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A hulladékgazdálkodási hatósági jogkör változása
Az elmúlt években óriási kihívást je-
lentett Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatának az illegálisan elhelyezett 
hulladék elleni küzdelem. A település 
bármely részén, a holtágak mellett pe-
dig kiemelkedően megnőtt a jogtala-
nul elhelyezett hulladék mennyisége. 
Az azokat odaszállítók egyre gátlás-
talanabbak és néha már üzletszerűen 
végzik jogellenes tevékenységüket, 
otthagyva ökológiai lábnyomukat az 
általuk beszennyezett területen.
2021. márciusáig az elhagyott hulladék 
ügyében a települési önkormányzatok 
jegyzői folytatták le a hatósági eljárá-
sokat, mint illetékes környezetvédelmi 
hatóság.
2021. március 16. napján lépett hatály-
ba a Kormány 124/2021. (III. 12.) szá-
mú rendelete a hulladékgazdálkodási 
hatóság kijelöléséről, mely alapján im-
máron a területi hulladékgazdálkodási 
hatóság – Gyomaendrőd esetében a 
Békés Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályán belül önálló hatóságként 
létrejött területi hulladékgazdálkodási 
hatóság megyei illetékességű szerve a 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 
Hulladékgazdálkodási Osztálya (5700 
Gyula, Megyeház u. 5-7.) – folytatja 
le a jogellenesen elhelyezett hulladék 
ügyében a hatósági eljárásokat.
Ezen jogszabályváltozás a jegyző 
hatáskörének elvonását jelenti, vagyis 
ezentúl a települési önkormányzatok 
nem járhatnak el elhagyott hulladék 
ügyében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
továbbra is nagy erőket fordít arra, hogy 
eltávolításra kerüljön a közterületen 
talált illegális hulladék, amennyiben 
annak korábbi tulajdonosa nem 
beazonosítható, vagy szintén kizárólag 
közterületet érintően, ha a már eljárásban 
kötelezett személy önkéntesen nem 
tesz eleget a hulladékmentesítési 
kötelezettségének. A városban 

széleskörű a hulladékgyűjtés, kezelés 
és leadás lehetősége. Az Önkormányzat 
és lakossági önkéntesek mellett, civil 
szervezetek, cégek, vállalkozások, 
oktatási- nevelési intézmények is 
elhivatottak a város tisztasága mellett.
Lényeges, hogy aki a közterületet, a 
közforgalom céljait szolgáló épületet, 
vagy a közforgalmú közlekedési 
eszközt beszennyezi, szabálysértést 
követ el. Feljelentést a rendőrségen 
szükséges tenni.
A magánterületen található hulladék – 
el nem kerített szántókon, mezőkön, 
erdőkben, réteken, holtágak mellett 
stb. – ügyében a jegyzői hatáskör 
változása okán az illetékes megyei 
kormányhivatal hulladékgazdálkodási 
hatósági eljárás keretében kötelezi 
az ingatlan tulajdonosát, vagy ha 
beazonosítható a hulladék korábbi 
tulajdonosa, akkor a hulladék korábbi 
tulajdonosát a szemét elszállításra.
Fontos, hogy a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 
Ht.) 1/A. § (2) bekezdése alapján a 
hulladék tulajdonjogát másra átruházni 
jogszabály szerinti feltételekkel lehet. A 
feltételeknek nem megfelelő hulladék 
átadás, átruházás nem eredményez 
tulajdonváltozást, a hulladék eredeti 
tulajdonosa és az átvevő birtokos 
egyetemlegesen felelős a hulladék 
kezelésért. Ezen bekezdés alapján a 
lakosok hiába adják át akár költözéskor 
vagy lomtalanításkor a feleslegessé 
vált lomot, hulladékot, amennyiben az 
más ingatlanán „bukkan fel”, ugyanúgy 
felelősséggel tartoznak érte.
Sajnálatos módon az esetek többségében 
nincs a hulladékban azonosításra 
alkalmas dokumentum, így ilyenkor 
jogszabályoknak megfelelően az 
ingatlantulajdonos kerül eljárás alá, 
kötelezve az ingatlana megtisztítására. 
A tulajdonjog felelősséggel jár, illetve 
különböző kötelezettségeket, terheket 
is ró a tulajdonosra. Így az ingatlan 
tulajdonosát felelősség terheli az 

