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Az idei évben, májusban ülésezett 
a helyi Értéktár Albizottság. Több, 
fontos napirendi pont megtárgyalására 
is sor került. 

Nagy örömünkre 10 db felterjesztés 
érkezett a Határ Győző Városi 
Könyvtártól, amelyek felvételéről 
dönteni kellett. 
1 Aranka Játékbaba Múzeum 
(gyűjtemény) 
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
Körös Látogatóközpont Gyomaendrőd. 
A babagyűjteményt Dr. Latorcai-
Ujházy Aranka és Dr. Latorczai 
János ajándékozta városunknak 
2016.-ban. Az ajándékozók mindenre 
gondolva, gondoskodtak a babák 
esztétikus bemutatásához szükséges 
installációkról, valamint egy 
interaktív babasarok kialakításáról 
is. A gyűjtemény két teremben van 
elhelyezve, 26 db. üvegtárolóba. Az 
560 db. baba, kifogástalan állapotban, 
korhű öltözékben, restaurálva érkezett 
városunkba. 
A különleges, egyedi értéket képviselő 
gyűjtemény páratlan a maga 
kategóriájában, ami gazdagítja 
városunk látnivalóit, nevezetességeit, 
növeli turisztikai vonzerejét.

2. Endrődi szőttes minták (kulturális 
örökség) 

Fellelhetőségének helye: 
Gyomaendrőd. „A szőttest a 
néprajzi lexikonban így definiálják: 
„Szélesebb értelemben valamennyi, 
parasztemberek által készített vagy 
számukra specialisták, kézművesek 
által gyártott-kender, len, pamut és 
gyapjúszőttemén.” Endrődön a kender 
terjedt el, melynek fáradtságos, 
nehéz munka volt a megmunkálása, 
ezért nagy becsben tartották az így 
készült darabokat. A kelengye részét 
képviselte, igen fontos szerepet töltött 
be a konyhában is. Gazdag mintakincs 
maradt fenn a faluban, melyet Vaszkó 
Irén gyűjtött egybe: Endrődi szőttesek 
(kézirat)
A felvételre való indoklás így szólt:”A 
mintakincs összegyűjtése, bemutatása, 
fontos feladatunk A következő 
generáció kötelessége megőrizni és 
tovább adni ezt a felbecsülhetetlen 
értéket.” Mert ha ezt elveszítjük, a 
magyar nép arculatát veszíti el.”
3. Holler szálloda épülete (épített 
környezet) 
Fellelhetősége Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 8.
Az egykori Holler szálloda 
Gyomaendrőd egyik legszebb épülete. 
Kivitele, története, a település közösségi 
életében betöltött jelentős szerepe miatt 
is értékes épület, amely helyi védettség 
alatt áll. 

4. Jézus Szíve templom épülete 
(épített környezet) 
Fellelhetősége: Gyomaendrőd, Fő út 
226. 
A templom építtetőinek és tervezőjének 
a nevét márványtábla őrzi a templom 
falán. Építette: Kapriórai Wodiáner 
Albert és neje, született Boros-Jenői 
Atzél Zsófia, Hauszmann Alajos 
műegyetemi tanár tervei szerint 1878.-
ban.
A felvétel indoklásban ez áll:”A 
műemléki védelem alatt álló épület nem 
csak a helyi katolikus közösség, hanem 
a gyomai közösség, az újratelepült 
lakosság ikonikus épülete. Sorsa, 
története jól példázza az újjászületést. 
Az épület Gyomaendrőd egyik 
nevezetessége, jelképe.”

Tíz új érték került be az Értéktárba - Ülésezett a helyi Értéktár Albizottság
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5. Kner-villa épülete /Kner 
Nyomdaipari Múzeum/ (épített 
környezet) 
A múzeum épülete Kner Imre egykori 
lakóháza 1925-ben épült Kozma 
Lajos tervei szerint, népies, barokk 
stílusban. A fellelhetőségének helye: 
Gyomaendrőd Kossuth út 16. Az 
épület „L” alakú, egyszintes, pincével 
és padlástér beépítéssel. A díszítésében 
kívül és belül egyaránt visszaköszönnek 
a barokk könyvdíszek, (kerítés, ház 
homlokzata, stb.).
Az egykori Kner-villa műemlék épület, 
helyi védettség alatt áll, s a város egyik 
legszebb épülete. A villa története, a 
település életében betöltött szerepe 
miatt is rendkívül értékes, mely méltó 
az értéktárba való felvételre. 

6. Református templom épülete 
(épített környezet) 
Gyomaendrődön, a Szabadság téren 
áll. Mondhatni, hazánk egyik legszebb 
református temploma a gyomai 
városrész szívében. A templom elődjét 
nádból és sövényből készítették 1719-
ben, az újratelepítés után két évvel. 
A mai templom tornyát 1791.-ben, 
a templomhajó építésére 1805.-ben 
kezdődtek az előkészületek. A hajó 
Fischer Ágoston kecskeméti építész 
tervei szerint készült. 1936-38 között 
külső-belső felújítás történt s a jelenlegi 

állapota akkor alakult ki. Akusztikája 
kiváló, földszintjén több mint 1000 
ülőhely található. 
A templom műemlékvédelem alatt áll, s 
a gyomai református közösség ikonikus 
épülete. 
7. Endrődi Szent Imre Katolikus 
Templom épülete (épített környezet) 
Gyomaendrődön (Endrődön) a Hősök 
terén található. Az Endrődi Szent Imre 
Katolikus Templom alapkövét 1798. 
november 6.-án tették le. Az elkészült 
templom megáldására 1804 november 
5.én került sor, majd szentelésére1805 
május 30.-án. A templom védőszentje 
Szent Imre herceg. Az öt harangból 
négyet az első világháborúban elvitték 
az orgona homlokzati ónsípsorával 
együtt. A harang pótlására a 
gyűjtés 1921.-ben indult meg, de a 
sípsorok azóta is hiányoznak. A II. 
Világháborúban a szovjet csapatok 
bevonulását követően a templom 
megsérült. Belső felújítására 1964.-
ben került sor, míg a külső 1991-
1993 között. 2002.-ben a tető elavult 
palájának a cseréje történt, amellyel 
egy időben a tetőszerkezetet statikailag 
is megerősítették. 
A templom műemlékvédelem alatt áll és 
Endrőd messziről is jól látható jelképe, 
helyi katolikus közösség épülete, amely 
mindig párhuzamot mutatott Endrőd 
sorsával,-olvasható a felterjesztésben.

8. Úri kaszinó épülete az (épített 
környezet) kategóriába sorolható. 
Fellelhetősége pedig a Hősök útja 47. 
szám. 
Alapításának éve 1867, amely a 
gyomai társasági élet fontos színtere 
volt. A kaszinót az értelmiségek, 
köztisztviselők, módos polgárok 
látogatták. Az Úri kaszinó tagjai 
indították el és karoltak fel 
számos városfejlesztő és szépítő 

kezdeményezést. Az épületet Wagner 
József békéscsabai építőmester 
tervezte és Lévai Lajos építette. 
Az épület ma a Kis Bálint Általános 
Iskolához tartozik és helyi védettség 
alatt áll. 

9. Színfolt mazsorett Táncegyüttes 
(kulturális örökség) kategóriában, 
mely fellelhető Gyomaendrődön. 
1994 novemberében Hunya 
Jolán tanárnő alapította. A lelkes 
tagság szorgalmával, tehetségével 
megalapozta az együttes jó hírnevét. 
Példaértékű az együttműködésük a 
város civil szervezeteivel, de számos 
hazai és külföldi rendezvényeken is 
felléptek már nagy sikerrel. 
A Színfolt Mazsorett Táncegyüttes a 
helyi kulturális élet gazdagítására 
törekszik, a rendezvények 
színvonalának emelése példaértékű, 
ezért eredményeik, törekvéseik 
tiszteletre méltóak. Fellépéseik 
Gyomaendrőd jó hírnevét öregbítik. 

10. Gyomai Városháza épülete 
(épített környezet) 
Gyomaendrődön a Szabadság tér 1 
szám alatt található. 
Jelentős közigazgatási épület 
Gyoma központjában. Eredetileg 
is városházának épült, Schloszárik 
József orosházi építőmester tervei 
nyomán. A városháza alapkövét 
ünnepélyes keretek közt 1889. július 
14.-én rakták le. A városháza a hivatali 
munka mellett több, ünnepélyes 
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rendezvény helyszíne is volt, többek 
között dísztermében számtalan 
hangverseny is megrendezésre került, 
időnként jótékonysági céllal. Ez a szép 
hagyomány napjainkban is folytatódik 
a Zene Világnapja alkalmából. 

A városháza a gyomaiak 
összefogásának szép emléke. Kivitele, 
története, a település életében betöltött 
szerepe miatt is rendkívül értékes 
épület.

A felterjesztett javaslatok 
mindegyike felvételre került a 
helyi értéktárba, illetve hat esetben 
továbbítottuk azokat a Békés Megyei 
Értéktár Bizottságba, amely várhatóan 
július végén, augusztus elején 
ülésezik. Ezek különösen az épített 
környezet kategóriából kerültek ki, 
de továbbítottuk az Endrődi szőttes 
mintákra tett javaslatot is. 

Elfogadásra került az Értéktár 
Albizottság tagjainak, döntéshozóinak 

a kibővítésére tett javaslat is. Így 
meghívásos alapon felvételt nyert a 
Határ Győző Városi Könyvtár, Dinyáné 
Bánfi Ibolya, a könyvtár vezetője 
képviseletében, illetve a GYÜSZTE, 
Gera Krisztián elnök személyével.

Döntés született még oklevél 
alapításáról, melyet az értéktárban 
eddig elhelyezett helyi nevezetességek 
kaphatnak majd meg. Ennek ünnepélyes 
átadására városi rendezvényen kerül 
sor, várhatóan az ősz folyamán. 
Javasoljuk, hogy kapjanak helyet az 
Önkormányzat épületében is, az arra 
kijelölt falszakaszon. 

 Az Értéktár Albizottság nevében:
Lehóczkiné Timár Irén Elnök

A Gyomaendrődi közúti híd felújítá-
sával kapcsolatban tartott tájékoztatón 
elhangzottak alapján az alábbiakról tá-
jékoztatom Önöket:
Várhatóan június közepéig megtörté-
nik a kivitelezést végző vállalkozó ré-
szére a területátadás, aki első lépésben 
az elkerülő utat fogja felújítani, illetve 
várhatóan július 16-ától kezdődik a 
teljes hídzár.
A lezárás ideje alatt a gépjármű köz-
lekedés a gyomai híd Dévaványa felől 
eső, „Vitézy dűlő”-nek nevezett úton 
kerül lebonyolításra. Az út makadám 
rendszerű, mart aszfaltos profilozással 
kerül terelőútra alkalmassá tételre. A 
terelőút hossza 7,7 km, a meglévő tere-
lőút szélessége kb.: 5,0 méter.
A forgalomterelés alatt biztosított a 
közlekedés a személygépjárművek, a 
menetrend szerinti szóló autóbusz já-
ratok, a 7,5 t megengedett össztömeget 
meg nem haladó tehergépkocsik, a Ka-
tasztrófavédelem, a Mentők és a Rend-
őrség járművei részére. A nehézteher 
forgalom lebonyolítása országos köz-
úton kijelölt terelőúton biztosított. 

A gyalogosok és a kerékpárosok kerék-
párjukat áttolva a hídon (munkaterüle-
ten) áthaladhatnak.
A pontos dátumokról a Magyar Közút 
NZrt. fog tájékoztatást adni még e hó-
napban.

Toldi Balázs polgármester

TÁJÉKOZTATÓ - Tisztelt Lakosok!

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

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

A Múzeumok 
Éjszakája 

mozgalomhoz csatlakozva, a 

Vidovszky Béla Városi Kép-
tárban

június 23-án, 
szombaton 19:00 - 22:00 óráig 

várjuk az érdeklődőket.

Amit kínálunk: 
Vidovszky Béla, Corini Mar-
git, Holló László, Illéssy Péter 
képei, Pásztor János szobrai, 
a Nemzet Színésze, Kállai Fe-
renc hagyatéka, nyomozás a 
képek között, üzenet a papí-
ron, kellemes zene, beszélge-

tés, 
rövidfilm-vetítés.

 
Töltsön egy kis időt a művé-

szet csarnokában!
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2018. május 31-én tartotta képvise-
lő-testületünk a májusi, rendes ülését, 
amelyen harmincegy napirendi pontot 
tárgyaltunk. 

Beszámolt a rendőrség 2017. évi te-
vékenységéről, illetve a közbizton-
sági helyzetről. A bűnesetek száma 
nagyjából az előző évekhez hasonló-
an alakult. A tavalyi évben beüzemelt 
kamerarendszer sok segítséget nyújtott 
bűnesetek felderítésében, használni 
tudták a felvételeket, hasznos volt fel-
szerelésük. Tervezzük a bővítést. Be-
számolt a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság is. Sajnos, tavaly több 
tűzeset volt a településen, mint az azt 
megelőző években. A parancsnok úr 
elmondta, hogy a helyi, önkormány-
zati tűzoltóság működése kiváló. El-
fogadtuk az önkormányzat, a hivatal, 
illetve az intézmények a 2018. évi el-
ső negyedéves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. Mindenki időarányosan 
gazdálkodott. Tanácsnoki megbíza-
tást hoztunk létre, a feladatot Béres Já-
nos képviselő látja el. A közterületek, 
köztemetők rendjének felügyeletével, a 
hulladékszállítás ellenőrzésével, a fel-
merülő problémák kezelésének koordi-
nálásával bíztuk meg.

