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Találkozzunk a Kállainál!
Hegedűs D. Géza színművész, a
Kállai Alapítvány elnöke, 2015ben megjósolta, hogy ez a mondat
még
sokszor
felhangzik
majd
Gyomaendrődön.
Ezt
a
nevet
kapta az a rendezvénysorozat is,
amelynek első eleme születésnapi
megemlékezés volt, Kállai Ferenc
szobránál. A Szőke Sándor alkotta
szobor kedves, szeretett színfoltja lett
Gyomaendrődnek. A megemlékezésen
Toldi Balázs polgármester beszédében
elmondta, már a Kállai emlékév végén
megszületett az elhatározá, hogy Kállai
Ferenc hagyatéka méltó elhelyezésre
kerüljön, de önerőből ez nem
sikerült volna. „Az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális
Alap terhére nyújtott, nettó 250 millió
Forintos támogatása teszi lehetővé,
hogy Kállai Ferenc hagyatéka és az
Aranka Babamúzeum új épületben, a
kor kihívásainak megfelelve, releváns,
könnyen
befogadható,
interaktív
kiállítás formájában, új színfoltja
legyen
Gyomaendrőd
kulturális
kínálatának. Gyomaendrőd ezzel az
infrastrukturális fejlesztéssel, a ráépülő
programsorozattal olyan, kulturális
értékközvetítő szerepben jelenhet meg,
amely ebben a térségben eddig nem
volt jelen. Örüljünk együtt a nagylelkű
támogatás adta lehetőségnek, az
új, kulturális innovációnak!” A
születésnapi megemlékezésen Tomanek
Gábor színművész Ady verseket
szavalt, majd virágok elhelyezésével

zárult a remdezvény. A Városi
Képtárnál folytatódott a program, az új
épületszárny alapkövének ünnepélyes
elhelyezésével. Dr. Latorcai Csaba
EMMI
közigazgatási
államtitkár
beszédében kiemelte, hogy alapkövet
elhelyezni mindig a jövőbe vetett hitet
jelenti. Az alapkő elhelyezése után
Toldi Balázs polgármester bemutatta a
tervezett beruházást. A rendezvényen
részt vettek Prof. Dr. Latorcai János,
a magyar Országgyűlés alelnöke és
Latorcai-Ujházy Aranka adományozók
(Aranka Babamúzeum).

Részlet
a
tervezett
beruházás
bemutatásából:
- A Vidovszky Béla Városi Képtár
épületének felújításával és bővítésével
új, modern kiállítóhely jön létre.
A színháztörténeti és helytörténeti
szempontból is jelentős Kállai Ferenc
hagyaték és az értékes babagyűjtemény
megfelelő
bemutatására
nyílik
lehetőség a tervezett, csaknem 200
m2-es kiállítótérben. A Városi Képtár
képzőművészeti gyűjteménye megújult
térben, korszerű világítástechnikával és
interaktív elemekkel gazdagítva tudja
majd fogadni a látogatóit. Az Aranka
Babamúzeum kiállítótere alapvetően
világos,
derűs,
„gyermekbarát”
karakterű lesz. A padlót egyedi, printelt
szőnyeg borítja, több helyen le lehet
ülni zsámolyokra, párnákra. A kiállítás

fontos kiegészítői lesznek az interaktív
(manuális és digitális) elemek. A
„babasarok” kézbe vehető babákkal
lesz birtokba vehető.
- A Kállai kiállítási koncepció
kidolgozásakor
a
hagyományos
ismeretátadás funkcióit kombinálják
napjaink
múzeumlátogatóinak
igényeivel. Így tartalmas, hiteles,
ugyanakkor látványos, interaktív
elemekkel
kiegészített
tárlatot
tervezünk.Ajellemzően kronologikusan
felépített kiállítás tematikus kiindulási
pontja Kállai Ferenc kötődése a
városhoz (a család, a gyermekkor és a
későbbi kapcsolatok), majd a színészi
pálya
kiemelkedő
állomásainak
bemutatása. (Nagy méretű fotóprintek,
„színházias” installációs elemek.) A
dokumentumok, fotók, színházi és
filmfelvételek óriási mennyiségben
állnak rendelkezésre, de itt majd a
színpadi figura mögötti magánember
megismertetésére is lehetőség nyílik.
A kiállításban helyet kap Kállai
Ferenc egykori dolgozószobájának
enteriőr-szerű bemutatása, de a terek
látványvilága alapvetően a mozi és
színházterem megidézésére épít (sötét
tér, lokális, irányított fények).
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Találkozzunk a Kállainál! - Az eseményről képekben

XXII. Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál

2021. szeptember 16.-a és 19.-e
között nagy sikerrel lezajlott a XXII.
Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál.
A színes színpadi programok sorát egy
nagy szabású jótékonysági összefogás
nyitotta, amelynek a bevétele egy
balesetet szenvedett helyi család jövőjét
segíti. A nagyszínpadon négy napon
át egymást váltották a közkedvelt
zenekarok,
gyermekműsorok
és
szórakoztató
progamelemek.
A
fesztiváltéren berendezett „gasztro
udvarban” összesen 20 sajtkészítő vagy
sajtárus és 3 borászat kapott helyet, de
emellett egy fesztivál nélkülözhetetlen

elemeiként szolgáló vendéglátósok,
street foodosok sora, egyéb árusok
sem hiányoztak. Az Erzsébet-liget
gyermekszigetté
változott,
ahol
a legkisebbektől kezdve a tinikig
mindenki megtalálta a nekivaló nép
játékot, szórakoztató elfoglaltságot,
ugrálóvárat.
A
fesztivál
alatt
lovaskocsival lehetett megtekinteni
a város egy részét, de az Aranka
Babamúzeum és a Lombkorona sétány
is hosszabb nyitvatartással várta a
látogatókat.
A XXII. Sajt- és Túrófesztivál szakmai
kísérő rendezvényei is sikeresen
lezajlottak, a Sajtverseny és a II.
Sajtakadémia is hatalmas sikert arattak
az ország sajtosai körében.
A Sajtversenyre 129 sajtminta
érkezett be, amelyeket azok teljes
anonimizálása után egy szakértő zsűri
pontozott, értékelt. Az öt bizottság
mindegyikét végzett sajtbíra vezette,
koordinálta, de a zsűri valamennyi
tagja magasan képzett, sajtokkal

foglalkozó szakember, kutató vagy
sajtkészítő volt. A versenynek két
különlegessége is volt: az egyik,
hogy ízesített, töltött termékek is
megmérethették magukat, ami tényező
extra figyelmet és kibővített zsűrizési
szempontrendszer használatát kívánta
meg a bírálóktól. A másik, hogy a
nyerstejes termékek kiemelt figyelmet
kaptak, saját kategóriájukon belül
külön kiemelésre kerültek. A közel 6
órás zsűrizés 21 arany-, 24 ezüst- és 26
bronzérmet eredményezett, amelyeket
a zsűriző bizottság elnöke, Kerekesné
dr. Mayer Ágnes, a verseny szervezője,
Dr. Kovács Gyöngyi és Tímár
Attila, gyomaendrődi mesterszakács
adott át ünnepélyes keretek között
a nagyszínpadon a vasárnapi nap
folyamán. Összességében elmondható,
hogy a magyar sajtos szakma
hatalmas és látványos fejlődésen
ment keresztül az elmúlt években,
és a megversenyeztetett termékek
minősége látványos javulást mutat....
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XXII. Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál
...2021. szeptember 18.-án, a sajtos
szakma
négyéves
várakozását
követően, megrendezésre került
a II. Sajtakadémia Konferencia.
Az első sikere után a konferencia
megálmodói, Kerekesné dr. Mayer
Ágnes és Dr. Kovács Gyöngyi újra
szervezésbe kezdtek, de ezúttal
nem a MATE Gyöngyösi Campusa
jelentette a helyszínt, hanem a
hosszú sajtos hagyományokkal
rendelkező
fürdőváros,
Gyomaendrőd. A II. Sajtakadémia
a XXII. Gyomaendrődi Sajt- és
Túrófesztivál keretein belül került
megrendezésre, tovább erősítve a
sajtszakmai hátteret. A konferencia
fővédnöke a MATE rektora, Prof. Dr.
Gyuricza Csaba volt, nyitóbeszédet
tartott Toldi Balázs, a város
polgármestere és Kovács László, a
Magyar Sajtkészítők Egyesületének
elnöke. A 16 előadást követően
a vendégek díjnyertes sajtokat
kóstolhattak össze hozzájuk illő
borokkal és sörökkel, ami mellet az
un. kerekasztal megbeszéléseken
a téma szakavatott mestereivel beszélgethettek kötetlenebb
formában.
Dr. Kovács Gyöngyi
szakmai szervező

Játszótéravató buli
A Határ Győző Városi Könyvtár
szervezte meg a Szabadság téri
új játszótér avató buliját. A jó
hangulatú, nevetéstől hangos, vidám
rendezvényen sok-sok gyermek,
szüléikkel közösen szórakozhatott.
Közösen örültünk Gyomaendrőd
legújabb, gyermekeknek készült
létesítményének. A Pöttyös Pajtik lufit
hajtogattak vég nélkül, készítették
a csillámtetkókat, arcfestéseket,
óriásbuborékokat fújtak. Imi Bácsinál
(Hevesi Imre) sorban álltak a
gyerekek, hogy közösen énekelhessék
a legismertebb gyerekdalokat.