illegális hulladéklerakás vagy elhagyás 
megelőzéséért.
A hulladékgazdálkodási hatóság 
nem nyomozó hatóság, az ingatlan 
tulajdonosa akkor mentesül a 
felelősség alól, ha megtett minden 
tőle elvárható intézkedést, hogy 
a hulladék elhelyezését vagy 
elhagyását megakadályozza és a 
hulladékgazdálkodási hatóság eljárása 
során bizonyítja a hulladék korábbi 
birtokosának vagy az ingatlan tényleges 
használójának személyét.
Fontos változás, hogy a büntető 
törvénykönyv eddig csak azon 
hulladékügyekben állapított meg 
szankciót, amelyben maga a hulladék 
alkalmas az emberi élet, a testi épség, 
az egészség, a föld, a víz, a levegő, vagy 
ezek összetevői, illetve az élő szervezet 
egyedének veszélyeztetésére. Az 
elkövetési tárgy továbbá – minősített 
esetben – a hulladéktörvény szerinti 
veszélyes hulladék volt.
A 2021. március 1-jén hatályba lépett 
módosítások szerint, aki arra a célra 
hatóság által nem engedélyezett 
helyen jelentős mennyiségű hulladékot 
elhelyez, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő, ami bizonyos további 
súlyosbító feltételek fennállása esetén 
akár nyolc évig is növekedhet. A Btk. 
248. § (2) bekezdése alapján a rendőrség 
eljárásának megindítása már nem függ 
attól, hogy a kihelyezett hulladék 
veszélyes hulladék-e, a hulladék 
mennyiségének ténye befolyásol. 
Jelentős mennyiségű hulladék az 1000 
kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó 
mennyiségű hulladék.
Amennyiben közterületen hulladékot 
találnak, kérjük Önöket, 
tegyék meg bejelentésüket a  
varosuzem@gyomaendrod.hu e-mail 
címen, a hulladék pontos címének, 
ha lehet GPS koordinátáinak  
megadásával.

(folytatás a következő oldalon)
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Június 24-én 00:00 órától tűzgyújtási 
tilalom van érvényben az egész 
országban. Ez azt jelenti, hogy tilos 
tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, 
facsoportokban, útszéli fasorokban és 
ezek 200 méteres körzetében, még a 
kijelölt tűzrakóhelyeken is.
A hőség miatt száraz a növényzet és a 
legkisebb figyelmetlenség is könnyen 
hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. 
A tűzoltókat idén már több mint 5150 
alkalommal riasztották szabadtéri 
tűzhöz, a leégett terület nagysága 5140 
focipályát tenne ki. A szabadtéri tüzek 
miatt idén tizenhat ember megsérült, 
hárman pedig életüket vesztették.
A tüzek megelőzése érdekében a 
dohányzó autósok ne dobják ki az 
égő cigarettacsikket az autóból, 
mert az út menti száraz növényzet 
nagyon könnyen meggyulladhat. A 
kirándulók ne szemeteljenek, mert az 
üveg- és fémhulladék amellett, hogy 
szennyezi a környezetet, a nap sugarait 

összegyűjtve tüzet is okozhat. 
A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját 
kertjében mindenki bográcsozhat vagy 
grillezhet, de a tüzet egyetlen pillanatra 
sem szabad felügyelet nélkül hagyni, 
és mindig legyen a közelben néhány 
vödör víz vagy egy nyomás alatt lévő 
kerti slag. Az aktuális tűzgyújtási 
tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról 
az www.erdotuz.hu, vagy a  
www.katasztrofavedelem.hu honlapon 
elhelyezett térképen lehet tájékozódni.