A nyári napközi ellátást a családse-
gítő központ látja el, óvodapedagógu-
sok bevonásával, a Rózsahegyi Iskola 
kollégiumában.  Az Ipari park terüle-
tén lévő, szabad területeket árverésen 
hirdetjük meg.  Célunk a foglalkozta-
tási helyzet javítása, hiszen a feltéte-
lek között azt is meg szabtuk, vásárlás 
esetén két éven belül meg kell kezde-

ni, négy éven belül be kell fejezni az 
ipari jellegű, foglalkoztatásra irányu-
ló beruházást. Haszonkölcsönbe adjuk 
a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám 
alatti úgynevezett Pintér-házat, EFOP-
os pályázatunk keretében, életmód-
klub működtetésére. Remélhetőleg ez 
is javítja majd a településen élők köz-
érzetét. A gimnáziumtól visszakapott 
leánykollégium épületét a Liget Fürdő 
Kft. kezelésébe adjuk. A fürdő szállás-
helyként hasznosítja, remélhetőleg eb-
ből plusz bevételi forráshoz jut majd.  

Pályázatokkal kapcsolatos informá-
ciók: 

Az első fordulóban nyert öt TOP-
os pályázatból háromnak a kivitelezési 
munkái már megkezdődtek. A Város-
háza nyílászáróinak cseréje, a fűtés 
korszerűsítése kész, a külső hőszigete-
lés folyamatban van. Várhatóan a nyár 
végére befejeződik az épület korszerű-
sítése.

A Belvíz IX.-es munkálatok április 
óta tartanak, a település több pontján 
is felvonult a vállalkozó. Jelenleg a Se-
lyem úton, és Magtárlaposon dolgoz-
nak, szeptember végére kell elkészülni 
a beruházásnak. A Hősök terének, il-
letve a tornateremnek a felújítási mun-
kálatai is elindultak.  A kivitelező 
szerződése szerint, szeptember végéig 
kell befejezni a munkálatokat. 

Az első körben nyertük a foglal-
koztatási paktumot is, amelyet járási 
szinten valósítunk meg. Remélhető-
leg eléri a célját ez a felhívás is, bár a 
2015-ös a beadás óta, nagyon sok min-
den megváltozott a foglalkoztatási pia-
con. Munkaerőhiány alakult ki, bízunk 
benne, hogy a pályázat ettől függetle-
nül hozza majd az indikátorszámokat. 

A TOP CLLD, közművelődés fej-
lesztésére irányuló pályázatunkban 
elkészült négy felhívás, amelyekre vár-
juk a jóváhagyást. A Kállai Ferenc Mű-
velődési Központ felújítását is ebből a 
pályázatból végeznénk. Ha megkapjuk 
jóváhagyást, kiírásra kerül a pályázási 
lehetőség, Ennek függvénye, hogy eb-
ben az évben, vagy a következő év ele-
jén tudjuk-e kezdeni a munkát. 

A TOP második körében hat jóvá-
hagyott pályázatunk van. Két energe-
tikai pályázatnál lezárult a tervezés, a 
támogató hatóságnál vannak átnézés-
re. A közbeszerzési eljárásokat készít-
jük elő. A Kis Bálint Általános Iskola 
Fő úti épületénél június végére sze-
retnénk a közbeszerzést is lefolytatni 
annak érdekében, hogy a kivitelezés 
még a nyáron megvalósuljon.  Július- 

augusztusban nagy felfordulás várha-
tó, napelemeket fogunk felhelyezni, 
fűtést korszerűsítünk, külső hőszigete-
lést kap az épület, cseréljük a nyílászá-
rókat. Az udvarra tervezett sportudvar 
is kialakításra kerül. Június végére sze-
retnénk ennek a közbeszerzését is le-
zárni, hogy a következő tanévben már 
használni tudják a diákok.

Az endrődi orvosi rendelő felújítá-
si tervei elkészültek. Közbeszerzéssel 
választjuk ki a kivitelezőt. Nehezebb 
lesz a kivitelezés, hiszen négy rende-
lés folyamatosságát kell közben bizto-
sítani, de erre meg vannak a megfelelő 
elképzeléseink. Három belvizes pályá-
zatunk tervezése zajlik. Kettő holtágat 
érintő fejlesztés: Fűzfás-zugi áteresz 
átépítése, és a Csókási-zugi áteresz fel-
újítása, átépítése. A kiviteli terveknek 
július végére kell elkészülniük, utána 
indulhat a közbeszerzési eljárás.  A le-
endő, tervezett kerékpárút belvízelve-
zetésének tervezése folyamatban van. 
A kivitelezést a kerékpárúttal párhu-
zamosan szeretnénk megvalósítani, de 
még nem kaptuk vissza a támogatási 
szerződést. 

A gyomai piactér felújításával kap-
csolatban több egyeztetést is lefolytat-
tunk a piacon dolgozókkal, árusítókkal. 
Így alakult ki a tervezési koncepció, 
amely mentén a tervező az igények-
hez alkalmazkodó tervet tud készíteni. 
Október végétől valósulhat meg a piac 
fedése,  illetve a Pásztor János-térnek 
újra burkolása, parkolók kialakítása. A 
piac dolgozói és az árusok szerint is a 
késő őszi időszakban jelentősen csök-
ken a forgalom, nem zavarja majd a 
kivitelezés az árusítást. A gyomai vá-
rosrész tervezésnek közbeszerzése zaj-
lik.  A tervezési fázist 2018. december 
31-ig kell megvalósítani. 2019. január-
februárban lezajlik majd a közbeszer-
zési eljárás, márciusban szeretnénk 
szerződést kötni a kivitelezővel. Má-
justól szeptember végéig valósulnának 
mega felújítási munkák a Szabadság-
téren, illetve a Hősök úton.

Van még négy nyitott TOP-os pályá-
zatunk. Két energetikai pályázat nap-
elemek felhelyezésre, önkormányzati 
épületekre.  A gyomai orvosi rendelő 
felújítása és a már említett kerékpár-
út pályázatunkról remélhetőleg rövid 
időn belül megkapjuk a támogató ha-
tározatot. Nyitott pályázat még a Ha-
tár Győző Városi Könyvtár épületének 
felújítása is.  Bízunk a pozitív dönté-
sekben.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató



HÍRMONDÓ 5

Több hónapos előkészítés után Toldi 
Balázs polgármester Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata és dr. Bartha 
Elek oktatási rektor helyettes a 
Debreceni Egyetem részéről ünnepé-
lyes keretek között aláírták az város 
önkormányzat és az egyetem között 
létrejött megállapodást.
A szerződésben kinyilvánították, hogy 
a jövőben szoros együttműködést foly-
tatnak az alábbi területeken:
Kapcsolattartás, kölcsönös tájékoz-
tatás: amelyek szolgálják mindkét 
fél egyéni és közös érdekeit, ezért 
a Felek a jövőben egymás érdekelt-
ségi körét érintő tevékenységükről 
kölcsönösen informálják egymást. 
- Városfejlesztés, kulturális örökség 
ápolása: a Felek elkötelezettek a város 
komplex fejlesztése iránt, kulturális, 
tudományos, oktatási, vidékfejlesztési, 
regionális, gazdasági, turisztikai és hu-
mán erőforrásokkal kapcsolatos terüle-
teken egymással együttműködnek.
Pályázati tevékenység, konferenciák, 
kapcsolatrendszer: a jövőben közös 
céljaik megvalósítása érdekében együt-
tes pályázati tevékenységet folytatnak.  
Külföldi kapcsolataik építése során 
kölcsönösen segítik egymás tevékeny-
ségét, meglévő hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerüket egymás rendel-
kezésére bocsáthatják.
Oktatás: az Egyetem beiskolázási te-
vékenységének, közművelődési lehe-
tőségeinek propagálása, a tanárképzés, 

illetve a tehetséggondozás területén, 
különös figyelemmel a kihelyezett kép-
zésekre, felsőoktatási szakképzésekre 
és posztgraduális, valamint gyakorlat-
igényes képzések-
re, gyakorlati he-
lyek biztosítására. 
Együttműködnek 
a vallásturisztikai 
képzés keretében, 
a gyomaendrődi 
gyakorlati képzési 
hely kialakításában 
és működtetésé-
ben. Gyomaendrődi 
s z é k h e l y ű 
Interdiszciplináris 
Társadalomkutató 
Műhely kialakítá-
sában működnek 
együtt. A Felek 
kölcsönösen fel-
ajánlják a fenntartá-
sukban lévő, illetve 
különböző területükön működő köz-
nevelési intézmények és könyvtárak, 
közgyűjtemények közötti együttműkö-
dés erősítését, valamint laborkapacitá-
suk optimális kihasználását.
A kutatás-fejlesztéssel és innovációval 
összefüggő, tevékenységi kört kölcsö-
nösen érintő kérdésekben együttmű-
ködnek: különösen az agrártudomá-
nyok, a turizmus és vendéglátás, a 
kereskedelem, a balneológia, az orvos- 
és egészségtudományok, a regionális 

tudományok, valamint az igazgatási és 
menedzsment tudományok területén.  
A Felek kiemelt projektként keze-
lik a vallásturisztikát, ezen belül a 
Gyomaendrődről Nagyváradra induló 
gyalogzarándoklatot. Különös figyel-

met fordítanak a növénytermesztési 
eljárások hatékonyságának növelé-
sére, illetve a Város közfoglalkoz-
tatási programjainak fejlesztésére. 
- A Felek az ipari parkok alapításá-
val és üzemeltetésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalataikat kölcsönösen 
megoszthatják egymással. Szorosan 
együttműködnek a közösségi, tömeg- 
és versenysport területén, továbbá a 
sporttudományok körében is.

Megállapodás aláírása

A Pedagógusok Napja alkalmá-
ból rendezett városi ünnepségen 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
nevében, Toldi Balázs polgármes-
ter Gyomaendrőd Nevelésügyéért 
Kitüntető Oklevelet adott át Bátori 
Gyulánénak és Andrési Pálnak.

Bátori Gyuláné közel negyven éven 
keresztül tanította a 2. sz. Általános 
Iskolában. Nagy szakmai hozzáértés-
sel, türelemmel, szeretettel végezte pe-
dagógiai tevékenységét. Nyugdíjazása 
után még három évig tanított volt is-
kolájában, más településeken is vállalt 
testnevelés tanítást, a gimnáziumban is 
dolgozott. A szaktanári munka mellett 
éveken keresztül osztályfőnökként is 
tevékenykedett. Nagyon sok ötlettel, 
javaslattal segítette a kezdő kollégáit 
is. Az úszásoktatást szívügyének te-
kintette. Nem csak gyerekeket, de fel-
nőtteket is sikerrel győzött meg arról, 
hogy mennyire fontos és hasznos tevé-

kenység az úszás. Szakmai munkája, 
embersége, példaként állhat bárki előtt. 

Andrési Pál közel negyven éven 
keresztül tanított a gimnáziumban, 
matematika, fizika szakos tanárként. 
Volt a gimnázium helyettes igazgatója 
és felsőoktatási vezetője is. Munkáját 
nagy szakmai hozzáértéssel, türelem-
mel, szeretettel látta el. Szaktanári 
munkáját minisztériumi kitüntetéssel 
is elismerték. Kollégáival, tanítványi-

val, a szülőkkel jó kapcsolatot alakított 
ki és ápolt. Őszinte segítőkészsége, 
embersége sok tanítványt segített az 
eredményes érettségihez, juttatott el 
felsőoktatási intézménybe, vagy ala-
pozta meg sikeres életútjukat. Sokszor 
fordultak hozzá tanítványai még azok 
után is, hogy felsőfokon tanultak, min-
dig jó szívvel segítette őket. Szakmai 
munkája, embersége, példaként állhat 
bárki előtt.

Gyomaendrőd Nevelésügyéért Kitüntető Oklevél
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Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata sikeresen pályázott 
az Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság által kiírt 
(KKETTKK2018/PO4/6/4/114 kód-
számú) pályázaton. A támogató szer-
vezet segítségével négy napos prog-
ramsorozat valósult meg 2018. május 
17–27. között városunkban. A program 
nyitó rendezvénye május 17-én 18 
órakor, a Szent Antal Népházban, „Az 
első világháború emlékei Gyomán és 
Endrődön” című kiállítás megnyitója 
volt. A tárlatot Dr. Forisek Péter egye-
temi docens, a Debreceni Egyetem 
dékánhelyettese nyitotta meg. 

Másnap, május 18-án, a Szent Antal 
Népházban tudományos konferen-
cia keretében emlékeztek az első vi-
lágháború hőseiről és eseményeiről. 
A tanácskozás a Debreceni Egyetem 
Néprajzi Tanszéke és Gyomaendrőd 
városának közös szervezésében való-
sult meg. Az első világháború hatása és 
a hősökre való emlékezés formái című 
konferencián több muzeális intézmény 
és egyetemi kutatócsoport képviseltet-
te magát. 