Ünnepi hulladékszállítási rend Gyomaendrődön
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy Gyomaendrődön a november 1-i munkaszüneti
naptól függetlenül, a kommunális (vegyes) és a szelektív hulladékgyűjtés
a megszokott rend szerint történik.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6000 pld-ban, ingyenes terjesztéssel.
Alapító: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Kiadó: Határ Győző Városi Könyvtár,
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel: 66/218-370;
e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu.
A Kiadó képviselője: Dinyáné Bánfi Ibolya.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd,
Fő út 81/. Felelős nyomdai vezető: Varga Mihály.
Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 66/218-370
telefonszámon. A következő lapszám 2021. november
hónapban jelenik meg.
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Idegenforgalmi adó alakulása városunkban
Idegenforgalmi adót annak kell
fizetni, aki településünkön, nem helyi
lakosként legalább egy vendégéjszakát
eltölt. Gyomaendrődön az adó mértéke
2009-óta nem változott, 350 Ft/
fő/vendégéjszaka. A törvény által
kivethető legnagyobb adómérték
2021-ben 550,30 Ft/hó/vendégéjszaka
lehetne. A vendégek a szállásdíjjal
együtt fizetik meg a szállásadónak az
idegenforgalmi adót, amit a szállásadó
havonta utal tovább az önkormányzat
adószámlájára. A szállásadóknak
ezáltal jelentős szerepük van az
adóbevétel alakulásában, hogy minden
adóköteles vendégtől beszedjék az adót

és azt a megadott határidőben fizessék
is meg az önkormányzat felé.
A mentes vendégéjszakák közt főleg
a 18 év alattiak, az üdülőtulajdonosok
és hozzátartozóik, a munkavégzés
céljából településünkön tartózkodók
által eltöltött vendégéjszakák száma
szerepel.
A
koronavírus
világjárvány
miatti idegenforgalom visszaesés
városunkban is érzékelhető volt.
2020. április 26-tól 2021. június 30-ig
nem kellett az idegenforgalmi adót a
vendégeknek megfizetniük. 2020-ban a
kieső adóbevételt állami támogatásként
kapta meg önkormányzatunk, aminek

az összege az erre az időszakra
benyújtott
bevallásokból
került
megállapításra. A nyújtott támogatás
összege 8.578.150 Ft volt. 2021.
évben a meg nem fizetett adóra állami
támogatás már nem történt.
Az idegenforgalmi adó felhasználására
nincs jogszabály általi előírás,
arról az önkormányzatok szabadon
dönthetnek.
Önkormányzatunk
a
beszedett adót az idegenforgalommal
kapcsolatos kiadásaira fordítja, pl.
ebből nyújt hozzájárulást a fürdő és
a Tourinform Iroda működéséhez,
illetve a testvérvárosi rendezvények
költségeinek fedezetére fordítja.

Az elmúlt években az alábbiak szerint alakult városunkban az eltöltött vendégéjszakák száma:

Összes vendégéjszaka
Mentes vendégéjszaka
Adóköteles vendégéjszaka
Fizetendő adó, Ft

2017.
40.062
14.403
25.659
8.980.650

2018.
2019.
42.589
42.288
15.690
11.183
26.899
31.105
9.414.650 10.886.750

2020.
31.328
5.099
26.229
9.180.150

2021.01-09. hó
30.107
8.016
22.091
7.731.850

Bekerült a Békés Megyei Értéktárba Dr. Tóth Elek szilvanemesítő munkássága
Még az elmúlt év augusztusában
érkezett az értesítés, hogy a
Békés Megyei Értéktár felvette a
megyei értékek közé Dr. Tóth Elek
szilvanemesítő munkásságát. Sajnos
a díjátadó elmaradt a veszélyhelyzet
kihirdetése okán, így a „Díszoklevél”
átadására 2021 09. 06.-án került
sor a Megyenap alkalmával. 2020
februárjában
érkezett
Varga
Ferencnétől az ajánlás a Gyomaendrődi
Települési Értéktár részére. Agrár
és Élelmiszergazdaság kategóriába
javasolta felvenni Dr. Tóth Elek
munkásságát, aki szilvanemesítéssel
összefüggő kutató tevékenységet
végzett. Nevéhez fűződő, államilag
minősített szilva fajták: Besztercei
Bt.1, Besztercei Bt. 2, Stanley,
Ruth Gerstetter, Montfort, Tureu
gras, Bluefre, President, Utility. A
nemzeti érték fellelhetőségi helye
kutatóintézetek és gyümölcsösök.
„Dr. Tóth Elek 1911. április 6.án született Endrődön. Édesapja
Tóth János kertész, aki a Népliget
létrehozója, gondozója volt. Tóth
Elek az elemi iskoláit Endrődön
végezte, majd 14 éves korában elkerült
szülőfalujából. A Bajai Magyar Királyi
Kertészképző Iskolába iratkozott be,
melyet kitűnő eredménnyel végzett
el 1931-ben. Ezután tovább képezte
magát a Felsőfokú Szőlő- és Borászati
Tanfo9lyamon, melyet a katonai

szolgálat szakított meg. 1937-től több
hazai cégnél dolgozott, majd 1940-ben
tanulmányútra indult Németországba.
Hazaérkezése után 1941-ben a
Kertészeti Akadémián kapott állást,
majd Mohácsy Mátyás professzor
mellett tanársegédként oktatott. Tóth
Elek oktatói és kutatói munkája a
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolához
kötődött, ahol adjunktusként dolgozott.
1952-ben kénytelen volt elhagyni
az oktatói pályát és a Kertészeti
Kutatóintézetben folytatta munkáját
Eszterházán. 1957-ben a kertészeti
Kutatóintézet budapesti osztályának
tudományos munkatársa lett, ahol
témaköre a szilvatermesztés és
nemesítés volt. 19o70-ben védte
meg doktori disszertációját, mely
a szilvafajták öntermékenyülését
vizsgálta. Számtalan publikációja jelent
meg és több könyvnek szerkesztője és
társszerkesztője. Dr. Tóth Elek 1973tól a Ceglédi Gyümölcskutató Intézet
munkatársa lett, ahol közel húsz évet
dolgozott.”
Varga Ferencné Békéscsaba

Mint a fent leírtakból megtudhattuk, Dr.
Tóth Elek munkásságával hozzájárult
a szilvatermesztés fejlesztéséhez. A
nevéhez fűződő fajták a mai napig
közkedveltek a magán kertekben és
nagyobb kertészetekben egyaránt.
Munkássága elismeréséül 2012. április

6.-án a Ceglédi Gyümölcskutató
Intézet,
valamint
Gyomaendrőd
Önkormányzata és a Dr. Tóth Elek
Kertbarát Kör emléktáblát helyezett
el a Szent Antal Népház falán. Az
esemény emlékfa ültetéssel zárult
a Népház udvarán. A Díszoklevelet
a város nevében a Gyomaendrődi
Értéktár Albizottság elnöke vehette
át Zalai Mihálytól, a Békés Megyei
Közgyűlés Elnökétől.
Lehóczkiné Timár Irén
Gyomaendrődi Értéktár Albizottság
elnöke
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A Települési Értéktárakról

„Hungarikum” törvény előírásainak
megfelelve, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete is létrehozta a települési értéktárat és települési értéktár
albizottságot. Az albizottság feladatai
közé tartozik a településen fellelhető
nemzeti értékek azonosításának szervezése, ezek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint az értékek
megyei értéktárba történő megküldése.
Az alulról építkező rendszer a civilszereplők aktív közreműködése alapján
működik, akik javaslatot tehetnek az
értéktárba való bekerülésre. A benyújtásnak egységes formai követelményei
vannak.
Gyomaendrődikummá” az a helyi
érték válhat, amelyről a felterjesztő
felterjesztést készít és benyújtja Gyomaendrőd Város polgármesterének. A
polgármester feladata, hogy továbbítsa a felterjesztést az albizottság elnökének. Az albizottság elnöke a tagok
bevonásával dönt az érték felvételéről
vagy elutasításáról. Az albizottság dönt
arról is, hogy a helyi értéket magasabb
szintű elismerésre felterjeszti-e. Az
értéktár bizottság csak előterjesztés
alapján vehet föl értéket a települési
értéktárba. A „Hungarikum” törvény
meghatározta azt is, hogy milyen kategóriák lehetnek. Az értékek kategóriái:
Agrár- és élelmiszergazdaság: Az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat,
vadászat és állategészségügy területét
-, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.
Egészség és életmód: A tudományos és
népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen a gyógyszerek,
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.
Épített környezet: A környezet tudatos

építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az
egyéni és közösségi lét feltételeinek
megteremtését szolgálja; valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
Ipari és műszaki megoldások: Az ipari
termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gépés műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.
Kulturális örökség: A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a
népművészet és népi kézművesség,
néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet
és zeneművészet; továbbá a védett
ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő
értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.
Sport: A fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként
kötetlenül vagy szervezett formában,
illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.
Természeti környezet: Az ember természetes környezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak,
természeti területek, életközösségek
és ökológiai rendszerek; valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
Turizmus és vendéglátás: A turizmus
és a vendéglátás szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás
körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
A
Gyomaendrődi
Települési
Értéktárban jelenleg 41 érték szerepel. Ezek közül a Megyei Értéktárba
bekerült öt települési érték. A Megyei
Értéktár a „Knerek szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes szellemi
kultúrában” értéket felterjesztette a
Nemzeti Értékek körébe.
A Gyomaendrődi Települési Értéktárról
még több információt a Határ Győző
Városi Könyvtár honlapján olvashat.
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Változások a Kállai
Ferenc Művelődési
Központ
tevékenységében
2021. január 1-től a Tourinform
iroda működtetése intézményünk
feladata, ezért a Kállai Ferenc
Művelődési Központ munkatársai
2021. szeptember 23-án részt vettek
a II. Alföld Slow Konferencián.
Más neves előadók mellett Juhász
Szabolcs, a Magyar Turisztikai
Ügynökség turizmus szakmai
igazgatója a turizmus aktuális
kérdéseiről
beszélt.
Ennek
keretében bemutatta a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégia 2030
Turizmus 2.0 dokumentum stratégiai
vízióját, legfontosabb irányvonalait.
A Magyar Turisztikai Ügynökség
2020 őszén publikálta térképét,
melyen csupán 11 turisztikai térség
került kiemelésre az országból.
Az Alföld Slow Egyesület arra
törekszik, hogy minél több alföldi
település emelkedjen ki a „fehér
foltból” és jelenhessen meg később
a térképen.
Az előadók a fejlődés lehetőségét
a kisebb települések fejlesztésében
látják, hiszen a világjárvány
hatásaként
tapasztalhatjuk,
hogy egyre többen menekülnek
a városokból a vidéki zöld
környezetbe. A slow, azaz a
lassú, élmény központú turizmus
elérése a cél, mely hosszú távon
is fenntartható. Fontos, hogy a
turisták hosszabb időt töltsenek el
egy helyen, átéljék az élményeket,
ezáltal jobban megismerkednek az
adott környezettel, a helyiekkel.
Vélhetően ez a jövőben felváltja az
eddig jellemző gyors utazásokat,
mikor az utazók minél rövidebb
idő alatt minél több élményt
igyekeztek
bezsebelni.
A
következtetések között elhangzott,
hogy a gazdaságfejlesztés és
társadalomfejlesztés „kéz a kézben”
jár, az Alföld Slow Egyesület jó
úton jár a vidék élhetőségének
elősegítésében
(vö.
„Segíts
magadon, Isten is megsegít!”):
hiszen a lokalitás, szubszidiaritás,
szolidaritás, közösségi gondolkodás,
kölcsönösség, helyi erőforrások
feltérképezése
és
rendszerbe
állítása, épített és természeti
értékek megbecsülése elvek mentén
dolgozik.
Ambrus Szilvia
		
Kis Katalin Brigitta
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Szeptemberi megyegyűlés – tájékoztatók kerültek napirendre
A Békés Megyei Önkormányzat
szeptemberi
közgyűlésén
több
tájékoztatót, beszámolót hallgatott
meg a testület, csatlakoztak a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázathoz és a
„CseppetSem!” Programhoz.
Békés
megye
munkaerőpiaci
helyzetéről Pántya Imre, a Békés Megyei
Kormányhivatal
főosztályvezetője
tájékoztatta a testületet. Elmondta:
míg 2010-ben 27 ezer, úgy 2020ban 12 ezer volt az álláskeresők
száma. A veszélyhelyzet megjelenése
lefékezte ugyan a gazdasági aktivitási
mutatók
folyamatos
javulását,
azonban köszönhetően a kormány
intézkedéseinek,
a
különböző
támogatásoknak és a gazdaság
sikeres helyreállításnak, a helyzet
normalizálódott. Ez év elején még
közel 14 ezer álláskeresőt tartottak
nyilván, augusztus végére ez 12 ezer
főre csökkent.
Tájékoztatót tartott a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság is.
Kiss András dandártábornok, megyei
igazgató kiemelte, hogy a 2020-as év a
tűzoltói beavatkozások számát tekintve
csökkenő tendenciát mutat, a műszaki
mentések 52,8%-a a szélsőséges
időjárási
kártéteményekhez
és
a
viharkárok
felszámolásához
kapcsolódik.
A Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2020. évi munkájáról
szóló tájékoztatót dr. Orosz Tivadar
elnök ismertette. Elmondta, hogy
a gazdaságot érzékenyen érintette
a koronavírus-járvány, a gazdasági
problémák kezelésében a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara jelentős
szerepet vállalt és vállal. A korlátozó
intézkedések kapcsán a megyei
kamarák javaslatait összegezve számos
kérdésben nyilvánított véleményt
- megfogalmazva a kamarák és
ezáltal a vállalkozók javaslatait - a
Gazdaságvédelmi Akcióterv elmeihez.
Hozzátette: múlt évben feladatkörük
új közfeladattal bővült, ennek
keretében az egyéni vállalkozókat
tájékoztatják, segítik vállalkozásuk

elindításában, a felmerülő kérdések
megválaszolásában.
Tájékoztatót tartott a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei
Igazgatóságának előző évi munkájáról
dr. Kulcsár László elnök. Az anyagból
kiderült, hogy a szélsőséges időjárás
ellenére a gazdálkodók tavaly közepes
mennyiségű, jó minőségű termést
takarítottak be. Szó volt az ez év
áprilisában elindult jégeső-mérséklő
rendszerről, amelynek köszönhetően
ötödére csökkent a jégeső okozta
kártétel.
Cserkuti András, a Magyar Közút
Nonporfit Zrt. megyei igazgatója Békés
megye közúthálózatának állapotáról,
a megyei közúthálózatot érintő
fejlesztésekről adott tájékoztatást.
Kiderült: részben elkészült az M44,
a Békéscsaba és Kondoros közötti
szakasz már használható. Tervezés
alatt van az M47-es is, ami szintén
nemzeti forrásból épül, és Szegedet
köti össze Debrecennel.
A megye környezetvédelmi helyzetét
is tárgyalta a testület, melyről dr.
Illich Andrea, a kormányhivatal
főosztályvezetője
állított
össze
tájékoztatót. A képviselők megtudták,

hogy Békés megye levegőtisztasági
szempontból az ország viszonylag
tisztább levegőjű térségei közé
tartozik.
Döntöttek
a
képviselők
a
„CseppetSem!” Program keretében
megvalósuló
lakossági
használt
sütőolaj
begyűjtés
hálózat
támogatásáról.
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése évről évre segíti a
felsőoktatásban
tanulókat
Bursa
Hungarica önkormányzati ösztöndíjjal.
Az idei költségvetésben 7,5 millió
forintot különítettek el, melyből 472
hallgató kapott támogatást. A testület
döntött arról, hogy a következő évben is
csatlakoznak az ösztöndíjrendszerhez.
Napirendre került a Békés Megyei
Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit
Kft. múlt évi beszámolója, melyhez
kapcsolódóan
Sebők
Éva,
a
Momentum képviselője az ügyvezető
leváltását kezdeményezte. Miután
az előterjesztése személyi kérdést
érintett, így az elnök zárt ülést rendelt
el. Az itt elhangzott információk
alapján a képviselő visszavonta az
előterjesztését, és a testület elfogadta a
beszámolót.
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Hírek a Kistérségi Óvodából

Szüreti Mulatság a Százszorszép Óvodában
Százszorszép Óvodánk tizenharmadik alkalommal rendezte meg Szüreti Mulatságát. Seprű Sári köszöntötte a
Margaréta, Csemetekert és Napraforgó Óvodák nagycsoportos gyermekeit, a Kis Bálint Általános Iskola első
osztályosait. Meghívott vendégeink voltak a Térségi
Szociális Gondozási Központ Idősek Otthonának lakói,
akik népdalok előadásával kedveskedtek a gyerekeknek.
Megelevenedett a présház, ahol együtt énekeltünk, mondókáztunk. Mindannyian megkóstoltuk a frissen csordogáló mustot, amelyhez ropogós pogácsát fogyasztottunk.
Köszönjük szépen a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium támogatását.
A hagyományőrzés folyamatosan jelen van óvodáink pedagógiai értéktárában: népviseletbe öltözött óvó nénik,
népdalok közös éneklése, szőlőpréselés, őszi gyümölcsök,
zöldségek és must kóstolása elmaradhatatlan eseményei a
szüretnek. A mulatságon a Napraforgó Együttes tiszta forrásból hozott népzenével, népi játékokkal, táncházzal tette
emlékezetessé e jeles napot.
Intézményünk és a Cseppke Óvodai Alapítvány újra megszervezte az őszi Hulladékgyűjtési Akciónapot, amelybe
aktívan bekapcsolódtak a szülők a város lakói is. Tavasszal
az elektronikai gyűjtést is szeretnénk újra megvalósítani.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Becsengettek...
Együtt eveztünk a folyón!

2021. augusztus 31-én délután újra diákok hangja zengte be a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola udvarát. A hűvös
időjárás ellenére kicsik és nagyok büszkén viselték ünneplő
ruhájukat a tanévnyitó ünnepségen. A 2021-2022-es tanévet
314 tanuló kezdi meg intézményünkben. A legkisebbek 7-8.
osztályos diákjaink kíséretében-kíváncsian bújtak át a betűket
és számokat rejtő borostyánkapu alatt. Ezután legidősebb
tanulóink „kisbálintos” diákká fogadták őket, hiszen
nyakukba kötötték iskolánk jelképét, a kék nyakkendőt.
Ágostonné Farkas Mária igazgató asszony üdvözölte a 47
elsős kisdiákot, örömteli tanévet kívánt tanulóinknak. Az
ünnepség részeként Braun Márton, Gyomaendrőd Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke ajándékkal
köszöntötte az elsős osztályokat.
Sikeres és örömteli tanévet kívánunk diákjainknak!