Tűzgyújtási tilalom! 
Katasztrófavédelmi tájékoztató

A hulladékgazdálkodási hatósági jogkör változása (folytatás)
Magánterületen elhagyott hulladék 
esetén kérjük, jelezzék azt a Békés 
Megyei Kormányhivatalnak 
postai úton vagy elektronikus 
formában (ügyfélkapun vagy a  
zoldhatosag@bekes.gov.hu e-mail 
címen).
Kérjük, legyenek figyelemmel 

a hulladék önkéntes, társadalmi 
munkában történő begyűjtése előtt, 
hogy maganterületen továbbra 
is tilos a hulladék összegyűjtése, 
ezen esetekben kezdeményezzék 
az illetékes hatóság eljárását. 
Amennyiben nem beazonosítható 
a hulladék helyének besorolása 

(közterület vagy magánterület) 
úgy forduljanak bizalommal a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársaihoz, az  
varosuzem@gyomaendrod.hu e-mail 
címen.

Pap-Szabó Katalin
jegyző

A Gyomaendrődi Ligetfürdő hírei
Tavalyi jegyárakon – a vidéki felnőtt 
1700, a diák, gyermek (3 éves kortól) 
és nyugdíjas pedig 1400 forint – nyújt 
kikapcsolódást idén is a gyomaendrődi 
Liget Gyógyfürdő és Kemping a 
család minden tagjának. A fürdő 
területén kicsik és nagyok fákkal teli, 
természetes környezetben, mégis 
maximális egészségügyi biztonság 
mellett szerezhetnek életre szóló 
élményeket, akár több napon keresztül. 
A fürdő összesen kilenc, köztük 
fedett és kültéri medencével is várja 
látogatóit, melyeket gyógyászati és 
wellness-szolgáltatásokkal, valamint 
egy Volkswagen Spray Park elnevezésű 
vizes játszótérrel egészítettek ki, 
ami a gyerekek nagy kedvence. 
A gyógyászati épület emeletén 

vendégszobák, az Erzsébet ligetben 
található, összesen 2,4 hektár területen 
pedig kemping és faházak biztosítják a 
hosszabb időtartamú kikapcsolódást. 
A Liget Gyógyfürdő és Kempingnél 
ingyenes a parkolás, területén pedig 
a medencék és különböző attrakciók 
mellett számos vendéglátóhely 
található, így a vendégek válogathatnak 
többek között a lángos, a hamburger, 
a napi menük és a szabad szedéses 
ételek között, amikhez desszertként 
fagylaltozhatnak, illetve vattacukrot 
is fogyaszthatnak. A közeljövőben 
1,2 milliárd forintból fejlesztik 
a fürdőt. A beruházás keretében 
bővülnek majd nyári attrakciók, 
hatállásos csúszdapark épül, 
hőenergiát hasznosítanak, valamint új 

apartmanházak, kültéri szaunavilág, 
és két kültéri gyógymedence is épül. 
Jelenleg készülnek a fürdőberuházás 
tervei, amely szintén pályázati 
forrásból valósul meg. (Forrás: beol.
hu)
A kormányzati szervek tájékoztatása 
alapján ötmillió beoltott esetén ismét 
szabadon, korlátozástól mentesen 
lehet látogatni a fürdőket, így a helyi 
Ligetfürdőt is.