Dr. Forisek Péter dékánhelyettes, 
a konferencia elnöke bevezetőjében 
elmondta, hogy a gyomaendrődi tu-
dományos műhely eddig is számos 
közös kutatási programban szere-
pelt és a közeljövőben induló egye-

temi képzésben kihelyezett oktatási 
helyszínként vesz részt az egyetem 
munkájában. Jelen konferencia jól 
példázza az oktatási intézmények, 
muzeális intézmények és önkormány-
zatok közötti együttműködést, hiszen 
a szlovákiai Eperjesi Egyetemről, 
a Szegedi Tudományegyetemről, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumból és a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemről 
is érkeztek előadók a rendezvényre. A 
konferencia első előadója Dr. Botos 
Máté tanszékvezető, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem docense Kinek a 
hőse? Emlékezet és politika Közép-
Európában című előadásában az em-
lékezés formáiról beszélt. Dr. Kónya 
Péter az Eperjesi Egyetem rektora az 
1914-15-ben bekövetkező orosz be-
törés következményeit mutatta be. A 
Szentendrei Skanzen főigazgató he-
lyettese, Dr. Bereczki Ibolya az első 
világháborúban szolgáló Pozsony 
Ferenc tüzér tábori levelezésének dél-
alföldi vonatkozásait tárta a közönség 
elé. Fancsalszki Noémi néprajzkutató 
a hátország ínségételeit gyűjtötte ösz-
sze előadásában. Az első világháború 
sárréti hagyományát Nagy László, a 
Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely 
igazgatója szedte csokorba, majd a 
sárréti katonadalokból Nagy András 
népzenész szólaltatott meg egy össze-
állítást. Dr. Dénes Zoltán a Debreceni 
Egyetem docense lírai hangvételű 
előadását Kovács Erik olvasta fel. A 
gyomaendrődi Papp Zsigmond hagya-
ték első világháborús dokumentumai-

nak és fotóinak elemzését Kovács Erik 
néprajzkutató, Dr. Szonda István mú-
zeumigazgató és Kmellár Viktória nép-
rajz szakos egyetemi hallgató előadása-
ikban több szemszögből végezték el és 
számoltak be eredményeikről prezen-
tációikban. Dávid Benjámin történész 
hallgató, a Szegedi Tudományegyetem 
tanulója az endrődi ifjak első világhá-
borús szolgálati helyszíneit, hadi ese-
ményeit és az áldozatok statisztikai 
vizsgálatait mutatta be. 

Május 24-én, a Harang Söröző 
mozitermében filmvetítésekre került 
sor, ahol bemutatták a közönségnek a 
Redl ezredes, az Elfelejtett parancsnok, 
a Hadak útján és a Fegyverszünet kará-
csonyra című nagy sikerű világháborús 
filmeket. 

A programsorozat záró rendezvény-
re a Hősök Napja megemlékező ün-
nepsége volt május 27-én 11 órától. Az 
ünnepség a megújult gyomai Hősök 
emlékműve előtt zajlott, melyen zenés 
műsorral lépett fel a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa. Ünnepi 
beszédet Nagy László múzeumigazga-
tó mondott.

Az Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság támogatásával meg-
valósult programsorozat hozzájárult 
ahhoz, hogy Gyomaendrőd lakossága 
előtt feltáruljanak az első világháború 
eseményeinek helyi emlékei és méltó-
képpen emlékezzenek meg a háború-
ban elesett hőseikről. Tisztelettel kö-
szönjük az Emlékbizottság támogatását 
a programsorozat megvalósításában.

Az első világháború emlékezete Gyomaendrődön
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A Gyulai Tankerületi Központ Gyo-
maendrődi Térségi Irodája, együtt-
működve a Gyomaendrődi Járási 
Hivatallal a közelmúltban a járási hi-
vatal dísztermében a biztonságos in-
ternethasználatról szóló köznevelési 
fórumot rendezett.
A rendezvényre meghívták a járáshoz 
tartozó nevelési és oktatási intézmé-
nyek vezetőit, dolgozóit.
A fórum megnyitásaként Kepenyes 
András irodavezető megköszön-
te dr. Pacsika György hivatalvezető-

nek a közös szervezés lehetőségét és 
felkérte Krnács Andrást a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pe-
dagógiai Kar képviseletében, hogy a 
téma országos szakértőjeként tartsa 
meg előadását az internethasználatból 
fakadó veszélyekről és ezek kivédésé-
nek lehetőségeiről.
Az előadás számos elméleti és gya-
korlati példával feltárta azokat a le-
hetőségeket, amelyekkel a felnövekvő 
ifjúságot lehet és kell nevelni a tudatos 
internet használatra, valamint szó esett 
a pedagógustársadalom e területen lé-
vő feladatairól is.

Köznevelési fórum a járási hivatalban

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztálya új kezdeménye-
zést indított a felnőtt képzésben részt 
vevő álláskeresők számára.
Az osztály vezetője Tímárné Buza Ilo-
na és a GINOP 5.1.1. „Út a munka-
erőpiacra” központi program projekt 
munkatársa Berndt Mónika május 4-
én emléklapot adott át azon álláske-
resők számára, akik hiányzás nélkül 
végezték el a támogatott tanfolyamu-
kat.
Békéscsabai helyszínen valósult meg a 
10 hónapos Szociális gondozó és ápo-
ló, valamint a három hónapos Közbe-
szerzési referens elnevezésű képzés, 
amelyeken gyomaendrődi ügyfelek 

is részt vettek. A tanfolyamok hét-
főtől péntekig, a hét minden nap-
ján zajlottak, napi 6 és 8 órában. A 
képzést sikeres vizsgával záró és hi-
ányzás nélkül teljesítő ügyfelek 
emléklapot vehettek át, melyet meg-
lepődve de nagy örömmel fogadtak.  
Egyikük a tanfolyam befejezését köve-
tő rövid időn belül sikeresen elhelyez-
kedett a megszerzett végzettséggel. 
Bízunk benne, hogy ez jó példa vala-
mennyi képzésen részt vevő álláske-
reső számára és egyre többen lesznek, 
akik hasonló szorgalommal, hiányzás 
nélkül teljesítik vállalt kötelezettsége-
iket a sikeres elhelyezkedés érdekében.

Emléklap a képzésben hiányzás nélkül résztvevőknek

2018. május 11-13 között zajlott le a 
gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola szervezésében az 
iskola névadójának évről-évre emléket 
állító, immáron XXII. Rózsahegyi 
Napok rendezvénysorozat.
Az ünnepséget Farkas Zoltánné 
intézményvezető nyitotta meg, és az 
iskola volt diákja, dr. Smiri Sándor, 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettese mondott 
köszöntő beszédet. A megnyitót az 
iskola tanulóinak ünnepi műsora 
zárta. A délelőtt rendhagyó órákkal 
folytatódott, ahol dr. Smiri Sándor 
mellett Giricz Lukács, a járási 
Földhivatali Osztály osztályvezetője, 

Blaskó János, Giricz László, Nemes 
Attila, Szél Ádám, Tímár Imre, 

Uhrin Gábor és Purecse István 
tartott különleges foglalkozásokat 
(önismereti gondolatébresztő, 
hajómodell bemutató, szimultán 
sakkparti, programozás, „mágikus” 
előadás, stb.) az érdeklődő diákok és a 
meghívottak számára.  Az első napon 
adták át a Rózsahegyi-díjat, illetve 
ismerték el a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulók és tantestületi dolgozók 
munkáját.
A három napos rendezvény 
könyvbemutatót, kiállítást, majálist, 
gálaestet, és egy baráti beszélgetést is 
magában foglalt az iskola meghívott 
vendégeivel.

XXII. Rózsahegyi Napok Gyomaendrődön
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

23 gyerek és 24 felnőtt vett részt 
2018. május 25-én pénteken a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának 
gyereknapján.
Az osztályon dolgozó gyermekek 
számára tették felejthetetlenné 
az idei gyereknapot a kollégák. 
A Polgárvédelmi bázison 
megrendezett délutánon voltak 
ügyességi feladatok, kézműves 

foglalkozások, buborék fújás és 
sok-sok palacsinta. Meglátogatta 
a rendezvényt dr. Pacsika György 
hivatalvezető is, aki szívesen ült le 
a gyerekek közé egy kis színezésre. 
A tűzoltós gyakorlatok mellett az 
arcfestés volt a sláger. A legkisebb 
baba 2 hónapos, a legnagyobb gyerek 
pedig 16 éves volt de mindenki élvezte 
a jó időt, a friss levegőt, a sok nevetést. 
A vidám hangulatról az apróságok 
gondoskodtak, akikkel szüleik is nagy 
örömmel játszottak. 

Gyereknapi Majális

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 
tájékoztatója az óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetéséről

A Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ sikeres 
pályázatot nyújtott be Óvodai és iskolai 
segítő tevékenység bevezetésére a 
Gyomaendrődi Járás területén.
A projekt megvalósítása 2017. 
szeptember 1 – 2019. február 28-ig tart.
A projekt átfogó célja, az elsődleges 
prevenció megerősítésével az óvodás 
és iskolás gyermekek és fiatalok 
életminőségének javítása, egységes 
szemlélet kialakítása az együttműködő 
intézmények és szakemberek között, 
valamint a veszélyeztetettség 
korai kiszűrése, ezzel a kezelés 
hatékonyságának növelése a 
segítő rendszeres jelenlétével az 
intézményekben
A projekt konkrét célja a gyomaendrődi 
járásban az óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenység kiépítése, valamint 
az ehhez kapcsolódó szakmai és 
szakmaközi együttműködések 
kialakítása és működtetése. 
Az iskolai szociális munkás 
összekötő az otthon, az iskola és 
a közösség között és mint az iskola 
tagja speciális szolgáltatásokkal tudja 
segíteni és támogatni a diákokat a 
tanulás és a szocializáció folyamatában.
A fenti tevékenység 2018. szeptember 
1-től minden járási központ számára 
kötelező feladat lesz, addig is a 
nyertes pályázók feladata a standardok 
és kapcsolódó adminisztráció 
kidolgozása.
A segítők rendszeresen jelen vannak 
minden bevont intézményben, 
és azok tagintézményeiben is. 
Elsődleges feladatuk a prevenció, a 

gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése. Segítséget nyújtanak 
a pedagógusoknak a szociális 
és gyermekvédelmi problémák 
felismerésében és kezelésében. A 
diákok és szüleik közvetlenül is 
fordulhatnak a segítőhöz.
A projekt 18 hónapja alatt számtalan 
program megvalósítása történik a 
gyermekek és szüleik, pedagógusaik 
részére 2018. májusában tartunk 
a program felénél, így áttekintjük 
a megvalósult és a tervezett 
tevékenységeinket.

Az eddig megvalósult programelemek 
a következők:
- Szarvasi kirándulás óvodások 
és kisiskolások részére, a Mini 
Magyarország és az Állatpark 
megtekintése.
- Budapesti kirándulás, a 
Természettudományi Múzeum, 
Parlament, és a Citadella megtekintése
- Pályaorientációs csoport a bevont 
iskolák nyolcadikosai számára.
- Testi-lelki egészségvédelem csoport 
alsósok számára
- Bereczki Enikő generációs és 
ifjúsági szakértő előadásai a bevont 
iskolák tantestületei számára 
- Dr Kádár Annamária előadása 
szülők, nagyszülők, pedagógusok 
számára
- Gyöngyösi kirándulás, a Mátra 
Múzeum megtekintése, és túra a 
Kékesre
- Kommunikációs, valamint 
konfliktuskezelő csoport diákok 
számára

- Békéscsabai színészek előadásában 
Családi kör Dévaványán és 
Gyomaendrődön szülők, pedagógusok 
részére
- Akadályverseny iskolások számára
- Ópusztaszeri kirándulás, az 
Emlékpark megtekintése diákoknak
- Sárkányhajózás diákok számára

További tervezett tevékenységek:
- Családi Nap Gyomaendrődön 
(Szabadság tér és Erzsébet Liget): 
2018. június 9.
- Családi Nap Dévaványán: 2018. 
szeptember 15.
- Kirándulás Poroszlóra, az 
Ökocentrumba
- Sárkányhajózás
- GPS-es kincskeresés
- Kirándulás a szerencsi csokigyárba
- Tari Annamária előadása: 2018. 
november 30.
- Csoportfoglalkozás nehezen 
kezelhető gyermekeket valamint 
kamaszokat nevelő szülők számára
- Pályaorientációs üzemlátogatások 7. 
és 8. osztályosok számára.

A programokról folyamatos 
tájékoztatást nyújtunk az intézmény 
Facebook oldalán, valamint az 
iskolákban. További információ kérhető 
Liziczai Ildikótól (20/225-65-40), 
valamint az intézmény elérhetőségein.

A programelemeken való 
részvétel térítésmentes.

Szeretettel várunk minden 
érdeklődő gyermeket és szüleiket, 

pedagógusaikat!
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
2018. év nyarán is gondoskodik a nyári 
napközi biztosításáról 5 héten keresztül 
az alábbi időpontokban:
- Július 2-6-ig
- Július 9-13-ig
- Július  16-20-ig
- Július 23-27-ig
- Július 30-augusztus 3-ig.

A napközi heti turnusokban kerül 
megszervezésre, minden nap 7.30-
16.30 óra között a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola kollégiumában 
(Gyomaendrőd Fő út 42.)
Ebben az évben a nyári napközi térítési 
díja 6.000 forint/hét, mely tartalmazza 

a háromszori étkezést valamint az 
egyes programok belépőinek díjait. 
A térítési díjak befizetésére csekken, 
vagy a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal (Gyomaendrőd 
Selyem u. 124. a Lidl mögött) 
pénztárában van mód hétfőn és szerdán 
9, és 11. óra között, Csekk kérhető 
az önkormányzat ügyfélszolgálatán 
ügyfélfogadási időben, vagy a 
Családsegítőben hétköznap 8 és 16 óra 
között (Gyomaendrőd Fő út 2.) 
A befizetéskor, illetve a csekk kérésekor 
egy kitöltendő nyilatkozatot kapnak 
a szülők, mely egyben jelentkezési 
lapként szolgál. 
Amennyiben csekken történik 

a befizetés, azt legkésőbb az 
igénybevételt megelőző héten 
csütörtökön 16 óráig el kell juttatni 
a családsegítőbe személyesen, vagy 
elektronikus úton. (Fax: 66/282-560; 
vagy e-mail: csaladsegito.gye@gmail.
com)
A csekken szerepelnie kell az 
igénybevevő gyermek nevének és az 
igénybevétel dátumának.
A nyilatkozatot a turnusok első napján 
a kitöltve és aláírva, a befizetést igazoló 
papírral együtt át kell adni a felügyelők 
számára, ennek hiányában a gyermek 
nem vehet részt a nyári napköziben!