Siker a Német Héten

Az Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat minden év
tavaszán nagyszabású programsorozatot szervez, melyen
valamelyik német nyelvű ország kultúráját ismerhetik meg a
résztvevők. Idén szeptember 20 - 24-e között került megrendezésre a már hagyományossá vált program, melynek díszvendége Johann Haidl Németország budapesti nagykövete
volt. A programsorozat 3. napján - 2021. szeptember 22-én rendezték a területi német írásbeli versenyt, melyre a megye
általános iskoláinak 4-8. évfolyamos diákjai kaptak meghívást. Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el a versenyen: 1. helyezett - Varjú Zétény 8.a, 2. helyezett - Bánrévi
Hanna 7.a, 3. helyezett - Varjú Zselyke 6.a, Velő Boglárka 7.a és Tóth Malvin 8.a, 4. helyezett - Kiszely Kitti 8.a,
5.helyezett - Weigert Virág 6.a, 6. helyezett - Kiszely Robin
5.a osztályos tanuló. Szépen helyt állt a megmérettetésen
Magyari Nóra és Kürti Péter 5.a, Uhrin Enikő 6.a és Puska
Hanna 7.a osztályos tanuló is. Felkészítő tanáraik: Domokos
Anikó, Izsó Gabriella, Pecznik Réka és Tóthné Szabó Irén.
Mivel 9 diákja közül 5-en dobogós helyezést értek el, így
a verseny legjobb felkészítő tanára címet Domokos Anikó
tanárnő kapta az idei évben.
Idén, a felkészülési idő rövidsége miatt, csak egy tanulónk
vállalta a német nyelvű vers- és prózamondó versenyen való
szereplést, melyet 2021. szeptember 24-én rendeztek. Szép
eredményt ért el Kiszely Kitti 8.a osztályos diákunk, 1. helyezett lett a vers kategóriában! Nagyon büszkék vagyunk
iskolánk diákjaira! Köszönjük a Gyomaendrődi Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, hiszen segítségükkel juthattunk el a verseny helyszínére.

A 2021. szeptember 11-én rendezett Viharsarok Kupa
záróeseményét „Evezzünk együtt Kisbálintosok” címmel
hirdette meg intézményünk a gyerekek, családtagjaik és a
pedagógusok körében. A Körös Kajak Sportegyesület és a
KSI Gyomaendrőd kötelékeiben kajakozó gyermekeken
kívül közel 120-an kapcsolódtak aktívan ehhez a
kezdeményezéshez.
Gyomaendrőd az elmúlt évek alatt elkötelezte magát a
sport iránt, hiszen számos sportegyesület alakult, kapott
önkormányzati támogatást működéséhez. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a tokiói olimpia kapcsán minden magyar
sportkedvelő ember megismerhette városunk nevét. Nagyon
büszkék vagyunk Tótka Sándor olimpiai bajnokunkra, aki a
világ leggyorsabb sprinter kajakosa. Talán az ő eredménye,
az ő személyisége, az ő vele készített riportok, beszélgetések
is inspirálták a sportprogramunkat - rá, egykori „kisbálintos”
diákunkra, követendő példaként tekintünk. A Gyomaendrődi
Kis Bálint Iskola - sportos - iskolának vallja magát. Az
elmúlt tanévben a Kihívás napján nyújtott teljesítménye
alapján elnyerte az ország 5. legsportosabb iskolája címet.
A 2021/2022-es tanévben nevelőmunkánkban kiemelt
fontosságú:
- hogy megerősítjük az iskolai közösségeinket - segítjük az
iskola és a családok közötti párbeszédet, együttműködést ehhez sok-sok közös alkalmat biztosítunk.
- hogy a fenntarthatóság szemléletét szélesítjük, a
környezettudatosságot a természet szeretetét és védelmét
tovább szorgalmazzuk - megmutatjuk tanítványainknak
lakóhelyünk páratlan természeti értékeit és szépségét.
- hogy felébresztjük gyerekeinkben az egészséges életmód
iránti igényt, megmutatjuk, hogy a sportolás, a mozgás
következtében egészségesebbek, okosabbak, vidámabbak
lehetnek.
Ezeket a célokat szem előtt tartva szerveztük meg
vízi túránkat, a Hármas Körösön a Csicsergő Vízitúra
megállóhelytől a gyomai szabadstrandig. A 3,6 km hosszú
távot csodálatos természeti környezetben kajakokkal,
kenukkal, sárkányhajókkal jó hangulatban, közösen
teljesítették a résztvevők.
A program sikeres megvalósításában Toldi Balázs
polgármester, Tandi Gyöngyi, Varjú Tamás, Csőke Zsolt,
Kovácsné Kozma Diána, Kovács Gábor és Jankulár
Zsolt nyújtott önzetlen segítséget. Köszönjük minden
résztvevőnek, hogy együtt eveztek a „KisBálintosok”-kal!
Hajrá „KisBálint”! Hajrá Gyomaendrőd!
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Változatos, színes
játékokkal, feladatokkal készültünk a testi, lelki
egészség támogatására, a szociális
készségek megerősítésére.
Az
alsós gyermekek
a Színfolt Mazsorett Egyesület
és KörösFit által
vezetett
közös
napindító torna
után, az udvaron
felállított légvárban tölthettek izgalmas perceket.
A délelőtt során
került sor a „2021 m-es”
futásra,
ahol minden kisdiák pedagógusok kíséretével és a családtagok aktív részvételével teljesítette a távot. A felső
tagozatosok programja a lelki egészség megőrzését támogató tevékenységekkel indult, majd a diákok a Kállai
Ferenc Művelődési Központban szervezett előadáson vettek részt. Toldi
Balázs polgármester úr köszöntő gondolatai után, Ilyés Gyula VI. dan judo
mester a sport egészségmegőrző hatásáról, az egészséges életmódról be-

Kis Bálint Általános Iskola hírei
Európai Diáksport Nap

2021.
szeptember
24-én
az
Európai
Diáksport
Napján
12. alkalommal szervezett a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
egész napos programsorozatot a sport,
az egészséges életmód népszerűsítésére. Az egészségmagatartás fejlesztését, a mozgás egészségre gyakorolt
pozitív hatását hirdető színvonalas, a
város teljes lakosságát megmozgató
programokat, az Európai Mobilitási Héthez kapcsolva, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata támogatta.

Kovács Gábor iskolaigazgatóra emlékezünk…

Kovács
Gábor
((1934-2021))
matematika-fizika
szakos
tanár
1954-ben került Gyomára. 1969-ig
tanárként és igazgatóhelyettesként
dolgozott az 1. Általános Iskolában,
majd
1969-1994-ig,
nyugdíjba
vonulásáig igazgatóként irányította az
iskolát. A 25 év alatt sokat fáradozott
azért, hogy az 1. Sz. Általános
Iskolában a tantermek a korszerű
oktatási és higiéniai elvárásoknak
megfelelőek legyenek. Többek között
társadalmi összefogásból épült 6
tanterem, egy könyvtár (ami akkor
az ország első önálló könyvtára
volt) valamint modern mosdót és
burkolt iskolai udvart alakított ki.
Törekedett a rend, fegyelem és
tisztaság betartására és betartatására.
Vezetése alatt az 1. Sz. Általános
Iskola
nevelőtestületi
munkáját
magas színvonalra emelte. A tanulók
tananyag elsajátítását a mindennapi
életből vett példákkal erősítette
meg. Munkáját lelkiismeretesen
nagy odaadással végezte. Sok időt
töltött az iskolában akár nyáron is.
Tanítványai tisztelték, szerették.
Továbbtanulásukat, beiskolázásukat

segítette.
Sorsukat,
életútjukat
figyelemmel kísérte. Büszke volt rá,
hogy tanítványai a középiskolában
is megállják helyüket és megtartják
eredményüket. Jó kapcsolatot ápolt
nemcsak a kollégáival, hanem a
tanulókkal és szüleikkel, valamint a
település előljáróival és az itt működő
üzemek vezetőivel is.
A tantestület tagjai és dolgozói
szívesen emlékeznek vissza az
általa
szervezett
közösségépítő
programokra,
a
jó
hangulatú
vacsorákra, többnapos kirándulásokra.
Nyugdíjasként - az úton találkozva
- az ismerősökhöz mindig volt egykét kedves, biztató szava, mondata.
Jellegzetes szavajárása volt: „Nem
adjuk fel!” „Fel a fejjel, amíg van!”
2007-ben a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola a Gyermekekért
Alapítványa Kis Bálint Díjjal ismerte
el elévülhetetlen érdemeit, iskolája
iránti elkötelezettségét. Szellemisége,
embersége tovább él kollégái és volt
tanítványai emlékezetében.
a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola nevelőtestülete
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szélt a diákoknak illetve a város más
köznevelési intézményeiben tanulóknak is. Ezután a felső tagozatosok a
Fő úti épületegység udvarán, helyiségeiben forgószínpadszerűen kreatív,
mozgásos feladatokat végeztek. A délutáni programok a Hősök úti telephelyen az iskola tanulóinak, családtagjakinak és a településen élő érdeklődők
részvételével folytatódtak. A Kiflihajó
zenekar koncertjén táncolhattak, tapsoltak, énekeltek a gyerekek, majd az
Extrem Bike Show - n és kerékpáros
ügyességi vetélkedőn tehették próbára bátorságukat.
16.00 órától „Nyeregbe Gyomaendrőd! ” – címmel, Jankulár Zsolt vezetésével hirdetett kerékpáros közösségi
programot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a település lakói számára. A Körös árterét érintő kerékpártúra
az iskola udvaráról indult és ugyanitt
ért véget. A záróeseményen több mint
150 gyermek és felnőtt vett részt. A
kerékpártúra résztvevői között értékes
nyeremények, sporteszközök kerültek
kisorsolásra. Büszkék vagyunk arra,
hogy 31 nevelőnk, 314 diákunk és
családtagjaik szívesen kapcsolódtak
az egészségmegőrző programokhoz, a
témanap rendezvényeihez.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Őszi túra, őszi zsongás
Szeptember elején újra rózsahegyis
gyerekekkel népesült be a ridegvárosi
játszótér. Őszi zsongás címmel a
diákönkormányzat rendezte meg itt a
tanévnyitó közös játékát és a felsősök
hagyományos akadályversenyét. A
programot akadálypálya, ugrálóvár,

önvédelmi eszközök kipróbálása,
ügyességi labdás játékok, kötélhúzás,
arcfestés,
aszfaltrajz
verseny
és lufihajtogatás színesítette. A
nagyobbak
akadályversenye
a
tájékozódóképességet és a csapatok
együttműködését, ügyességét tesztelte.