Tájékoztatás gyomirtó 
szer használatáról

Gyomaendrőd Város közigazgatási 
területén TILOS gyomirtó szert 
használni az ingatlannal határos 
zöldsávon vagy árokszakaszon. 
A rendszeresen gyomirtó szerrel 
kezelt árokszakaszon, ahol a 
fű gyökérzete már nem képes 
megkötni a talaj legfelső 1-30 
mm-es rétegét, erózió hatására 
a mederbe mosódik a talaj ezen 
rétege. A bemosódott föld idővel 
eldugítja a gépjármű bejárók alatti 
áteresztő műtárgyakat és az árok 
medrének befogadó képességét 
csökkenti. Aki a szabály 
betartását elmulasztja, a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, 
és ezek elmulasztásának 
j o g k ö v e t k e z m é n y e i r ő l 
szóló Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat Képviselő-
testületének 33/2016. (XII.19.) 
önkormányzati rendelete alapján 
közigazgatási bírsággal sújtható.
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A Békés Megyei Önkormányzat 
veszélyhelyzet utáni első ülésén több 
tájékoztatót hallgatott meg a testület, 
valamint elfogadták az Integrált 
Területi Programot. A közgyűlés a 
veszélyhelyzet alatt hozott elnöki 
döntésekről készült összefoglaló 
ismertetésével kezdődött. Zalai 
Mihály elnök hangsúlyozta, csak olyan 
döntéseket kívánt a veszélyhelyzet 
ideje alatt meghozni, amelyeket a 
képviselők többsége támogatott. Az 
ügyrendi bizottság elnöke, Kónya 
István elmondta, a 2020. március 
18-a és a 2020. július 2-a közötti 
időszakban 47 elnöki döntés született, 
ezekben Zalai Mihály elnök kérte a 
képviselők visszajelzéseit. A Fidesz-
KDNP frakció valamennyi képviselője 
minden döntés esetében visszajelzett, 
és elmondta véleményét. Az ellenzék 
már nem volt ennyire aktív, Sebők Éva 
(Momentum), Pluhár László (MSZP), 
Samu Tamás Gergő (Független), dr. 
Szabó Ervin (Jobbik) egyetlen egy 
alkalommal sem jelzett vissza, nem 
kívánták véleményükkel segíteni 
az elnöki döntés megszületését. 
Határozatot fogadott el a testület, 
melyben köszönetet mondtak azoknak 
a képviselőknek, akik javaslataikkal, 
véleményük kifejezésével segítették 
a közgyűlés elnökének munkáját a 
veszélyhelyzet ideje alatt is. 
Napirendre került a Békés Megyei 
Integrált Területi Program. A megyei 
területfejlesztési program és a 
területfejlesztési koncepció elfogadása 
után megszülető Integrált Területi 
Program (ITP) az önkormányzatok 
legfontosabb fejlesztéseit tartalmazó 
TOP Plusz forgatókönyve. Több 
alkalommal egyeztetéseket 
folytatott a megyei önkormányzat 

hivatala, levelezések zajlottak 
annak érdekében, hogy a területi 
szereplőktől beérkezzenek azok a 
javaslatok, melyek segítik a program 
összeállítását. Már január végén járási 
online videokonferenciákat tartottak, 
melyek az ITP megalapozását 
segítették elő. Február 2-án kétfázisú 
koncepciógyűjtés zajlott, mely során 
az igényeket gyűjtötték össze a területi 
szereplőktől, önkormányzatoktól és 
egyéb szervezetektől. Február 15-e és 
18-a között már személyes egyeztetések 
folytak, majd április 14-én települési 
önkormányzatok és országgyűlési 
képviselők közreműködésével a 
program társadalmasítása kezdődött, 
április 15-e és 20-a között pedig 
újabb személyes egyeztetések során 
folytatódott a társadalmasítás. Az 
ITP tervezése a megye településeinek 
konszenzusán nyugszik. Minden 
szereplő számára elfogadható volt, 
hogy az elmaradottabb járások egy 
20%-os eltérítésnek köszönhetően 
többletforráshoz jussanak. Az ITP-nek 
még kormányzati jóváhagyást kell 
kapnia, ha ez megtörténik júliusban, 
akkor azon megyék közé fog Békés 
megye tartozni, ahol a leghamarabb 
elérhetővé válnak a felhívások, 
és leghamarabb nyújthatnak be 
pályázatot az érdekeltek. Zalai Mihály 
elnök elmondta: a korábbiakhoz 
képest több forrásra számíthat 
a megye, több mint 86 milliárd 
forint érkezik, melyekből ismét 
megújulhatnak többek között óvodák, 
iskolák, egészségügyi intézmények, 
de várhatóan lehet majd pályázni 
köznevelési intézmények – általános- 
és középiskolák – és szakrendelők 
fejlesztésére. Továbbra is pályázható 
külterületi útfelújítás, de a keretösszeg 