Kérdés esetén Pál Jánosné 
intézményvezető nyújt tájékoztatást a 
20/587-25-75-ös telefonszámon.

Tudnivalók a nyári napköziről

Június 2-én Öregszőlőben tizenhatodik 
alkalommal rendezték meg Bogrács 
Napját. A főzőversenyen három 
kategóriában - paprikáskrumpli, 
pörkölt és egyéb étel- mérették meg 
főzőtudományukat a baráti társaságok, 
családi csapatok. Ezek közül a Tímár 
Attila mesterszakács vezette zsűri 
választotta ki a legjobb ételeket. 
A rendezvényt a Rózsahegyi Ház 
szervezte. A jó hangulatú főzőnap 

már második 
alkalommal egészült 
ki futóversennyel, 
ahol az óvodás 
k o r o s z t á l y t ó l 
k e z d ő d ő e n , 
k ü l ö n b ö z ő 
korosztályok, egyre 
növekvő távokon 
vetélkedtek. Toldi 
Balázs polgármester 
m e g n y i t ó j á b a n 
kiemelte, a 
családias hangulatú 
rendezvény évről-

évre vonzza a baráti társaságokat, 
családokat, akik egyre kulturáltabb 
körülmények között, egésznapon 
keresztül szórakozhatnak, kellemesen 
tölthetik el szabadidejüket. A 
majális hangulat egész nap kitartott, 
a gyerekek nem unták meg a 
sétakocsikázást, veterán traktorokat, 
ugráló-várat és Cibere is szórakoztatta 
őket. A jó hangulatról az Éneklő 
szakácsok produkció is gondoskodott. 

Gyomaendrőd legnagyobb 
főzőversenye, a Bogrács Napja ismét 
jól sikerült. 

(Fotók:Koloh Judit, HGYVK)

XVI. Bogrács Napja
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Májusi hírek a Kistérségi Óvodából
A nevelési év vége felé szinte min-
den hétre jut valamilyen színes, érde-
kes program, amelyet óvodásainknak 
szervezünk. Tesszük ezt mindazért, 
mert hisszük, hogy a közösen átélt 
élmények, az ünnepek meghitt vagy 
éppen vidám pillanatai mély nyomot 
hagynak gyermekeinkben és jó hatás-
sal vannak személyiségük fejlődésére.
• Lakóhelyünk természeti érté-
keinek felfedeztetése és megismerése 
is fontos számunkra, ezért középsős 
és nagycsoportosainkkal egy egész 
napos kirándulás alkalmával végig-
jártuk az Erzsébet ligeti Tanösvényt 
és Lombkorona sétányt. Bátorság 
próbán jutottunk ki a Polgárvédel-
mi Bázisra, ahol a szabad játék után 
megebédeltünk.  Délután a sportpá-
lyán magasba repülő papírsárkányok 
látványa mindannyiunkat elvarázsolt.
• A Kihívás Napján három 
helyszínen csatlakozunk a város 
mozgásos programjaihoz.  A Selyem 
úti Óvodában részt vettünk az Ovi-
olimpián.  Óvodáink udvarain zenés 
mozgásos bemelegítés után akadály-
pálya várta a gyermekeket, míg a 
nagycsoportosokkal a Sportcsarnok 
előtti téren együtt tornáztunk zenére, 
íjászkodtunk és kis birkózóink is be-
mutatkoztak. 

• A Kállai Ferenc Művelődési 
Központban rendeztük meg Óvodai 
Évzáró Ünnepségünket, ahol 27 is-
kolába készülő nagycsoportosunkat 
indítottuk útnak az első osztály felé. 
Tarisznyájukba beletöltöttük az óvo-
dában töltött évek vidámságát, a ter-
mészet szeretetét, a mesék varázsát, 
az egymás iránti tiszteletet és megbe-
csülést.

• A gyomai 
városrészen 120, 
míg az endrődi 
utcákon közel 70 
kis motoros in-
dult útnak a már 
harmadik alka-
lommal megren-
dezett Gyermek-
napi Motoros 
Felvonuláson . 
A délelőtt során 
számos meg-

lepetés várta a 
g y e r m e k e k e t : 
óriástrambulin, 
arcfestés, torta, 
ajándékok. Kö-
szönjük szépen 
Dr. Csoma An-
talné Ágika néni-
nek a támogatást 

és a Gondozási 
Központ Konyhá-
jának a finom tor-
tákat. 
• A leendő 
első osztályos ta-
nító nénik és a 
szülők voltak ven-
dégeink nyílt nap-
jainkon, ahol az 
iskolába készülő 
gyermekek játé-
kos foglalkozáso-
kon mutatták meg 
ügyességüket, rá-
termettségüket a 

vendégeknek.
• Június 5-8-ig egész napos Er-
dei Óvoda várta 60 kisgyermekünket 
városunk minősített erdei iskolájában, 
a  Pájer Kempingben. Az aktív séták, 
túrák, a természet közelsége lehetősé-
get adott nekünk, hogy rácsodálkoz-
zunk arra, milyen szép helyen élünk.  
A természetben eltöltött négy nap teli 
volt aktív tapasztalatokkal, értékes 
ismeretek megszerzésével. Az együtt 
átélt élmények még jobban összeko-
vácsolták közösségeinket. 
• Három éve tart szakmai kap-
csolatunk a Nagyenyedi Első lépések 
Óvodával. Az idén nyolc tagú kül-
döttségünk látogatott ki hozzájuk. A 
közös programok, tapasztalatcserék 
alkalmával sikerült még hatékonyab-
bá tenni az együttműködést. 
A nyári időszak alatt óvodáink épü-
letében, udvarán kisebb-nagyobb fel-
újítások, karbantartások valósulnak 
meg. 
Köszönjük szépen a Kedves Szülők 
egész éves támogatását!  Kívánunk 
minden családnak sok-sok együtt töl-
tött, vidám napot gyermekeikkel és jó 
pihenést!



HÍRMONDÓ 11

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Május 11-13-án rendeztük meg 22. 
alkalommal a Rózsahegyi Napokat, 
amelyben idén is partnerünk volt az 
Endrődiek Baráti Köre Egyesület.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Kunkovács László, városunk 
Kossuth-díjas díszpolgára. A megnyitó 
különlegessége volt, hogy az ünnepi 
köszöntőt olyan egykori diák mondta, 
aki azokban az években volt az 
iskola tanulója, amikor az intézmény 
Rózsahegyi Kálmán nevét felvette. 
Dr Smiri Sándor a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal helyettes vezetője 
köszöntőjében visszaemlékezett az 
iskolai évekre, a névadás eseményeire.
A megnyitó után a rendhagyó órák, 
foglalkozások következtek: 
Blaskó János és Giricz Lukács 
a Székely Mihály Modellező és 
Sportklub tagjai hajómodell bemutatót 
tartottak a holtágon;

Giricz László mérnök, fotográfus 
folytatta történelmi utazásait a Szent 
Korona országaiban;
Nemes Attila a Körösvidéki Horgász 
Egyesületek Szövetségének ügyvezető 
igazgatója, halászati szakmérnök 
Gyomaendrőd horgászvizeinek 
világát mutatta meg a horgászok 
szemszögéből;
Dr. Smiri Sándor az Ablak - Zsiráftól 
a kormányablakig címmel tartott 
rendhagyó órát ezúttal már másodszor, 
ugyanis annak idején diáktársainak is 
tartott előadást Tibetről;
Szél Ádám a Körös-maros nemzeti 
Park természetvédője a Túzokvédelmi 
állomást és állatparkját mutatta be az 
érdeklődőknek;
Tímár Imre villamosmérnök 
szimultán sakkpartit játszott az 
érdeklődő fiatalokkal;
Uhrin Gábor gépészmérnök, 
programozó a programozás 

é r d e k e s s é g e i t 
mutatta meg a 
diákoknak.
Az alsó 
t a g o z a t o s o k 
b ű v é s z -
m u t a t v á n y o s 
előadáson vettek 
részt, majd 
ügyességi játékok 
vártak rájuk.
A 2017-18-
as tanévben a 
Rózsahegyi Díjat 
a nevelőtestülettől 
K o c s i s - P é s ó 
Irma földrajz-

rajz-médiaismeret szakos pedagógus, 
az intézményvezetőtől pedig Tímárné 
Tóth Adrienn iskolatitkár kapta. 
A Szent Imre emlékérmet Fekécs 
Hanna, a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal oklevelét Kereki Nóra kapta.

Jutalomban részesültek a névadóról 
szóló három fordulós vetélkedő 
legjobbjai és a labdarugó torna 
győztesei is. Este nagyszabású majális 
vette kezdetét, amely hatalmas 
tábortűzzel zárult.

Szombaton délután gálaműsor 
keretében mutatta be az iskola sokszínű 
tevékenységeit. A gyerekek és tanáraik 
izgalommal készültek, és nagy 
örömmel fogadták a hálás közönség 
tapsát.

 A Határ Győző Városi Könyvtárban 
Kada Erika-Bella Rózsa „Tündér-
határon túl”címmel könyvbemutató és 
kiállítás várta az érdeklődő, irodalom 
szertő közönséget. 
A Honismereti Egyesülettel szerveztünk 
rendhagyó könyvbemutatót az 
Endrődi füzetek sorozatából Gergely 
Ágnes: Egy urbánus főhajtása című 
írása alapján. Az előadás anyagát 
Dr. Szilágyiné Németh Eszter 
szerkesztette és adta elő számtalan 
érdekességgel színesítve az Endrődi 
füzetek megírásának történetét.
Köszönjük a rendezvény támogatóinak 
a segítségét, bízunk benne, hogy 
minden részt vevő talált kedvére 
való programot a XXII. Rózsahegyi 
Napokon!
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Mesélj Európa!

A kecskeméti Katona József Könyvtár, 
az Alternative English School és a 
Europe Direct Információs Hálózat idén 
13. alkalommal hirdette meg a Mesélj 
Európa –Tales from Europe elnevezésű 
angol nyelvi vetélkedőt, melyen 
iskolánk 10. alkalommal mérettette 
meg magát. A több fordulóból álló 
vetélkedősorozat döntőjét május 28-
án rendezték meg Kecskeméten, ahol 
iskolánk 5 főből álló csapata Szlovákia 

egy szabadon választott történelmi 
eseményét dolgozta fel és adta elő 
angol nyelven. A rövid színdarab 
és a gyerekek játéka elnyerte a 
szakmai zsűri elismerését, mely 
végül a kecskeméti, szarvasi, 
szegedi iskolák mezőnyében a 
második helyen végzett. A csapat 
tagjai Bereczki Barbara, Fekécs 
Hanna, Gellai Dominika, Kereki 
Nóra és Mester Lilla 7.b osztályos 
tanulók voltak. Felkészítő 
tanáruk: Szedlák Réka.

Megyei történelem verseny

Évek óta részt vesznek tanulóink a 
TIT Kőrösök Vidéke Egyesület által 
meghirdetett levelezős történelem 
versenyen. Az öt forduló feladatainak 
megoldása alapján évfolyamonként 
a legjobbakat a megyei döntőre 
invitálják. Ebben az évben május 8-án 
5 tanuló képviselte iskolánkat: Gresó 

Boglárka a 8. osztályosok között 
a16. helyen végzett, a 7-esek 
versenyében Fekécs Hanna 4. lett. 
A 6.-osok között Varga Mirtill 3. 
helyen végzett. Az ötödikeseknél 
Hínel Attila 7. helyezést ért el, 
Nagy Ágoston pedig 11. lett. 
Felkészítő tanáruk: Vaszkóné 
Dinya Erzsébet.
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A Kis  Bálint Általános Iskola hírei
Békés Megyei Számítástechnika 
Verseny  

Intézményünkből hét tanuló 
jelentkezett az Orosházi Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola által szervezett 
Békés Megyei Számítástechnika 
Versenyre. Az előzetes válogatás 
során minden diákunk kitett 
magáért, többeknek csupán 1-2 
pont hiányzott a továbbjutáshoz. A 
kitöltött feladatlapok eredményei 
alapján két versenyzőnk pedig a 
megyei döntőbe jutott. A május 12-
én, Orosházán megrendezett döntő 
a következő, ragyogó eredménnyel 
ért véget: Uhrin Andor 6. helyezést, 
Szőke Gyula pedig 10. helyezést ért 
el. Felkészítőjük: Péter Ferenc.

Menő menza

Az EFOP-1.8.5. „Menő menzák 
az iskolában” pályázat keretén belül 
2018. május 17-én 45 harmadikos 
és negyedikes diák vehetett részt 
iskolánkból budapesti kiránduláson. 
A program során a Rudas 
Étteremben, Duna parti panorámában 
gyönyörködve ebédelhettek a 
diákjaink, ami jó alkalmat nyújtott 
az egészséges táplálkozás és 
életstílus népszerűsítéséhez. 
A finom ebéd után a Nemzeti 

Múzeumban múzeumpedagógiai 
foglakozáson ismerkedhettek meg 
a tanulók a római kor étkezésével 
és élelmiszer termelésével. Játékos 
feladatokon keresztül kaptak 
ismereteket a kor étkezési szokásairól 
és fűszerhasználatáról. Az interaktív 
előadás végén mindenki elkészíthette 
a saját szütyőjét, amit a kedvenc 
fűszereikkel tölthettek meg. A 
kirándulásról nagy élményekkel, sok 
új ismerettel gazdagodva térhettek 
haza a „kisbálintos” gyerekek.