Népmese napja 2021

Benedek Elek 1859. szeptember
30-án született Kisbacon. Ezen
a napon ünnepeljük a népmese
napját. A könyvtárosok, óvónők,
pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon
megkülönböztetett
tisztelettel
fordulnak mind a magyar, mind más
népek meséi felé.
Iskolánkban az alsó tagozatos
gyerekek együtt vettek részt a negyedik
osztályosok által összeállított ünnepi
műsoron.

Őszi koncertélmény a Gyomaendrődi Református Templomban
2021. szeptember 24-én egy „nyárias”
őszi estén érkezett a közönség
a
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus
Alapítvány
által
szervezett komolyzenei koncertre,
városunk református templomába.
Három
művész
játékában,
a
stílusok
sokféleségében,
a
hangszerek, a zenei hangok és
hangulatok
különbözőségében
gyönyörködhettünk.
Az est első felében Uhrin Viktor
hegedűművész
és
kísérője;
Gaál
Csaba
zongoraművész
zenei tolmácsolásában elegánsan
szállhattunk hajóra Johann Sebastian
Bach, Vivaldi, Dvorak és Massenet
világa felé.
A gyomaendrődi származású és
kötődésű
művészek
rendkívüli
alázattal
és
kifinomultsággal
érzékeltették az általuk játszott zenei
művek szerethetőségét.
Figyelő-befogadó
közönségként
hálával tartozunk nekik, amiért
előadásukban
a
Zene
egyik
legegyszerűbb,
legtisztább
és
legártatlanabb tulajdonságát mutatták
meg nekünk: az örök Szépséget.
David Yengibarian örmény harmonikaművész, jazz-zenész, zeneszerző első alkalommal látogatott
Gyomaendrődre, az est második felében harmonikajátékával – a „tangó-

harmonika” elnevezés tévesen került magyar nyelvünkbe! - újabb
zenei szférákat tárt
elénk.
Előadásában
Johann Sebastian
Bach preludiumai,
partitái mellett az
örmény
népzene, saját szerzemények és Astor
Piazzola művei is
helyet kaptak.
A világzene véráramlásába tartozó, nemzetközileg
is ismert művész összetettebb, morajlóbb, feszítő-gondolkodtató hangulatot hívott elő, miközben hangszere különlegessége és virtuóz játéka méltán
nyűgözte le; egyben meg is osztotta a
közönséget.
A Zene kapcsán ugyanis nincs szükség
titkolni azt, hogy nem vagyunk
egyformák.
Nem kell ugyanazt éreznünk. Nem
kell ugyanazt gondolnunk.
Ezen
az
estén
figyelhettünk.
Hallgathattunk. Elcsendesedhettünk.
A mostani nehezebb idők olyan
messzire
vitték
a
művészeti
élményeket, hogy önmagában ezért is

öröm volt újra megtalálni a Zenét.
Szép volt.
Könnyű és nehéz egyszerre.
Amilyen a Világunk.
Jöjjenek máskor is.
A
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány nevében
tisztelettel és szeretettel,
dr. Papp Lilla
A rendezvény a TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00229 azonosítószámú
pályázat keretében valósult meg.

HÍRMONDÓ

Meghívó
Endrőd újratelepülésének 290. évfordulójára emlékezve
2021. november 7-én 16 órakor
az endrődi Szent Antal Népházban
Endrődi népdalok címmel
hangversenyt tartunk.
Előadásra kerülnek a Bartók Béla Öregszőlőben gyűjtött
népdalai és népballadái.
Közreműködnek:
Csíkné Varga Eszter
Kiss Rózsa
Nagy Ildikó
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Mindenkit szeretettel vár:
az Endrődiek Baráti Köre Egyesület
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Századik születésnap!
KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRA
Vasas György Péter
képviselői fogadóórát
tart a Városháza
(Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
Vitéz Váry József
termében,
2021. október 21-én
17 órakor.

A Rózsakert Idősek Otthona lakója Bíró
Józsefné Terike néni 2021.szeptember
13-án töltötte be 100. születésnapját.
E jeles nap alkalmából köszöntötte
Toldi Balázs polgármester, Czank
Gábor plébános úr, a Csemetekert
óvodásai, valamint lakótársai és az
otthon dolgozói. Tiszta szívvel békét,
szeretetet és Boldog születésnapot
kívánunk!

Hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból
Ünnepléssel, közös fagylaltozásokkal
és jó hangulatú kirándulásokkal telt el
az augusztus intézményeinkben.
Az 1. sz. Idősek Klub tagjai és
az Őszikék Idősek Otthona lakói
kísérőikkel együtt egy szép délelőttöt
töltöttek Békéscsabán a Munkácsy
Mihály Múzeumban, ahol az „utazás
TÉRben és Időben” című kiállítást
tekintették meg.

A napot közös fagylaltozással zárták.
A bentlakásos intézményeinkben
megemlékeztünk államalapító I. István
királyról és az új kenyér ünnepéről
közös főzéssel, zenével, valamint a
kenyérszenteléssel. A hónap utolsó
hetében az Őszikék Idősek Otthona
lakói közös foglalkozás keretében
üstben főztek csemegekukoricát.

Az Esély Klub tagjai augusztus 19én Gyulára utaztak el, ahol körbe
sétálták a Gyulai várat, valamint az
Almásy- Kastély és Látogatóközpont
látnivalóit
csodálták
meg.

A 3. és 5. sz. Idősek Klub Szarvasra
szervezett kirándulást, a „Sárarany
Szalmaportán”
jártak,
ahol
megtekinthették a rendkívül lenyűgöző
kiállítást és megkóstolhatták a
kemencében sült kelt tésztákat. Egy
másik napon a Csicsergő Vízitúra
megállóhelyre látogattak és egy jó
hangulatú hajókiránduláson vettek
részt.

A XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi
Halfőző Versenyen csapatunk is részt
vett, és arany minősítést kaptak az
általuk készített halászléért.
Véháné Jánosik Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes
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Bemutatkozik az Esély Klub
A Térségi Szociális Gondozási
Központ fogyatékkal élők nappali
ellátását biztosító 30 férőhelyes Esély
Klub Gyomaendrődön a Magtárlaposi
út 11-19. szám alatt található.
Klubunk
Gyomaendrőd,
Hunya,
Csárdaszállás településekről fogadja az
ellátottakat, akiknek a beszállításában
intézményünk Támogató Szolgálati
gépjárműve is besegít.
A klubtagjaink részére lehetőséget
biztosítunk a napközbeni tartózkodásra,
társas
kapcsolatok
kialakítására,
ápolására, valamint alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá
igény szerint napi egyszeri étkezésre.
Az ellátást igénybe vevők nagy
többsége felnőtt korú mozgás, értelmi,
illetve halmozott fogyatékossággal
élő személy, akik számára speciális
szükségleteikhez
alkalmazkodva
biztosítjuk az összes gondozási elemet
magában foglaló komplex ellátást.
A gondozottaink többsége már
kezdetektől fogva részt vesz a közösség
életében.
Az
összetartozásunkat
erősítik a közös programok, az együtt
átélt kirándulások, az évről-évre
megújuló színes műsorok, melyeket

mindig közösen valósítunk meg a
klubtagok és a gondozónők ötleteinek,
véleményéinek figyelembe vételével.
A foglalkozások keretein belül
igyekszünk
ellátottaink
meglévő
képességeit
felszínre
hozni,
megtartani. Törekszünk megtalálni az
adottságaiknak megfelelő szabadidős
és kulturális tevékenységeket. A
fogyatékkal élő emberek is igénylik az
elfoglaltságokat, melyek képességeiket
pozitívan befolyásolhatják.
Az önismeret fejlesztő, önállóságra
nevelő foglalkozások magabiztosabbá
teszik
ellátottainkat,
derűsebbé,
nyitottabbá válnak.
Az intézményi és azon kívüli
programok maradandó élményeket
nyújtanak klubtagjaink számára.
A klub családias, barátságos, meleg
környezete és az itt dolgozó emberek
empatikus hozzáállása, továbbá az évek
során a szülőkkel, hozzátartozókkal
kialakított jó kapcsolat is pozitívan
befolyásolja ellátottaink mindennapi
életét.
Az
intézményegység
elérhető
személyesen a fenti címen, telefonon
a 06-20-223-4300-as telefonszámon,

Tulipános Óvoda hírei
Megújult a csoportunk
Nagy öröm érte az Óvodánkat az
idei nevelési év kezdetén. A Fogadj
Örökbe egy Óvodát program keretein
belül az egyik Örökbefogadó
(aki kérte, hogy ne említsük a
nevét) beajánlott minket az IKEA
bútorbeszerzési pályázatába, melyen
keresztül 528750 forintot kapott
intézményünk, melyet le tudtunk
vásárolni. Ennek köszönhetően az
Óvodai csoportszobánkba új bútorok
kerültek, valamint az udvari asztalok
és székek is megújultak és a tálaló
konyhába is tudtunk egy új szekrényt
csináltatni és egy zsúrkocsit vásárolni.
Óvodánk
igyekszik
minden
pályázati lehetőséget megragadni,
hogy mindig bővülni és szépülni
tudjunk. Jelenleg a TeSzedd!
mozgalomhoz
csatlakoztunk,
melynek a környezetmegóvásán túl,
közösségformáló ereje is van. Október
20.-án 9 órakor a Tulipános Óvoda
gyermekei és szüleik is részt vesznek
a szemétszedésben, melyre minden
érdeklődőt várunk a Tulipános Óvoda
kapujában.

valamint a Térségi Szociális Gondozási
Központ telefonszámán (66/386-991)
vagy személyesen a Mirhóháti utca
1-5. szám alatt.
Véháné Jánosik Zsuzsanna
intézményvezető
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Alföldi AASZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei
megfigyelésen vettek részt. A második
Nyereménykirándulás a Balatonon
napon a Kis-Balatont látogatták meg

Lekvárfőzés

Ősz van. Ez nem csak az jelenti,
hogy elkezdődött az iskola, hanem
azt is, hogy eljött a szilvalekvár
főzés ideje. A szorgos diákkezek
leszedték, kifosztották és darabolták a
gyümölcsöt, majd lelkesen kavargatták
az üstökben gőzölgő illatos finomságot.
A szilvalekvárral a tankonyhán ízletes
lekváros kifliket sütnek tanulóink.
Iskolánkban így jut el a szilva a
gyümölcsöskerttől az asztalig.