Dietetikai tanácsadás az iskolában

Az egészséges étkezést és életstílust 
népszerűsítő EFOP-1-1.8.5-17-2017-
00072 pályázati program keretében 
április 26-án dietetikai tanácsadáson 
vettek részt a felső tagozatos 
gyerekek, akiket véletlenszerűen 
választottak ki a rendszerünkből. 
A dietetikus rövid bemutatkozás után, 
megkérdezte a gyerekeket egyesével, 
hogy milyen rendszerességgel 
fogyasztanak energiaitalt, esetleg kávét. 
A végeredmény elég meglepő volt, 
sok tanuló azt válaszolta, hogy napi 
szinten fogyasztja ezeket a koffein 

tartalmú italokat, mert felpörgetik 
őket és nem olyan fáradékonyak a 
nap folyamán. Viszont nincsenek 
tisztában ezek káros hatásaival. 
Mivel tele vannak koffeinnel, 
kóros szívbetegséghez vezethet 
a túlzott fogyasztásuk. 
Ezt követően a hölgy beszélt ezekről 
a negatív hatásokról, amivel a 
gyerekek nem igazán voltak teljesen 
tisztában. A felvilágosítás hallatán 
lehetett látni arcukon a meglepődést. 
Reményeink szerint, az előadás 
után a gyerekek elgondolkodnak az 
egészséges életmódról, és próbálnak 
változtatni ezeken a rossz szokásaikon.

Idegen nyelvi délután az alsó 
tagozaton

Idén május 8-án délután rendeztük 
meg a hagyományos: Idegen nyelvi 
délutánunkat az alsó tagozaton. A 
kisdiákok és felkészítőik ezúttal is 
nagyon lelkesen készültek erre a 
programra. Sok osztály, szakkörös 
csoport mutatta be angol vagy 
német nyelvű produkcióját. Remek 
alkalom nyílt arra, hogy a gyerekek 
egymásnak, a szülőknek és a 
pedagógusoknak is ízelítőt adjanak 
nyelvi tudásukból. Előadtak vidám 
dalokat, táncos, zenés produkciókat, 
mondókákat, szórakoztató jeleneteket, 
meséket. Köszönjük a nyelvszakos 
kollégáknak és a diákoknak az 
élményteli produkciókat! Remekül 
éreztük magunkat!

Kimagasló eredmények atlétikából

Vaszkán Milán májusban is kiváló 
eredményeket ért el atlétikában. 
Iskolánk tanulója két rangos 
versenyen indult az elmúlt hónapban, 
és igencsak kitett magáért, hiszen 
mindkét versenyen a dobogón végzett. 
Zalaegerszegen, a Vidék Országos 
Bajnokságon 800 m síkfutásban 
2:44 p-es kiváló időeredménnyel 
a 3. helyezett lett. Békéscsabán, 
a Délkelet - Magyarország Régió 
legjobb atlétáinak seregszemléjén 
pedig 800 m akadályfutásban 2:56 
p-es eredménnyel szerezte meg arany 

érmét! Milán felkészítését édesapja, 
Vaszkán Gábor szakedző irányítja. 
Gratulálunk!
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Francia jó gyakorlatok az 
agrárképzésben

Iskolánk delegációja 
Franciaországban, a Tulle- Navesi 
Agrárképző Központban töltött 
egy hetet. A szakmai tanulmányút 
célja az volt, hogy megismerjük a 
francia agrárképzés struktúráját, 
az oktatás támogatási rendszerét, a 
duális szakképzés jó gyakorlatait. 
Az intézmény tangazdaságában és 
lovas központjában a diákokkal való 
gyakorlati munkavégzés szervezési 
és megvalósítási feladataira láttunk 
követendő példákat.  Franciaországban 
a gyermekek nevelésében fontos 
szerepet kap a környezettudatosság 

és az egészséges életmód, ezért 
az iskolában biogazdálkodást 
folytatnak. A biotermékek hetente 
egyszer megjelennek az intézmény 
menzájának étlapján. A környék 
egyik vállalkozójánál, (ahol iskolánk 
volt mezőgazdasági technikus 
diákja is dolgozik) a speciális 
baby beef szarvasmarhatartást 
néztük meg, valamint a megújuló 
energiaforrások farmokon történő 
hasznosítását is megismertük. A 
járási hivatal agrárügyekért felelős 
vezetője egy termékfeldolgozó üzem 
építési tervét mutatta be, mely helyi 
gazdálkodók kezdeményezésére, 
közös összefogással valósul meg. 
Párizsban a Magyar Nagykövetség 

agrárattaséjával Gresóné Nesuta 
Mariannával találkoztunk és tartottunk 
munkamegbeszélést. A program 
rendkívül tartalmas volt. A hazai 
szakképzésben is adaptálható szakmai 
fogásokkal gazdagodtunk.

Lengyelországi gyakorlat

A Földművelésügyi Minisztérium 
Agrárszakképző Intézményi Hálózat 
gyomaendrődi, kétegyházai, kenderesi 
és törökszentmiklósi szakiskolák 
diákjai szakmai gyakorlatukat 
töltötték Lengyelországban a Janow 
i Ménesben (Bialski Járás, Lublini 
Vajdaság). Tanulóink a Lesna és Janow 
Podlaski partneriskolák diákjaival 
gyakorlati tevékenységeket végeztek 
(állatok ápolása, takarmányozása, 
mindennapi feladatok elvégzése, 

lovas túraútvonalak tanulmányozása). 
A duális szakképzés célkitűzéseinek 
megfelelően a magyar diákok 
munkafeladatai a szakmájukhoz 
tartozó innovatív gyakorlati 
munkamódszerek megszerzésére 
és piacképes tudásra irányultak. 
Plenter Zsuzsanna és Tölcsér 
Zoltán agrármérnökök biztosították 
a munkaprogramok hatékony 
megvalósítását közösen lengyel 
barátainkkal.

A magyar tanulók kint tartózkodása 
az Erasmus+ diák Mobilitás keretében, 

az Európai Közösség támogatásával 
valósult meg.

Tanulmányi kiránduláson a 
lovászok és a gazdák

2018. május 11-én iskolánk tanulói 
tanulmányi kirándulás keretében részt 
vettek Hódmezővásárhelyen a 25. 
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napokon. A diákok megtekintették 
a ló fajták és a szarvasmarha fajták 
felvezetését és bemutatóját, illetve 
ismerkedtek a korszerű állattartási 
és takarmányozási technológiákkal, 
valamint a legmodernebb erő- és 
munkagépekkel.

A Kihívás Napja

A Kihívás Napjának célja 
az, hogy kedvet teremtsen a 
mozgáshoz, felhívja az ország 
polgárainak, önkormányzatainak 
és tanintézményeinek figyelmét a 
testmozgás fontosságára az egészséges 
életmódhoz - ezért támogatják 

olimpikonjaink, sportkiválóságaink 
is személyes részvételükkel ezt 
az országos eseményt. Itthon, a 
hagyományoknak megfelelően a 
Magyar Szabadidősport Szövetség 
(MSZSZ) koordinálja az eseményt, 
mellyel ösztönözni szeretnék 
Magyarország lakosait a testmozgásra. 
A szervezők bíznak abban, hogy a 

játékos és vidám 
nap kedvet teremt 
a mozgással teli 
é l e t m ó d h o z , 
és inspirálója 
lehet egy olyan 
é l e t m ó d n a k , 
a m i n e k 
természetes része 
a mozgás, a 
sport. Városunk 
önkormányzata 
s ze rvezé sében 
iskolánk is részt 
vett az országos 
megmozduláson.
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„Akikre büszkék lehetünk…”

Hagyományteremtő szándékkal került 
megrendezésre az „Akikre büsz-
kék lehetünk” elnevezésű rendez-
vényünk, melynek a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal díszterme adott ot-
thont. Célunk az volt, hogy a tanévben 
legkiemelkedőbben teljesítő diákok 
ünnepélyes keretek között vehessék 
át kiérdemelt jutalmukat. Az esemé-
nyen a büszke szülőkön, tanárokon és 
edzőkön kívül jelen volt dr. Pacsika 
György járásvezető úr, Toldi Balázs 
polgármester úr, illetve Virág Alexan-
dra diákpolgármester és Botos Pon-
grác diákjárásvezető is. Idén 23 tanuló 
került kiválasztásra az általános isko-
lából és a gimnáziumból, akik példás 
magatartásuk és tanulmányi eredmé-

nyeik mellett 
más területen is 
sikereket értek el 
(pl.: sportverse-
ny, tanulmányi 
verseny, országos 
képzőművészeti 
verseny), illetve 
tevékenyen részt 
vettek az iskola 
rendezvényein, 
ünnepségein. S 
akikre első íz-
ben büszkék le-
hetünk: Katona-Szabados Noé, Varga 
Zoltán, Putnoki Barnabás, Jambrik 
Nikolett, Czibulka Imola, Nagy Szon-
ja, Wolf Anna, Bán Kitti, Mészáros 
Kata, Véha Kíra, Ronyec Ivett, Deli 
Boglárka, Munkácsi Lili, Saly Eszter, 

Ladányi Sára, Ugrai László, Farkas 
Dóra, Szántó Milán, Botos Pongrác, 
James Lucas Lancaster, Szujó Róbert, 
Fülöp Petra, Hajdu Áron. Gratulálunk 
a Nekik és további sikeres éveket kívá-
nunk!

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Ismét báloztunk

Végre elérkezett Diákönkormányza-
tunk várva várt hónapja, a május. Har-
madik éve készülünk ugyanis nagy 
izgalommal Iskolabálunkra, s az azt 
megelőző „Gyerünk a múzeumba!” 
című programunkra. Idén szorosan ka-
pcsolódtunk az eredeti ötlethez, misze-
rint a Múzeumok nemzetközi világnap-
ja (május 18.) körül rendezzük meg, s 
ebben ismét Szonda István és felesége, 
Barna Zsuzsanna volt a segítségünkre. 
A hagyományos kemencés finomságok 
elfogyasztását most a javaslatukra 
összekötöttük egy tényleges tárlatlá-
togatással: az endrődi Népházban „Az 

első világháború emlékei Gyomán és 
Endrődön” címmel kiállítás megnyitón 
vettünk részt, melyet Dr. Forisek Péter, 
a Debreceni Egyetem oktatási dékán-
helyettes nyitott meg. Egy hét múlva 
pedig megrendeztük Iskolabálunkat, 
ahol tanárok, diákok ismét egy jó 
hangulatú, kellemes estét tölthettek el 
együtt, beszélgetések, társasjáték, tánc 
és finom falatok mellett.

Disputás híreink

Befejeződött az egész éven át tartó 
projekt, a varsói Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN szervezésében 

meghirdetett “Információ vagy manip-
uláció” című program. Tíz diákunk itt 
mutatta be a projektjét. Egy olyan dis-
putanapot terveztek meg, amelyen vé-
giggondolták a propaganda és a manip-

uláció témakörét, 
elsősorban az 
1956-os esemé-
nyekhez kapc-
solódva, illetve 
a disputa módsz-
ereivel beszéltek 
az emigrációról 
és hatásairól. A 
prezentációnknak 
nagy sikere volt, 
reméljük, hogy 
hamarosan a 
lengyel és cseh 
iskolákban is 

játszanak az érvelési technikát fejlesztő 
programunkkal. Résztvevők: Saly Esz-
ter, Deli Boglárka, Ladányi Sára, Bo-
tos Pongrác, Szujó Róbert, Fülöp Pe-
tra, James Lucas Lancaster. És hogy 
el ne felejtsük: két héttel Varsó előtt 
zárták Budapesten az AKG-ban a tanév 
másik fontos eseményét, a VoxPop - 
Párbeszéd helyben, érted projektet. A 
projekt keretében három hétvégi vi-
taalkalmat valósítottak meg, beszéltek 
jogokról és kötelességekről, a fiatalok 
szórakozási, művelődési szokásairól 
és igényeiről, illetve felmérték az 
iskolánkban lévő lehetőségeket. Részt 
vettek tréningen Pannonhalmán és Bu-
dapesten, és megtanultak profi módon 
prezentálni. Felkészítőik: Malatinszky 
Zita, Valuska Sára, Valuska Lajos.



HÍRMONDÓ16

A nyári tábor során a gyerekeknek 
lehetőségük nyílik, hogy megismerked-
jenek a környezettudatos életmóddal.  
A tábor szervezésekor és a program 
összeállításakor ezek fontos szempontot 
jelentettek. Pl. a játszóházak során az újra 
hasznosítható anyagok felhasználása, 
átalakítása, kirándulások, foglalkozások, 
játékok a természetben és persze 
Ligetfürdő. 
 
Nem kell tehát megijedni, ha a 

környezetvédelem szót hallod.  
Rengeteg érdekes, de egyben szórakoztató program vár rád!  
 

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2018-ban július 2-7. között (6 nap) naponta, 
7,30-16 óráig (szombaton 13 óráig) rendezi meg nyári táborát. A turnus maximális létszáma 20 fő, a 
helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel.  

A tábor részvételi díja 15.000 Ft/fő, amely tartalmazza a 
háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna), az összes 
program anyagköltségét, a kirándulások költségét, 
belépődíjakat. A táborba űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.  

Ha kérdései, kérései vannak, jelezzék felénk bátran a 
kfkk.gyomaendrod@gmail.com e-mail címen. 

Itt a nyár! Indul a táborozás! És ne felejts szólni  a haveroknak! 
 
 
 

 
Szabadidős programok a nyárra! 

Ha unatkozol, vagy csak szeretnél egy kicsit mozogni, játszani gyere hozzánk! 

Biztosan jól fogod érezni magad! 

A részvétel INGYENES! 

Nyári programjaink: 

2018. június 26. Éjszakai GPS-es kincsvadászat  

2018. július 9. Éjszakai GPS-es kincsvadászat 

2018. július 13. Poroszló Ökocentrum - egésznapos buszos kirándulás  

2018. augusztus 6. Éjszakai GPS-es kincsvadászat 

2018. augusztus 13. Éjszakai GPS-es kincsvadászat 

2018. augusztus 28. Szerencs Csokigyár látogatás – egésznapos buszos 
kirándulás 

Nincs más dolgod csak jelentkezni és eljönni, hozhatod magaddal testvéredet, 
barátodat/barátnődet, unokatesódat. 

Jelentkezni lehet: 

Facebook/Messenger:  Családsegítő Központ Gyomaendrőd 

Email: csaladsegito.gye@gmail.com 

Telefon: 20/225-6540 vagy 20/9966-144 

Személyesen: Gyomaendrőd, Fő út 2. 7-es iroda 

A programok helyszínéről, időpontjáról, a gyülekező helyéről a jelentkezésed 
után részletesen tájékoztatunk. 

Bármilyen kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal, keresd Liziczai Ildikót. 

Változtatás jogát fenntartjuk! 

 

A Kállai Ferenc Kulturális Központ  
szeretettel meghívja az 

  

  KörösFit DSE  Tornászai  
és a  

Hencz Wrestling Birkózó Sport Egyesület 
bemutatójára 

 

Tornászok vezetője: Gergely Orsolya  
Birkózók vezetője: Hencz Gyula 

 

Időpont: 2018. július 06. 17.00 óra 

Helyszín: Erzsébet liget, Vízi színpad 

 

A rendezvény díjtalan! 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk! 
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Gyomaendrőd, üdülő ingatlanok hulladékszállítása
Gyomaendrőd Város közigazgatási 
területén a holtágak mentén igen nagy 
kiterjedésű, legnagyobb részt üdülőnek 
használt ingatlan található. A természeti 
értékek megőrzése, védelme, tisztán 
tartása, nemcsak saját igényességünk, 
hanem közegészségügyi szempontból, 
illetve turisztikai vonzerő növelésének 
szempontjából sem elhanyagolandó. 
Éppen ezét kiemelten fontos 
mind környezetvédelmi, mind 
tájkép védelmi szempontból a 
területeken a hulladékelszállítás 
rendszerbe szervezése, az illegális 
hulladéklerakások felszámolása.

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának 27/2016 (XI.28.) 
rendeletének értelmében 2017.09.01-
től azon  külterületi ingatlanok 
amelyek építményadó fizetésre 
kötelezettek, be lettek vonva a kötelező 
hulladékszállítási rendszerbe.
Az Önkormányzatnak nem áll 
módjában a „házhoz menő” 
hulladékszállításhoz szükséges 
infrastruktúra megteremtése, ezért az 
úgynevezett gyűjtőpontos rendszer 
bevezetése mellett döntött.
2017 nyarán többszöri (önkormányzat-
egyesület-szolgáltató) három oldalú 
egyeztetést követően kulturált, tájképet 
nem zavaró, közúti forgalomtól rejtett, 
az üdülő ingatlan tulajdonosoknak 
fenntartott hulladékgyűjtő pontok 
lettek kiépítve, melyre az ingatlan 
tulajdonos a vegyes hulladékát a 
gyűjtőzsákban kiszállíthatja, melyet 
május 1-től október 31-ig hetente 
egyszer, november 1-től március 
31-ig kéthetente egyszer elszállítja a 
Közszolgáltató.
A hulladékszállítás adók 
módjára behajtható kötelezően 
igénybeveendő közszolgáltatás, 
amihez szerződés kötés nem 
szükséges. 
A hulladékgyűjtés gyűjtőzsákos 
rendszerre lett kialakítva, melyek 
az ügyfélszolgálatunkon vehetőek 
át, költségét a számla tartalmazza. 
Hulladékgazdálkodásban a legkisebb 
minimális űrtartalom a 80 liter és heti 
kötelező ürítési/gyűjtési gyakoriságot 
ír elő a jogszabály.

80 literes, egyedi jelzésű zsák, 
melynek díja tartalmazza az elszállítás 
és ártalmatlanítás költségeit. A 
zsákokat a közszolgáltató biztosítja, 
a díjat az NHKV Zrt. szedi be utólag 
negyedévente.

Külterületi üdülő területeken kijelölt hulladékgyűjtő pontok

Sorszám/ Gyűjtőpont 
megnevezése

Közszolgáltatással ellá-
tott terület

Gyűjtőpont helyrajzi 
száma

1. Üdülőterületi 
gyűjtőpont – Peresi 
holtág felső

15403 – 15460 hrsz.
Peresi hotág felső része

15402 hrsz.
(Peresi hídnál)

2. Üdülőterületi gyűjtő-
pont – Peresi holtág alsó

Peresi holtág középső – 
alsó része

02760/2. hrsz.
(Gyepmesteri telepnél)

3. Üdülőterületi gyűjtő-
pont – Sóczó-zug felső

Pap-zugtól Sóczó zug 
felső részéig

02832. hrsz.
(Bónom zug felől jövő 
kanyarnál)

4. Üdülőterületi gyűjtő-
pont – Sóczó-zug alsó

Bónom zug alsó részé-
től – Sóczó zug alsó ré-
széig, Templom zugtól 
– Németh-zugig

02808/2. hrsz.
(Templom zugi holtág 
46-os úttól Délre eső vé-
génél)

5. Üdülőterületi gyűjtő-
pont -  Sirató-holtág

Sirató holtág és környé-
ke

0886. hrsz.
(Holtághoz vezető út ka-
nyar előtt)

6. Üdülőterületi gyűjtő-
pont – Kecsegés zug

Kecsegés-zug és kör-
nyéke

0759/1. hrsz.
(Sirató holtághoz vezető 
útelágazásnál)

7. Üdülőterületi gyűjtő-
pont – Torzsás-Dan zug

Torzsás-zug, Dan-zug, 
Félhalmi holtág Gyoma-
endrődhöz tartozó része

0385. hrsz.

Amennyiben egy ingatlanon többlet 
hulladék keletkezik, úgy térítés 
ellenében további zsákokat vehet 
igénybe.

A 80 literes zsák heti szállítási díját 
mindössze 6 hónapig (05.01-10.31.) 
kell térítenie az üdülő ingatlan 
tulajdonosnak. Ez alól természetes 
kivétel az, akinek az üdülő ingatlan 
a lakcímnyilvántartás alapján 
lakcímként, vagy tartózkodási helyként 
van megjelölve. Ebben az esetben a 
teljes közszolgáltatást térítenie kell.

Az üdülő ingatlanok használatára 
vonatkozó adatokat Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata az ingatlanokkal 
kapcsolatos adóbevallások alapján 
határozza meg.
Az olyan beépítetlen ingatlan 
tekintetében, mely használaton kívül 
van, ott senki nem tartózkodik még 
időlegesen sem, az ingatlanhasználó 

köteles bizonyítani az ingatlan 
használaton kívüli voltát, annak 
időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan 
a bejelentésben szereplő időszakban 
ténylegesen használaton kívül van. 
A közszolgáltatás mentességére 
vonatkozó kérelmet a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy 
postai úton: 5500 Gyomaendrőd, 
Selyem út 124.

További információ Közszolgáltató 
ügyfélszolgálatán igényelhető:
Gyomaközszolg Nonprofit Kft
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 
Tel.: 66/386-269
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00 és  
12:30-15:00
Péntek: 8:00-13:00
Hulladékgyűjtő zsák szombat 8:00-
10:00 között is átvehető
e-mail: kozszolg@gyomaszolgiparipark.hu

Mindannyiunk közös érdeke, hogy 
a hulladékok rendezett körülmények 
között, a környezet szennyezését 
elkerülve a megfelelő kezelés mellett, 
a megfelelő helyre kerüljenek.
Ehhez a lakosság intelligens 
közreműködése elengedhetetlen!
Kérjük fokozottan ügyeljenek a 
hulladéktárolók körül a tisztaságra. 

A tároló elé semmilyen formában ne 
helyezzenek hulladékot, hiszen az 
fokozottan kitett a kóbor állatok által 
történő széthordásnak. Tisztán is lehet 
hulladékot lerakni!
Tegyünk együtt a környezetünk 
tisztaságáért, az egészségünk 
védelméért!
Együttműködését ezúton is köszönjük!
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Tisztelt Gyomaendrődi Lakosok!

Néhány lelkes gyomaendrődi 
állatvédő, a gyepmesteri telepre és sok 
esetben az utcára került kóbor kutyák 
gazdásítása érdekében a közelmúltban 
helyi tagszervezetként csatlakozott a 
Viharsarki Állatőrség Alapítványhoz. 
Cél, hogy közös erővel, valamint a 
békéscsabai Remény-Lak Állatvédő 
Egyesülettel együtt a begyűjtött 
kutyákat az állatvédők segítségével 
örökbefogadókhoz juttassák, melyben 
az önkormányzat is segítő kezet 
nyújtott.

A tagoknak lehetőségük van 
a Gyomaközszolg Kft. által 
üzemeltett gyepmesteri telepre (5500 
Gyomaendrőd V. kerület 288.) kimenni, 
a kutyákat lefotózni, a fotókat a https://
gyomakozszolg.hu/gyepmesteri-telep 
weboldalon, illetve a – Gyomaendrőd 
gyepmesteri telep kutyái - elnevezésű 
nyilvános www.facebook.hu oldalon 
közzétenni.
Az állatvédők segítséget nyújtanak 
a kutyák tartási körülményeinek 
javításában, segítenek a kutyák számára 
megfelelő gazda keresésében. Az 
állatvédők önkéntesek jelentkezését is 
örömmel fogadják, továbbá ideiglenes 
befogadókat is várnak, akiknél az 
örökbeadásig egy kutya megfelelő 
helyet kap, segítségként kutyatápot is 
biztosítanak.
Az állatvédők az alábbiakban néhány 
fontos és betartható szabályra 
szeretné felhívni az állattartók 
figyelmét:
Az állattartó köteles a jó gazda 
gondosságával eljárni, az állat fajának, 
fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről 
gondoskodni.
A kedvtelésből tartott állatot (pl.: 
kutyákat) úgy kell tartani, hogy az 
állat tartása lehetővé tegye annak 
természetes viselkedését, ugyanakkor 
a környező lakóközösség kialakult élet- 

és szokásrendjét 
tartósan és 
szükségtelenül ne 
zavarja.
Az állat nem 
m e g f e l e l ő 
t a r t á s á v a l 
vagy az állat 
bántalmazásával 
k a p c s o l a t o s 
b e j e l e n t é s t 
a települési 
ö n k o r m á n y z a t 
j e g y z ő j é h e z 
lehet megtenni. 

Amennyiben a jegyző bejelentést kap 
arról, hogy illetékességi területén belül 
valamely állatot nem a fent idézett „jó 
gazda gondosságával” tartanak, legyen 
az kedvtelésből vagy nem kedvtelésből 
tartott állat, köteles eljárni. Az eljárás 
az iratok tanulmányozásával veszi 
kezdetét (pl.: kutya esetén nyújtottak-e 
be eb-bejelentő lapot) és helyszíni 
szemle lefolytatásával folytatódik. 
Az állatvédelmi törvény szabályozza 
az állatok bántalmazásának tilalmát 
is. Ez a bántalmazás megvalósulhat 
tevéssel (fizikai bántalmazás), 
mulasztással (pl.: oltás, orvosi kezelés 
vagy élelmiszer megvonással), de 
ugyanígy az állat elhagyásával is. 
Az állatnak tilos indokolatlan vagy 
elkerülhető fájdalmat, szenvedést 
vagy sérülést okozni, az állatot 
károsítani. Az ember környezetében 
tartott állat, valamint a veszélyes állat 
tulajdonjogával, tartásával felhagyni 
nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása 
vagy kitétele tilos. Az állatoknak 
okozott súlyosabb mértékű hátrány 
okozása (pl.: állatkínzás) ugyanakkor 
a Büntető Törvénykönyv által kerül 
szankcionálásra. 
Az egyik leggyakoribb problémát jelenti 
a településen kitett vagy szabadon 
kóborló kutyák esete. A jelenség 
minden településen megtalálható, de 
ha bejelentés 
érkezik, akkor a 
jegyzőnek és az 
önkormányzatnak 
el kell járnia. Ha 
ismert a kóbor 
kutya gazdája és 
a kutya a jegyzői 
n y i l v á n t a r t á s 
szerint be 
van jelentve, 
oltva, chipelve, 
akkor az ügyet 
hivatalból át kell 
tenni a járáshoz 

szabálysértés miatt, hiszen megvalósítja 
a szabálysértésekről szóló 2012. évi 
II. törvény veszélyeztetés kutyával 
tényállását:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, vagy 
kóborolni hagyja, 
b) póráz nélkül elengedi vagy 
kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül 
közforgalmú közlekedési eszközön 
szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy 
játszótérre beenged, illetőleg 
bevisz, szabálysértést követ el.
Ezen szabályok alól felmentést 
kapnak a vakvezető, illetve a 
mozgáskorlátozottakat segítő kutyák.
Aki veszélyes ebét nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház 
(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát, az 
szintén szabálysértést követ el.
Ha nem ismert a kóborló kutya 
gazdája, akkor az önkormányzat 
feladata a kutya eltávolítása a település 
utcáiról, köztereiről. Ha a kóbor állat 
tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos 
köteles az állatot visszavenni, valamint 
a befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos költségeket megtéríteni. 
Chippel nem rendelkező állat a 
kötelező 14 napos tartást követően chip 
és védőoltás megtérítése után kiadható. 