Tanulóink első helyezést értek el az
Agrárminisztérium által meghirdetett
„Mit teszel az élelmiszerpazarlás ellen”
című pályázaton. A nyereményük egy
két napos osztálykirándulás volt a
Balatonfelvidéki Nemzeti Parkban. A
diákok az első napon megismerkedtek
a Balaton földtani képződményivel,
BISEL
biológiai
vízvizsgálatot
végeztek, valamint ürge és pele

tanulóink. Megtekintették a Diás
szigeten a Fekete István Emlékházat
és Matula bácsi kunyhóját. Ezután a
látogató központban megismerték a
tájegység védett természeti értékeit
egy interaktív kiállítás és egy
látványos természetfilm segítségével.
A napot a résztvevők a Kápolnapusztai
Bivalyrezervátum
felfedezésével
zárták.

Őszi túranap

Gólyahét

Iskolánkban
megtörtént
a
9.
évfolyamosok beavatása. Játékos,
vicces feladatokat kellett megoldaniuk,
mint
például
lufiborotválás,
hernyólépés, lekváros kenyérevés
kéz nélkül, múmiakészítés, csizmaügyességi
játék,
bordás-csüngés,
éneklés, rajzolás. A gólyák az esküjük
után megkapták a gólya-kitűzőt.
Reméljük, hogy a kis gólyáknak
emlékezetes maradt ez a hét.

Szeptember 23-án őszi túranapot
szerveztünk.
Az
osztályok
osztályfőnökeikkel
elindultak
a
városban
lévő
különböző
állomáshelyekre és játékos feladatokat
oldottak meg például a Lombkorona
tanösvényen, a Víziszínpadon, a
termálkútnál, a Wodianer Albert
téren, a Kner téren, a Körös
Látogatóközpontban és iskolánk
tornatermében.
A legtöbb pontot a 3/11. C osztály
tanulói gyűjtötték, a jutalmuk egy
csokitorta volt. Gratulálunk!

Agrárszakképző Intézmények Országos Gazdászversenye
A XXVIII. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok keretében
Hódmezővásárhelyen megrendezett
Agrárszakképző
Intézmények
Országos
Gazdászversenyén
iskolánk 3 fős csapata (Pálmai
Károly, Szász Róbert és Ugrai
László) is részt vett. Az átfogó
mezőgazdasági
ismereteket
igénylő elméleti tesztsor kitöltése
után gyakorlati feladatok vártak

a fiúkra. A bálagurításban, a
takarmányos zsákok, a juhok és a
tyúkok tömegének megtippelésében, a
kiállítás területén lévő meghatározott
gépek és tenyészállatok adatainak
begyűjtésében, illetve a gyümölcsfák
leveleinek
a
felismerésében
megfelelően
helytálltak.
10
csapatból 4. helyen végeztek,
értékes ajándékokkal térhettek haza.
Gratulálunk!
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység
Megérkeztek a Fecskéink
Teremfoci bajnokság

Minden tanév elején kíváncsian várjuk
9. évfolyamos diákjainkat, mi tanárok
azért, hogy új gyerekeket taníthassunk
és ismerhessünk meg, végzős diákjaink
pedig azért, hogy megszervezhessék
a Fecskehét programjait. Idén is
ötletes, jól szervezett feladatokkal
lepték meg a kis fecskéket az
iskola udvarán a nagyszünetekben.
Majd zárásként péntek délután a
Városi Sportcsarnokban komolyabb
kihívások elé állították őket, ahol a

gyerekek és osztályfőnökük előadták
az osztálytáncot és az indulójukat,
megmutatták az osztályzászlójukat
és a tanulók az eskü letétele után
hivatalosan is „szentgellértes” diákokká
váltak. Ezek a programok segítik a
kilencedikeseket, hogy igazi csapattá
kovácsolódjanak és megismerjék
egymást,
valamint
a
felsőbb
évfolyamos tanulókat is. A szervező
végzős évfolyam és osztályfőnökeik
munkáját köszönet illeti.

Idén is megszerveztük szeptember 23án a Szent Gellért Labdarúgó Tornát,
melyre a Szeged-Csanád Egyházmegye
középiskolái
kaptak
meghívást
és a győztes csapat vándorkupát
vehetett át. A Városi Sportcsarnokban
megrendezett teremlabdarúgó tornán
gimnáziumunk 2 csapata mellett
további 3 középiskolai csapat vett részt
a küzdelmekben: a Karácsonyi János
Katolikus Gimnázium, a Göndöcs
Benedek
Katolikus
Technikum
diákjai Gyuláról, valamint az Árpád
Fejedelem Katolikus Gimnázium
és Szakközépiskola Kistelekről. A
sorsolást követően körmérkőzéses
rendszerben zajlottak a meccsek,
melynek végén a kupát a Göndöcs
csapata vihette haza. Köszönjük a
szervezést a gimnázium testnevelőinek,
Pántya Sándornak és Nagy Ádámnak,
a játékos csapatoknak a részvételt, a
győztes csapatnak és edzőjének pedig
szeretettel gratulálunk.

25. évforduló – ünnepi programok

2021. szeptember 23-24-én ünnepi
programmal készültünk az intézmény
fennállásának 25. évfordulójának
alkalmából.
A
rendezvény
szentmisével kezdődött az általános
iskola kápolnájában és a további
ünnepi helyszín is az általános
iskola volt. A délelőtt folyamán
a gyerekeknek szabadtéri játékos
vetélkedőket szerveztek az általános
iskolai pedagógusok és lezajlott
a IX. Bibliatörténeti vetélkedő is,
melyet a gimnáziumi diákok műsora
színesített. A második napon 16
órakor képzőművészeti kiállítás nyílt
az iskola volt és jelenlegi diákjainak
munkáiból, majd 17 órától jubileumi
gálaműsor vette kezdetét. Tóth Ferenc
intézményvezető úr köszöntő beszéde
után iskolánk történetét Kondorné
Tímár Erzsébet, Mészárosné Kiss
Katalin és Szabóné Vaszkó Éva

ismertették. A képekkel, zenével kísért
visszaemlékezést régi és jelenlegi
diákjaink műsora színesítette. A gála
zárásaként az iskola jelenlegi vezetősége
emlékplakettet adott át az iskola
alapítójának, Iványi László atyának,
posztumusz díjban részesült Kiss Pálné
Ida néni, az intézmény első igazgatója,
harmadikként pedig Molnárné Majoros
Katalin, az iskola első tanítója vehette
át az emlékplakettet. Iványi László
atya áldását adta az iskola hosszú
fennállására, majd állófogadással
zárult az ünnepség.
Köszönjük minden kedves meghívott
vendégünknek, a kiállítás alkotóinak,
hogy részvételükkel megtisztelték
iskolánkat, az ünnepi program
lebonyolításában segítő diákoknak és
pedagógusoknak pedig a színvonalas
munkájukat.

Kirándulás a Határtalanul programmal
Hosszú várakozás után a nyertes
Határtalanul pályázat mindannyiunk örömére végre a megvalósításhoz ért. Szeptember 27-től október
2-ig 29 diákunk és három kísérő
pedagógus utazott Erdélybe, hogy
jobban megismerjék a határon túl
élő magyarokat és a magyarlakta
településeket, többek között Marosvásárhelyt, Kolozsvárt, Tordát,
Gyulafehérvárt és az olyan természeti szépségeket mint a Békás szoros vagy a Gyilkos tó. Mind a négy
évfolyamról utazott diákunk, legközelebb élménybeszámolójukkal
jelentkezünk.
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység
a berendezés és tanulóink még
Szeptember a gimnáziumban
kényelmesebben érezzék itt magukat.

A
2021/2022-es
tanévet
egy
korszerűsítés alatt álló épületben
kezdtük
meg.
Az
osztályaink
elhelyezése kisebb fejtörést okozott,
de mire kinyíltak a gimnázium kapui
a helyi segítő felajánlásoknak és az
együtt gondolkodás eredményének
köszönhetően már felkészülten vártuk
diákjainkat. Fenntartónk, a SzegedCsanádi Egyházmegye, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által
kiírt épületenergetikai fejlesztésre

támogatást nyújtó pályázatán több
mint 100 millió forintot nyert, melyet a
gyomaendrődi gimnázium felújítására
fordít. A munkálatok folynak és már
látszik, hogy a fűtés korszerűsítése
és a falak szigetelése után egy szebb,
modernebb épületben tanulhatnak
diákjaink. A DÖK klub is visszanyeri
régi szépségét Rudner Anett tanárnő
és volt diákjaink kreatív ötleteivel
és munkájával, az iskola pedig
anyagilag is hozzájárul, hogy bővüljön

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

Szeretnénk minden idők legjobb
klubját megvalósítani.
A
tornaterem
is
átfogó
fűtéskorszerűsítésen esik át, így
egy megújult helyszínen tarthatunk
edzéseket. A gimnáziumban régóta
lehetőség van labdarúgás és kézilabda
edzésekre járni, de az idei tanévtől
kosárlabdára is toborzunk diákokat
és szeretnénk középtávon egy ütős
csapatot felállítani.