A Viharsarki Állatőrség Alapítvány 
tagjai a kutyák oltásaira, chipre, 
élelemre gyűjtenek. Kérik, aki teheti, 
támogassa őket. 
Bankszámlaszám: 
11600006-00000000-81134346 
(Erste Bank )
IBAN szám (külföldről utalóknak): 
HU20116000060000000081134346
Számlatulajdonos: Viharsarki 
Állatőrség Alapítvány
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A védőnők tollából
Kedves Olvasóink!

Beköszöntött a jó idő, elérkezett a 
nyári szünidő és a szabadságok ideje. A 
szép idő megérkeztével fölszabadulunk 
a tél hidege, és a tavaszi fáradtság 
nyomása alól. Gyakran azt hisszük, 
hogy most már mindet lehet. Persze 
sok mindent igen. Így például, lehet 
enni sok friss magyar gyümölcsöt, 
zöldséget. Sok időt lehet tölteni a 
szabadban, a friss levegőn. Hívogat a 
játszótér, a strand és számos szabadtéri 
program. 

A nyári balesetveszélyek 
miatt viszont nagyobb figyelmet 
kell fordítani számos dologra. 
Elsőként e megnövekedett 
folyadékigényre hívnám fel a 
figyelmet. A kiszáradás gyakoribb 
és sokkal veszélyesebb csecsemők 
és kisgyerekek esetében, mivel a 
kicsik szervezete érzékenyebben 
reagál a folyadékvesztésre. Játék 
közben a gyerekek kimelegednek, 
azonban a szomjúságérzet – ennek 
következtében pedig a folyadékpótlás 
– sok esetben elmarad. A kiszáradás 
megelőzése érdekében mindig 
figyeljünk oda, hogy a gyermek 
rendszeresen, és megfelelő mennyiségű 
folyadékot igyon!

A védelmet jelentő ózonréteg 
elvékonyodott, ezért a folyamatos, 
hosszú idejű napozás komoly veszélyt 
jelenthet. Nagyon szigorúan be kell 
tartani, hogy tilos 11 és 15 óra között 
tartósan a napon tartózkodni. A 
bőrvédelem fontos része a megfelelő 
védőfaktorú napozószer használata. 
Gyermekeink számára mindenképpen 
magas faktorszámú védőkrémet 
használjunk! Sapkát, kendőt, kalapot 
mindig adjunk gyermekünkre! 
Babakorban nemcsak a hőhatás ellen 
védekezünk vele, de a fejbőrt is óvni 
kell a leégéstől. Nagyobb korban a 
hőhatás, napszúrás ellen nyújt védelmet 
a sapka. Gyermekek, főleg a világos 
szeműek szemét is védeni kell az erős 
sugárzástól, de erre a kapható, néha 
igen sötétnek tűnő játék szemüvegek 
nem alkalmasak. Gyermekeink 
számára is fontos a megfelelő UV-
szűrő hatással rendelkező szemüvegek 
használata, tekintettel arra, hogy a 
látóhártyát is ugyanúgy károsíthatja 
az UVB sugárzás, mint a bőrt. A káros 
sugárzás a normál üvegen is keresztül 
áthatol, ezért az autóban érő tartós 
naphatás ugyanolyan veszélyes, mint 
a közvetlen sugárzás. Ha autóval 
utazunk, mindig gondoskodni kell róla, 

hogy a gyermekek melletti ablaküvegek 
le legyenek takarva. Akár a külön erre 
a célra gyártott napvédő hálóval, akár 
csak egy odacsíptetett törölközővel. 
Bár evidensnek tűnik, hogy mennyire 
veszélyes meleg kocsiban hagyni 
egy gyermeket a nyári hőségben, 
mégis gyakran azt gondolják a szülők, 
hogy a leengedett ablak megfelelő 
megoldás. Még ha le is van húzva az 
ablak, az autó belseje 10 perc alatt 
6 fokkal, 20 perc alatt pedig akár 9 
fokkal is melegebb lehet. Ilyen hőhatás 
következményként a gyermek agya 
és szervei is károsodhatnak. Be kell 
kötni a gyermeket a spontán, és rövid 
utazások alkalmával is! Ez nem függ 
az út hosszától, az autóban minden 
esetben be kell kötnünk a 150cm-nél 
alacsonyabb gyermekeket a számukra 
megfelelő biztonsági gyermekülésbe! 
Az autóban utazó gyermekek ne 
álljanak, mert egy hirtelen fékezéskor, 
váratlan helyzetekkor megsérülhetnek! 
A gyerekek biztonságára a játszótéren 
is fokozott figyelmet kell fordítani. 
Mindig legyen jelen egy felnőtt! A 
legbiztosabb módszer arra, hogy egy 
esetleges balesetet elkerüljünk az, ha 
a gyerekre egy felnőtt vigyáz. Nem 
csupán szemmel tartani kell a kicsit, 
hanem mindig készenlétben állni, ha 
valamilyen okból segítségre lenne 
szüksége. A meleg nyári hónapok alatt 
szinte minden gyermek ideje egy részét 
a vízparton, strandokon vagy a kerti 
medence közelében tölti. Fontos, hogy 
a gyermekünk meg tanuljon úszni. 
Amíg kicsi, nem tud biztonságosan fent 
maradni a víz felszínén, a sekélyebb 
vízben is adjunk rá úszógumit, 
karúszót, mentőmellényt, vagy más 
hasonló segédeszközt. A kisebb 
gyerekek mellett mindig legyen egy 
felnőtt, aki felügyel rá! 

Élővizekben csak a kijelölt helye-
ken fürödjünk! Gyermekekre fokozot-
tan figyeljünk, mert a vízbefulladás 
nem a filmekben látott hangos teátrá-
lis cselekedetként megy végbe, hanem 
leginkább néma küzdelemmel. Sok 
esetben játéknak gondolhatjuk. Meg-
oldás az ilyen esetek elkerülésére, ha 
folyamatosan, aktívan szemmel tartjuk 
gyermekeinket és sűrűn kommuniká-
cióra késztetjük. A víz alatt játszadozó 
gyerekeken ne lépjünk túl, ha a für-
dőruhánkat rángatják, nem kizárólag 
gyerekcsínyre gondoljunk. Mindig 
győződjünk meg, hogy a játék valóban 
játék!

A nyári szabadság a szülőség alól 
nem jelent szabadságot. Ha felkészü-

lünk a lehetséges balesetekre, elhá-
ríthatjuk a megelőzhető helyzeteket, 
akkor valóban élményekben gazdag, 
boldog nyári szünet áll előttünk. 

Kívánunk kellemes nyarat, és jó 
egészséget!
Védőnők

Forrás: http://www.szuloklapja.hu/
betegsegek/244/nyari-veszelyek.html
h t t p : / / w w w. c s a l a d i v i l a g . h u / a -
g y e r e k e k r e - l e s e l k e d o - n y a r i -
veszelyforrasok/
https://gyerekulesszakaruhaz.hu/gyik-
gyerekules-gyakorlat/

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik férjemet, 

édesapánkat, Tatánkat 
utolsó útjára elkísérték, 

virággal tiszteletüket adták, 
fájdalmunkban osztoztak.

Várady Károlyné és családja
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Kiváló eredmények a Gyomaendrődi Liget Fürdő NKSE csapatainál

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Női 
Kézilabda Sportegyesület felnőtt 
csapata 2017 őszén alapos nyári 
felkészülés után indult neki harmadik 
NB II-es bajnoki szezonjának. Rögtön 
az első mérkőzésen 15 góllal győztek 
a lányok. Ezután a második meccsen 
idegenben, az Algyő otthonában 
nagyobb vereséget szenvedtek 
lányaink. Később kiderült, hogy 
magától a bajnoktól kaptak ki, csak 
ezt ekkor még senki sem sejtette. 
Szerencsére az őszi szezonban inkább 
az első mérkőzés volt a mérvadó 
az eredményesség szempontjából. 
Kitartó munkájuknak és a csapat 
összetartásának köszönhetően nyolc 
győzelemmel, egy döntetlennel és két 
vereséggel a harmadik helyen várhatták 
a tavaszi fordulókat. 

A tavaszi szezont megelőző 
felkészülési tornákon sajnos a csapat 
két meghatározó játékosa is sérülést 
szenvedett. Őket nem sikerült 
a bajnokság hátralévő részében 
helyettesíteni, ezzel is magyarázható 
a tavaszi forduló szerényebb 
teljesítménye. A tavaszi nyitány így 
több vereséget hozott, de együtt az őszi 
szezon sikereivel a csapat teljesítménye 
mindenidők eddigi legjobb NB II-es 
szereplését eredményezte. Az utolsó 
hazai bajnoki mérkőzéssel került fel 

az i-re a pont, mikor a szezon legjobb 
játékával, a 21 gólos győzelem a 
negyedik helyet jelentette. 

Utánpótlás kézilabdázóink minden 
korosztálya kitett magáért. Az ifjúsági 
csapat a hetedik helyen zárta a szezont, 
folyamatosan javuló teljesítménnyel. 
Ők is nehéz éven vannak túl, hiszen 
a csapat teljes mértékben átalakult. 
A tavalyi junior csapatból csak a 
legfiatalabbak maradhattak a korosztály 
megváltoztatása miatt. Edzéseiken, 
mérkőzéseiken folyamatosan javuló 
formát mutattak, a tavaszi szezonban a 
tabella éllovasaitól is értékes pontokat 
szereztek. Fejlődésük töretlen volt. 
Közülük többen a felnőtt csapatban is 
jól teljesítettek.

U13-as csapatunk szintén szép 
eredményt ért el a másodosztályban. 
Csoportjukból harmadik helyezettként 
bejutottak a felsőházba. Kitűnő 
játékkal megszerezték a dobogó 
harmadik fokát. A csapat két játékosa: 
Kereki Nóra és Kovács Szófia az 
országos válogatón bekerült a megye 
legjobbjai közé. Kereki Nóra a régiós 
válogatón is kimagasló teljesítményt 
nyújtott, az ország legjobb 60 játékosa 
közé válogatták be. U13-as lányaink 
részt vettek a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Serdülő Bajnokságban is. 
Mérkőzéseiken folyamatosan magas 

színvonalú játékkal, méltán 
érdemelték ki a bajnoki 
címet. 

U11-es csapatunk az 
egész bajnoki szezonban 
k i e g y e n s ú l y o z o t t 
teljesítményt nyújtva mutatta 
meg tudását. Mérkőzéseiken 
nagynevű csapatoknak is 
leckét adtak kézilabdából. 
Néhányan közülük már 
az U13-as csapatban is 
bizonyíthatták tudásukat.

Tíz éves korú gyermekeink 
az U10-es kisiskolás 
bajnokságban szerepeltek. 
Ebben a korosztályban 
tabella és góllövőlista nem 
készül. A gyermekek így 
versenyhelyzetben, de mégis 
tét nélkül próbálhatják 
ki szerzett tudásukat a 
pályán. Mindannyian nagy 
elszántsággal vetették bele 
magukat a küzdelmekbe, 
minden tornáról jó kedvvel 
tértek haza.

A 2017/18-as bajnoki 
évben egyesületünk először 

indított csapatot szivacskézilabdában. 
U9-es korosztályunk kisebb 
pályán, kisebb kapura játszva 
lépett a kézilabdázás előszobájába. 
Mérkőzéseiken próbálgathatták a tanult 
játékelemeket, ismerkedtek a vereség 
és győzelem érzéseivel. Mindvégig 
nagy kedvvel vettek részt meccseiken.

Az utánpótlás nevelésre az egyesület 
nagy hangsúlyt fektet. Településünk 
mindhárom általános iskolájában 
külön edzőkkel, testnevelőkkel folyik 
az edzésmunka. Ezzel megteremtve a 
lehetőséget minden helyi kisdiáknak, 
hogy megismerje a sportág 
szépségeit. Így formálódik egy olyan 
utánpótlásbázis, akikre a jövőben 
nyugodt szívvel támaszkodhat a klub. 
Cél, hogy minél több korosztályban 
tudjunk csapatokat indítani, ezzel 
megalapozva az egyesület jövőjét.

A szponzorok és szurkolók kitartó 
támogatását és szeretetét ezúton is 
szeretnénk megköszönni! Reméljük, 
bizalmuk a következő időszakokban 
is törtetlen marad, mert az egyesület 
sikerének ez is az egyik alapköve! 
A jövő szezonban csapataink ismét 
az NB II-es bajnokságban indulnak 
és igyekeznek hasonlóan szép 
eredményeket elérni.

Dinya Anna és Mag Bianka
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Körös Kajak sikerek Győrben is
Május 26-27-én került megrendezésre 

a győri Maraton Országos bajnokság, 
ahol tizenhárom Körös kajakos 
sportoló is képviselte Gyomaendrődöt, 
nagyon jó eredményekkel. Az időjárás 
tökéletes volt a versenyzéshez, amely 
a résztvevők számában is érezhető 
volt, hiszen az ország minden 
szegletéből nagy arányban érkeztek 
a versenyzők. A futamokon – főleg 
a versenytáv első részében – néha 
komoly „tülekedésben” vettek részt 
a gyerekek, így a jó eredményhez 
gyakran szerencse is kellett.  A Körös 
Kajak SE versenyzőinek 5000, 10000 
és 15000 métert kellett leevezniük, 
amely a nagy melegben még inkább 
kitartást követelt. 