A Turul cipőgyár keres
női és férfi munkaerőt
könnyű fizikai,
betanított munkakörbe.
Jelentkezés:
emailben:
turul.szervezet@gmail.com
Telefonon:06303008202
Cipőgyár Gyomaendrőd,
Szabadság tér 2. (Fekécs Erika)
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Csapathajós sikerek a Maty-éren

Immár
harmincadik
alkalommal
rendezték meg Szegeden a Hanzók Örs
emlékversenyt, amelyen természetesen
a Körös Kajak SE kajakosai is részt
vettek. A versenyévad közeledtével
már a következő szezonra való
felkészülés, a téli edzések iránti
gondolatok
körvonalazódnak,
de
a „versenyláz”, a versenyek előtti
izgalom nem csökken. A gyerekek az
edzésmunkát maximálisan teljesítve
utaztak el erre a szegedi versenyre
is, hogy gyarapítsák saját és a Körös
Kajak pont- és éremgyűjteményét,
valamint az eredményhirdetések során
minél többször hangozzék el városunk,
Gyomaendrőd neve. A körülmények
nem voltak éppen a legideálisabbak
az állandó jelleggel fújó szél miatt,
de minden versenyzőnk kiválóan,
teljes „erőbedobással” teljesítette a
pályákat, köszönhetően Csőke Zsolt
és Nagy Sándor edzők lelkiismeretes
munkájának is.
Eredményeink:
1. hely: Varjú Marcell-Giricz
Rebeka-Fekécs Hanna-Kiss Balázs
K4 vegyes serdülő 2000 m
1. hely: Fehér Dávid-Hermeczi
Richárd K2 fiú serdülő 2000 m
2. hely: Csiki Roland-KatonaSzabados Noé MK2 fiú gyermek
2000 m
2. hely: Mészáros Nelli-Gubucz
Liliána-Gellai Zsolt-Kabai Rebeka
Léna MK4 vegyes gyermek 2000 m
4. hely: Nyikos Rajmund-Varsányi
Gordon MK2 fiú gyermek 2000 m
6. hely: Bela Zsóka-Fekécs ZsófiaNagy Szabolcs-Gubucz Panna K4
vegyes kölyök 2000 m
6. hely: Balog Péter-Munkácsi Petra
MK2 vegyes gyermek 2000 m
Soczó Gergő és Cs. Nagy Arszenyij
pedig a nyolc-kilenc évesek 2000 m-es
távját remekül teljesítve lett érmes.
Gratulálunk minden versenyzőnknek
és edzőjeiknek!

A szombati versenynap után vasárnap
egy jó hangulatú családi napot tartott
egyesületünk. Házi, játékos kajak
versenyt
szerveztünk
legkisebb
sportolóinknak, akik rendkívül élvezték
a nem annyira éles szituációkat, de
mégis meg volt a verseny szellem
mindenkiben. A nap grillezéssel
folytatódott, majd az ebéd elfogyasztása
után késő délutánig folytatódtak a
Fűzfás-zugi vízitelepen a kötetlen
programok. Várjuk 7 évesnél idősebb
gyermekek jelentkezését, akik kedvet
éreznek a vízi sportokhoz, aki szeretné
a szabadidejét sportolással, pl. egy jó
hangulatú sárkányhajózással eltölteni,
de várjuk felnőttek, csapatok, baráti
társaságok jelentkezését is, akik együtt
szeretnék eltölteni szabadidejüket. Vízi
telepünkön lehetőség van kipróbálni
túrakenuinkat,
sárkányhajóinkat,
a kilátogatók, az edzésekre lejáró
versenyzőink is élvezhetik a SUPozást, mint egyre népszerűbb sportot,
amely nemcsak szabadidős, hanem
kiváló versenyzési lehetőség akár
az idősebb korosztály számára is.
Ehhez természetesen az eszközeink
rendelkezésre állnak, ill. folyamatosan
szerzünk be újabb kajakokat, SUPokat, egyéb sporteszközöket.
Információ:
Csőke Zsolt edző, 06-70/420-1944;
Tandi Gyöngyi elnök, 06-30/9380322, koroskajak.hu

Birkózó siker

Egyesületünk
versenyzője,
Szűcs
Csaba (Kis Bálint
Általános Iskola 6.b.)
eredményesen szerepelt a Szentesen megrendezett
Területi
Diákolimpiai Birkózó
Bajnokságon. Kitartó
küzdeni akarásának
köszönhetően büszkén léphetett a do-

bogó második fokára, ahol Lőrincz
Viktor olimpikon gratulált Csabinak
és akasztotta nyakába az ezüstérmet.
Ezt követően Lőrincz Tamás olimpiai
bajnokkal készült közös fotó. A világklasszis birkózó gratulált Csabinak és
eredményes felkészülést kívánt további
versenyeihez.
Ezzel az eredményével Csabi továbbjutott az országos bajnokságra, amihez
sok sikert és kitartást kívánunk.
Hencz Gyula
A Békés Megyei Birkózó Szövetség és
a Hencz WSE elnöke
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Ez történt a KörösFit-es tornászoknál
Szeptemberben nem csak az iskola
kezdődött meg, hanem a kulturális
események sora várt az egyesületben
tornázókra. Több fellépésre kérték
fel őket a városban, így színesíthették
a programokat az Őszi Hacacárén, a
Sajt- és Túrófesztiválon, valamint a
Kis Bálint Ált. Isk. Európai Diáksport
Napja alkalmából rendezett sportnapon
a KösrösFit-es tornászok tartották a
melegítést a diákoknak. A fellépéseken
kicsi és nagy egyaránt szerepelt,
így több mint 40 gyermek kapott
lehetőséget bemutatni tudása legjavát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
megtisztelő felkéréseket!
A tornászoknál a műhelymunka is
megkezdődött az iskolakezdéssel
karöltve, Gyomaendrődön mindhárom
általános iskolában (Kis Bálint,
Rózsahegyi, Szent Gellért) heti 2
edzést tartanak a KörösFit-es edzők.
Szerencsére nagy népszerűségnek
örvend ez a gyönyörű sport, így 2 hét
alatt gyorsan megteltek a csoportok.
A gyerekekkel hatalmas lendülettel
kezdtek bele a közös munkába, hiszen

az edzéseken nem csak játszanak és
nevetnek, hanem komoly felkészítő
munkát folytatnak, mivel decemberben
már versenyzési lehetőségük is lesz a
gyerekeknek.
A tornászok szeptember végén egy
válogatáson is átestek, ami alapján
kiderült, kinek lesz lehetősége a
következő évben fitkid versenyeken is
részt venni.
Október elején az óvodákban is
megkezdték a tornafoglalkozásokat.
Mindhárom óvodába, azaz a Selyem
úti oviba, a Vásártéri oviba, valamint

a Kistérségi ovisoknak a Kossuth úti
oviba heti 1 alkalommal tartják meg a
torna edzéseket. Az óvodákban a torna
foglalkozásokra előzetes jelentkezés
szükséges. Még pár kiadó hely van a
csoportokban, úgyhogy aki kedvet kap
ehhez a szuper sporthoz, az mielőbb
jelezze az alábbi elérhetőségeken.
Órarendről, részletekről érdeklődni az
alábbi elérhetőségeken lehet: Gergely
Orsolya, 30/635-8225
Email: korosfit@gmail.com
Facebook: facebook.com/korosfit
LEGYÉL TE IS TAGJA ENNEK A
SZUPER CSAPATNAK! - KÖRÖSFIT
DSE

Gyomaendrődi Judo Klub hírei

2021. szeptember 18-án Egerben
megrendezésre került a XXII. Tóth
Péter emlékverseny.
A Gyomaendrődi Judo Klub 4
sportolója vett részt a versenyen:
Diák C korosztályban Rómer Janka
Vénusz (-27kg) I.hely
Diák B korosztályban Félix Patrik
(-41kg) II.hely
Diák A korosztályban Botos Lujza
(-50kg) I.hely
Serdülőben -48kg-ban Botos Lujza a
2. meccsén sérülést szenvedett, így ezt
a korosztályt nem tudta végigvinni.
Fekécs Gyula szintén a serdülőben
-60kg-ban a VII. helyen végzett.
2021. október 2-án és 3-án a paksi
ATOM Kupán a klub 6 sportolója
indult.
A kétnapos versenyen, a szombati
napon Diák C korosztályban a Magyar

Kupán
Rómer Janka Vénusz (-27kg) I.helyen,
Harkai Gergely (-39kg) IX.helyen
végzett.
Az Országos Rangsorversenyen Diák
B korosztályban Félix Patrik (-41kg) a
III.helyet, Diák A korosztályban Botos
Lujza (-50kg) az I.helyet szerezte meg.
Vasárnap, serdülőben -60kg-ban Fekécs
Gyula sajnos nem ért el helyezést.
Ifjúsági korcsoportban Beinschróth
Balázs +90kg-ban a bronzmérkőzésen
sajnos vereséget szenvedett, így az V.
helyen végzett.
Gratulálunk minden versenyzőnknek
az
eredményekhez!
Köszönjük
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
támogatását!
Köszönjük
edzőnknek,
Katona
Ákosnak a felkészítést!
(Gyomaendrődi Judo Klub)
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes
ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést
részesítsék előnyben!

2021. október
minden héten

2021. november
minden héten

2021. december
minden héten

Nap megnevezése
Időpont
Hétfő
7:30-12:00h
Csütörtök
7:30-15:00h
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon:
+36/66/447-150
E-mail-ben:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00, csütörtök: 7:00-19:00)
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KSI bronzérem a világbajnokságon

A KSI Gyomaendrőd versenyzői
számára véget ért az idei verseny
szezon.
Fennállásuk óta a legsikeresebb
évet
zárták
és
ismét
Békés
megye
legeredményesebb
kajak
egyesülete címet is megszerezték!
Az
elért
eredmények
számokban,
nevekkel
röviden:
Fodor Bence az U23 korosztály
világbajnokságán Portugáliában K-2
500 méteren Opavszky Márkkal
centikkel lemaradva az ezüstéremről
a harmadik helyen végzett. K-4 500
méteren a hatodik helyet szerezte
meg. Az eredmény értékét növeli,
hogy
mindkét
versenyszám
szerepel az Olimpia műsorán.
Tótka Sándor óta ez a legnagyobb
gyomaendrődi
kajakos
siker.
Fodor
Napsugár
az
Olimpiai
reménységek versenyén Csehországban
két arany és egy bronzérmet szerzett.
K-4 500 és K-2 1000 méteren első lett,
K-1 1000 méteren a harmadik helyen
futott célba. 35 ország vett részt az
ORV-n, így ezek az érmek is felérnek,
akár Európa bajnoki címekkel is.

Az idei országos bajnokságokon hozva
a megszokott KSI Gyomaendrőd
magas színvonalat, tíz magyar
bajnoki címet nyertek a versenyzők.
Országos Bajnokok: Mertz Attila,
(aki négy bajnoki címet nyert idén és
esélyesként állhatott volna rajthoz az
ORV-n, de egy sajnálatos sérülés miatt
nem tudott kiutazni Csehországba),
Gellai Gergő, Fodor Napsugár,
Fodor Bence, Kovács Gábor, Csipai
Csongor, Konyecsni Milán, Szabó
Barna. Bajnoki második hely 6
db, míg harmadik helyezés szintén
6 db jutott a KSI versenyzőinek.
Az évvégi megyei népszerűsítő
versenyeken megszámlálhatatlan érmet
nyertek a sportolók. A békési Kikötő
kupán a harmadik lett a pontversenyben
a csapat, míg a gyomaenrődi Viharsarok
kupát ismét megnyerték a KSI-sek,
mint megalakulásuk óta minden évben.
A vízi edzések tovább tartanak, amíg az
időjárás engedi. November 1-én viszont
biztosan kezdetét veszi a szárazföldi
alapozó munka. Ezek a foglalkozások
uszodai, tornatermi, konditermi és futó
edzések lesznek.

November 27-én évzáró ünnepséggel
zárja a KSI Gyomaendrőd ezt a
kimagaslóan sikeres évet.

Homoktövis termékek a természetes vitaminpótlásért
Homoktövis-alma gyümölcslé:

A magas C-vitamin tartalmú speciális beltartalmi értékekkel bíró bogyókból az elmúlt évekhez
hasonlóan az önkormányzat ivólevet készítetett, mely 100%-os gyümölcstartalmú, hozzáadott cukrot,
tartósítószert, nem tartalmaz. Az alapanyag jelentős esszenciális aminosav, antioxidáns (E vitamin) és
C-vitamin tatalommal rendelkezik.

Homoktövis cékla-alma gyümölcs és zöldség lé:
A készítmény tartósítószert, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A homoktövis csökkenti
a vér koleszterinszintjét, támogatja a máj funkcióit, fokozza az epe kiválasztását és
gyulladáscsökkentő hatással is bír. Az alma leve élénkítő hatású, a belek és a máj megfelelő
működéséhez elengedhetetlen. Méregteleníti a szervezetet. A cékla természetes béltisztító,
méregtelenít, szívvédő hatású.
Homoktövis sütőtök-alma gyümölcslé:
A készítmény tartósítószert, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Az alma leve élénkítő hatású, a
belek és a máj megfelelő működéséhez elengedhetetlen. Méregteleníti a szervezetet. A
sütőtök A-vitamin tartalma magas, ezért kedvező hatása van a látásra. Tápanyagokban
gazdag, ugyanakkor kalóriatartalma alacsony.
Homoktövis ribizli-alma gyümölcslé:
A készítmény tartósítószert, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Az alma leve élénkítő
hatású, a belek és a máj megfelelő működéséhez elengedhetetlen. Méregteleníti a szervezetet.
A ribizli, a céklához hasonlóan, kiváló méregtelenítő, emellett magas a B1-, B2-, B6-, és Cvitamin tartalma.
Homoktövis velő:

A velő formátum 100%-ban tiszta homoktövis, mag, és héj nélkül. Gyümölcstartalma 100%.
A velő, tartósítószert, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A termék fogyasztása hozzájárulhat az
immunrendszer erősítéséhez, a szervezet regenerálódásához, általános roboráló hatása van. A
homoktövis B1, B6, B12 valamint E vitaminban (antioxidáns) gazdag a jelentős C-vitamin tartalom
mellett. A velő 500 ml-es kiüvegezett formában kapható. Fogyasztása naponta egy- két evőkanál
mennyiségben javasolt.

Homoktövis szörp:

A homoktövis 33%-ban homoktövis velőt, valamint hozzáadott cukrot, és vizet tartalmaz.
Fogyasztása hígított formában (ásványvízzel, vízzel, szódával) javasolt 1:8 arányban. A szörp a
velőhöz hasonlóan 500 ml-es űrtartalmú üvegben kerül forgalmazásra.

AKCIÓ!!!:
HOMOKTÖVIS
ALMÁS
ÉS
CÉKLÁS
GYÜMÖLCSLÉ VÁSÁRLÁSA ESETÉN, UGYANAZON TERMÉKBŐL
HÁROM DARAB VÁSÁRLÁSA SORÁN A NEGYEDIK DARABOT
INGYEN ADJUK. AZ AKCIÓ OKTÓBER 31-IG VAGY A KÉSZLET
EREJÉIG TART!!!

A homoktövis céklás és almás ivólé, 3 literes dobozos kiszerelésben 1.800Ft/doboz áron, a
ribizlis és sütőtökös 2.200Ft/doboz áron, a homoktövis velő, 500 ml-es üveges kiszerelésben 2000.Ft/ üveg áron. A homoktövis szörp 500 ml-es kiszerelésben 800.-Ft/üveg áron megvásárolható.
Vásárlás hely: Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatalánál (5500. Gyomaendrőd
Selyem út 124.) hétköznaponként hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig.
Varju Róbert
közmunkavezető

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
az 1956- os forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre
Ideje: 2021. október 23.
Helye: Gyomaendrőd (Gyoma), Szabadság tér
a Hősi halottak emlékművénél

9.00 óra Ünnepi Istentisztelet a Református Templomban (Gyoma)
10.00 óra Ünnepi beszédet mond:

Toldi Balázs

Gyomaendrőd Város Polgármestere
Koszorúzás a Szabadság téri Hősök Emlékműnél és a volt
„szürkeház” homlokzatán (Fő út 228.) elhelyezett emléktáblánál
Műsorral közreműködik a Cervinus Teatrum
11.00 óra Koszorú elhelyezése
Helye: Gyomaendrőd (Endrőd), Hősök tere
az 1956- os forradalom emlékére készített kopjafánál
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HÍRMONDÓ
Lomtalanításkor kirakható
hulladék

Lomtalanításkor NEM kerül
elszállításra



bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy,
komód)
szétszerelt,
mozgatható
állapotban



kommunális hulladék



fából készült tárgyak, (ablakkeret –
üveg nélkül, ajtó, kerítés)



elkülönítetten
gyűjtött
csomagolási
üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék
(szelektív csomagolási hulladék)

Lomtalanítás Gyomaendrődön



műanyag (linóleum) padló



zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket,
hogy társaságunk Gyomaendrődön



kerti bútor



építési törmelék (pl. kád, wc-csésze,
sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)

- 2021. november 6-án, szombaton az I. és a II. körzetben,
- 2021. november 13-án, szombaton a III., a IV. és az V. körzetben lomtalanítási
napot tart.



ágynemű,
textil,
ruhanemű
(zsákban/dobozban kihelyezve)



építési – bontási tevékenységből
(drótkerítés,
származó
hulladék
fémkerítés,
ereszcsatorna,
egyéb
bontásból származó hulladék)



matrac (szétvágva/összetekerve)



fémből készült tárgyak – pl.: fémcső,
ágykeret, autóülés)



szőnyeg, padlószőnyeg
állapotban)



fénycső



hordó (fa/műanyag – üres
állapotban)



gyógyszerhulladék

nem végzünk.



virágtartó



elektromos
háztartási
elektronikai hulladék

Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel
06:00 óráig- a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető
közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.



gyerekjátékok (fajáték, műanyag
játék nem elektronikus)



gumiabroncs,
kerékpárgumi



műanyag medence



veszélyes és különleges kezelést
igénylő hulladék (akkumulátor, festék,
fáradt olaj, hígító, növény-védőszer,
szárazelem, stb.)



ipari,
mezőgazdasági, szolgáltatási
tevékenység következtében keletkezett
fólia



sütőolaj, sütőzsiradék

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági házi –
COVID19-karantén alatt álló ingatlanoktól nem szállítjuk el a
lomhulladékot, ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki!

Társaságunk,

mint

közszolgáltató

a

lomtalanítás

alkalmával

a

háztartásban

feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a
hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A feleslegessé vált bútorokat,
használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a
segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet másokon, ill.
csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.
A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti,
vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható és az el nem
szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek
felsorolásra.

(kötegelt

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.
Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
Tel.:+ 36-66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Honlap: www.dareh.hu

eszköz,

traktorgumi,

2021. évi hulladékgyűjtési naptár IV. NEGYEDÉV - GYOMAENDRŐD
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A naptár szín-jelöléseinek magyarázata:
Kommunális hulladék
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