A következő helyezések születtek:
2.hely Gellai Gergő U12 5km 
3.hely Nagy Dominik U13 10km 
4.hely Nagy Ágoston U11 5km 
5.hely Lövei Fanni masters 10km 
6.hely Gellai Balázs U14 10km 
6.hely Kiss Balázs-Fehér Dávid U13 
10km 
10.hely Hermeczi Richárd U13 10km
11.hely  Varjú Marcell U13 10km

  A Varjú Zalán – Pap Dani páros 
résztávnál, az élbolyban a helyezkedés 
közben kormánylapát sérülést 
szenvedett. Ennek következtében 
partra kellett evezniük, ahol segítséggel 
kijavították a kormányt, majd a mezőny 
után haladva versenytempóban 
leevezték a távot. Ez is mutatta a 

versenyzéshez, 
a kajakozáshoz 
való alázatos 
hozzáállásukat. 
G r a t u l á l u n k 
minden fiatal 
és masters 
versenyzőnknek 
a nagyszerű 
eredményekhez 
és küzdeni 
akarásukhoz!

Az idén 20 
éves fennállását 
ünneplő Körös 
Kajak-nál tett 
látogatást Dombi 
Rudolf olimpiai 
bajnok kajakos. 
Az edzésen részt vevő gyerekek nagy 
örömmel fogadták, mindenki számára 
jutott egy aláírás egy pólóra vagy egy 
képre. A sportolók meghallgathatták 
élményeit a versenyekről, az 
edzésekről, és hasznos tanácsokat 
adott a további edzésmunkához, nagy 
inspirációt jelentve számukra. Nagy 
elismerés egyesületünk számára, hogy 
rendszeresen látogatják edzéseinket a 
kajak-kenu sport kiválóságai, vezető 
tisztségviselői. 

Versenyzőink nagy létszámban 
vettek részt a kihívás napján, 
ezzel is hangsúlyozva a mozgás 
fontosságát, az egészséges életmód 
jelentőségét. Egyesületünk lehetőséget 
biztosított egész nap a kajakozás, 

mint mozgásforma kipróbálására, 
a gyerekek beülhettek kajakokba, 
gyakorolhattak ergométerrel. 

  A Körös Kajak SE ezen a nyáron is 
szervez táborokat, amelyek keretében 
a résztvevők megismerkedhetnek a 
kajakozással, ezáltal nyári szünidejüket 
mozgással, élményekben gazdag 
módon tölthetik. A napközis táborban 
a kajakozáson kívül számos más 
programot szervezünk a gyerekeknek. 
A tábor ideje alatt az ebédet biztosítjuk, 
várunk mindenkit szeretettel! 
Információ a táborokkal kapcsolatban: 
Fülöp Gergő 06/30- 7690978 és 
Tímárné Tandi Gyöngyi 06/309380322.

Körös Kajak SE
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„Összekovácsolt ARANYAK”
Történetének legnagyobb sikerét érte 
el a KSI Gyomaendrődi csapata és 
edzői: Kovácsné Kozma Diána és 
Kovács Gábor az Országos Maraton 
Bajnokságon! A fantasztikus eredmé-
nyek a klubban folyó magas szintű 
szakmai munkáról és a KSI-s gyerekek 
(gyomai és Gyoma környéki fiatalok) 
elszántságáról, akaratáról, kitartásáról 
és sportemberi nagyságáról tanúskod-
nak. A megszerzett címek és érmek 
a tévhiedelemmel ellentétben nem a 
nagy mennyiségű, kimerítő munkának, 
hanem a jól megtervezett, pontosan 
adagolt edzéstervnek és a sportolók 
fegyelmezett, rendszeres edzésre járá-
sának, az edzésprogram precíz, tudatos 
végrehajtásának köszönhetők. A KSI 
Gyomaendrőd kajakosai talán a legke-
vesebbet edzenek az ország kajak klub-
jai közt, de amit kell, azt minőségien, 
célratörően, következetesen hajtják 
végre. Az győri maraton bajnokságon 
elért eredményeket már ott a helyszí-
nen is rengetegen elismerték. A Magyar 
Kajak – kenu Szövetség jelenlévő ve-
zetői és a kajakos szakma, képviselői 
is (az edzők) egyöntetűen méltatták, 
dícsérték a gyomai KSI-nél folyó ma-
gas szintű munkát.
Az országos Bajnoki címeket szerző 
gyerekek, mind gyomai iskolák tanu-
lói, így a tanintézmények vezetői és a 
diáktársak is büszkék lehetnek ezekre 

a sportemberekre 
(gyerekekre). A 
még sokkal több 
eredmény elérésé-
ben a sok balsze-
rencse hátráltatta 
a klubbot. Sajnos 
volt kormányszer-
kezet elromlás, 
borulás, kifor-
dítás. Volt olyan 
versenyző, akit a 
kormányára fel-
akadt hínárkupac 
sem tudott megál-
lítani. Futam közben kiszállt, leszedte 
a hátráltató növényzetet és a mezőny 
után eredve, fantasztikus negyedik he-
lyezést szerzett. De olyan hajóegység 
is versenyzett, aki elromlott kormány-
nyal is nem feladva végig küzdötte a 
versenyt és a hatodik helyen ért célba. 
Óriási gratuláció ezeknek a nagyszerű 
sportembereknek!
Országos Maraton Bajnokság 1 -6 he-
lyezettek: 4 Magyar Bajnoki cím, 2 
ezüstérem, 4 db 4.hely és 1 db 6.hely. 
K-1 10 km Berta Bence 1.hely,  
K-1 15 km Nagy Kristóf 1.hely,  
MK-1 5 km Mertz Attila 1.hely 
K - 2 10 km Fodor Napsugár - Sági 
Aliz 1. hely 
Mk-2 5 km Konyecsni Milan - 
Varjú Zétény 2.hely

K-1 10 km Wágner Anna 2. hely
K-1 15 km Dékány Gergő 4.hely,
K-1 10 
km Várkonyi Sarolta 4.hely. 
Mk-1 5 km Vida Levente 4.hely 
Mk-1 5 km Tóth Kinga 4.hely
K -2 15km Dékány Gergő – Nagy 
Kristóf 6.hely

Aki hasonló sikereket szeretne el-
érni, vagy csak a mozgás örömére 

vágyik a szabadban, az jelentkezzen 
Kovácsné Kozma Diána edzőnél a 

+36 30 291 3626 telefonszámon, vagy 
Facebookon, illetve minden hétköznap 
15.00 –tól a KSI vízitelepen a Kölcsey 

utca 6. szám alatt. 

KSI Gyomaendrőd
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Minden gyomaendrődi kisdiák 
kap a bizonyítványával egy 

10 %-os kedvezményre 
jogosító kupont. 

Ha a Tapír Papír üzletben vásárol 
tanszert, jogosulttá válik a 

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

Gyomaendrőd adott otthont május 19 és 
21. között a XVIII. Magyar Mazsorett 
Bajnokságnak, amelyet a Magyar 
Majorette Szövetség és a Színfolt 
Mazsorett Táncegyesület szervezett és 
rendezett. A három napban megmozdult 
és felpezsdült a város, versenyzőktől és 
kísérőiktől volt hangos településünk. A 
hozzánk érkező vendégeknek nagyon 
elnyerte tetszését lakókörnyezetünk, 
Gyomaendrőd! Nagyon sok pozitív, 
elismerő és bíztató gondolatot kaptam 
a helybeliektől, a versenyzőktől és az 
edzőktől is, amely további minőségi 
munkára ösztönöz.
A Színfolt Mazsorett Táncegyesület 
eredményei: Szilágyi Csilla: botos 
senior szólója: 6. h. pompon szólója: 
5. h. Baráth Beáta tradicionális bo-
tos szólója: arany minősítés, Piroska 
Attila botos szólója szintén arany mi-
nősítés. Tradicionális csapat menet - és 
színpadi tánc szintén: arany minősítés. 
Zászló miniformáció: 3. hely, Csapat 
zászló szintén: 3. hely. Izsó Éva (első 

versenye): pompon szólója: 10. hely. 
Czinczár Noémi botos szólója: 9. 
hely. A koreográfiákat: Hunya Jolán és 
Baráth Beáta készítette. Megtörtént az 
Európa Bajnokságra a kvalifikáció: a 
Színfolt hat versenyszámban indulhat a 
kontinens viadalon, Hortvátországban, 
augusztus végén.
És még egy meglepetés várt a mazso-
rettekre és vezetőjükre: beválasztották 
a Gyomaendrődi Értéktárba a Színfolt 
Mazsorett Táncegyesületet, amelyet 
Lehoczkiné Timár Irén alpolgármester 
asszony hirdetett ki a Magyar Bajnokság 
záró ünnepségén! Köszönjük a bizott-
ság munkáját, valamint a felterjesz-
tést, Dinyáné Bánfi Ibolyának, a Határ 
Győző Városi Könyvtár vezetőjének.
 Mindenkinek nagy gratuláció a mun-
kájáért! Külön köszönöm a támogatók, 
szponzorok nélkülözhetetlen segítségét 
és a Színfolt szülői gárdájának támoga-
tását! 

Hunya Jolán, Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület vezetője

A XVIII. Magyar Mazsorett Bajnokságról

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2018. június 20., 17 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Fő út 224.

(Fodrászüzlet emeletén)

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.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató

Tel.: 0630/409-2868
AKO: B = 124,87%  C= 100 % VSM: Elm AM = 40%; A össz = - %; B= 58,6%; C=-%; 

Forg AM=-; A össz = -%; B=51,97%; 
KK: AM = 74700Ft,  A1 = 83300Ft, A1Bvel=36600Ft, A2 = 83300 Ft, A = 113300, B = 170800Ft

OKÉV: 21056-2007

G e r g e l y 
Á g n e s 
l e g ú j a b b 
könyve a 
határ Győző 
V á r o s i 
K ö n y v t á r 
kiadásában 
jelent meg 
A szerző 
részletesen, 

személyes emlékeivel átszőve 
ismerteti a tíz kötetes Endrődi 
Füzetek című könyvsorozatot. A kötet 
nemcsak tartalmában, hanem külső 
megjelenésében is szervesen illeszkedik 
a sorozathoz. Megvásárolható a Határ 
Győző városi Könyvtárban és az 
endrődi Tímár Máté Fiókkönyvtárban.

Egy urbánus főhajtása 
Gergely Ágnes könyve
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A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola június 7-8. között tartotta 
névadójának tiszteletére rendezett 
programsorozatát. Rendhagyó órákkal 
kezdődött az első nap délelőttje, minden 
osztályban egy meghívott vendég 
tartott előadást az érdeklődő diákoknak. 
Ezt követte az emlékünnepség, ahol az 
irodalmi színpad és az énekkar szép 
műsort adott elő, majd Ágostonné Farkas 
Mária igazgatónő ünnepi gondolatait 
osztotta meg a hallgatósággal.  
Az emlékműsor és koszorúzás után 
sor került az iskola és a Gyermekekért 
Alapítvány által létrehozott díjak, 
elismerések átadására, a gyerekek és 
pedagógusok jutalmazására. Az idei 

tanévben Kis Bálint - díjban 
részesült: Hunya Jolán tanárnő 
és Várkonyi Sarolta. 8. c 
osztályos tanuló! Az iskola 
Kiváló Diákja címet Nándori 
Viktória 8. c osztályos tanuló 
kapta. A Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezetője, Dr. 
Pacsika György jó tanulmányi 
munkájáért: Izsó Csengének 
nyújtott át oklevelet és 
könyvutalványt. Halász 
István - díjban: Ács Orsolya 8. 
b osztályos tanuló részesült: a 
kézilabda és a mazsorettsport 
területén nyújtott kiemelkedő 
teljesítményéért. Az Év tanára 
díjat: Pelyváné Kiszely Edit 
kapta. Az év közössége  a 7. a 
osztály lett. Az év szülőjének 
Hugyik Zoltánt választották, 
az év diákja címet pedig 
Weigert Zsolti 8. b osztályos 
végzős tanuló kapta. 
„Úgy tetszik, hogy jó helyen 
vagyunk itt”… tehetség 
pályázat keretében iskolánk 
diákjainak munkáiból 

nyílt kiállítás a 
tornateremben, 
majd ugyanitt, 
az állófogadáson 
lehetőség nyílt 
kötetlen, baráti 
b e s z é l g e t é s r e 
különösen a 
rég nem látott 
kollégákkal. Este 
pedig „Alma a 
fájától” gyerek, 
szülő előadóest 
megrendezésére 
került sor, 
immáron az ötödik 
alkalommal a 

Kállai Ferenc Művelődési Központban
A második nap délelőtt Kis Bálint 
- próba várta a kisebb - és nagyobb 
diákokat egyaránt. Gyomaendrőd 
terei, utcái gyermekzsivajtól volt 
hangos. Az ügyességi és elméleti 
feladatok megoldása után mindenkire 
üdítően hatott a fák hűs árnyai alatt 
a pihenés, így hallgatták a tanulók 
a Diákközgyűlés éves programját 
ismertető diákvezetőket. A Családi 
délután igazán változatos, színes, 
játékos programot kínált. A „kisbálintos” 
diákok önfeledten játszottak szüleikkel, 
tanáraikkal. A Meg a sztár gálán 
ügyeskedtek az osztályok, bemutatták 
táncos - zenés jelenetüket, amely 
jókedvre hangolt mindenkit. Miután 
kellemesen elfáradtak a gyerekek az 
ugrálóvárban, és egyéb feladatokat 
is kipróbáltak, érdeklődéssel nézték 
Hevesi Imre koncertjét. 

Köszönet: Ágostonné Farkas Mária 
igazgatónőnek, a tantestületnek, 
a szülőknek, a Gyermekekért 
Alapítványnak, hogy ez a két nap 
tanulás nélküli, felhőtlen, szórakozást 
nyújtó, játékos gyereknap volt.

„Mutasd meg milyen szép a mosolyod!”