2,5-szer nagyobb lesz, és a TOP 
Plusznak köszönhetően belterületi 
utak és járdák is megújulhatnak. 
Összességében elmondható, hogy 
Békés megye jelentősen nagyobb 
fejlesztési keretből gazdálkodhat a 
következő években, mint a fejlettebb 
megyék. 
A testület elismeréssel szólt a Békés 
Megyei Önkormányzat Hivatalának 
múlt évi munkájáról. Az erről készült 
tájékoztató szerint 2014 és 2020 
közötti fejlesztési ciklust érintően 
a TOP keretében 198 projektben 
közreműködtek kollégáik, 45 
településsel álltak kapcsolatban, és 
28,5 milliárd forintnyi fejlesztést 
készítettek elő és menedzseltek, 
ezzel is segítve a - főként kisebb - 
települések pályázatait.
Tájékoztató hangzott el a megyében 
működő kórházak helyzetéről, a megye 
lakosságának egészségi állapotáról és 
a nemzetiségi önkormányzatok múlt 
évi tevékenységéről. A közgyűlés 
bejelentésekkel zárult, melyekből 
kiderült, hogy munkaprogram szerint 
szeptemberben lesz közgyűlés, 
valamint a szeptember 4-ei 
Megyenap előtt ünnepi ülésen adják 
át a Békés megyéért és a Polgárokért 
kitüntetéseket, valamint az Elnöki 
elismeréseket.

Döntés született a következő évek fejlesztéseiről a júniusi megyegyűlésen

Gyomaendrődön 
jó minőségű  

szántót vásárolnék! 
Hívjon bizalommal. 

Telefon: 06-20/346-4401

KárPIT – ÉS 
SZőNyEGTISZTíTáS

Telefon: 06-20/490-0497

Bádogos munkák, cseréptető 
javítás-felújítás, téglaké-

mény átépítés-javítás, szerelt 
kémények, lapostető 
szigetelés készítése. 
Tel: 06-30/935-6229
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Bentlakásos intézményeinkben és a 
nappali klubokban munkatársaink 
színes programokkal és a szabadidő 
hasznos eltöltésével kedveskednek 
lakóinknak és a nappali klubokba 
bejáró ellátottaknak. Szeretnénk, ha 
mindennapjaik tartalommal megtöltve 
telnének.
Egy kis ízelítő a programokból: 
A foglalkozások keretében zajlanak a 
csoportos tornák a Szent Imre Idősek 
Otthonában. Azok a lakóink, akik 

szívesen kézimunkáznak, a maguk 
készítette babákkal díszítették föl a 
rózsakert Idősek Otthona társalgóját, 
mindannyiunk nagy örömére. 
Az őszi Napsugár Idősek Otthonában 
Nagyné Rózsika néni 80. szülinapját 
köszöntöttük egy közös rendezvény 
keretében, az őszikék Idősek 
Otthonában pedig minden év június 
hónap végén egy jó hangulatú arató 
napi rendezvényt tartunk idős lakóink 
részére. 

A nappali klubokban is hasznosan 
telnek a mindennapok. Ellátottaink 
közös szalonnasütésen vettek részt, 
meglátogatták a cukrászdát, ahol egy 
finom fagyit fogyasztottak el közösen. 
Míg az Esély klub tagjai a Kihívás 
napja keretében mozogtak és játszottak 
együtt.

Véháné Jánosik Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes

Hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból

Gyomaendrőd és a sajt fogalma egyre 
inkább összefonódik a helybeliek 
fejében és szívében, de a várost 
meglátogató és potenciális turisták 
gondolataiban is. A sajtturizmus 
fogalma már nem ismeretlen a hazai 
turisztikai szakirodalomban sem, 
hiszen az elmúlt években tapasztalható 
növekvő érdeklődés a belföldi 
desztinációk iránt a rurális (falusi) 
térséget is előnyös pozícióba hozta. 
Újra divat a falusi turizmus, a helyi 
élelmiszerek fogyasztása, az autentikus 
termékek készítésébe való betekintés. 
A sajtturizmus legfőbb attrakciói 
a sajtkészítő műhelyek, kézműves 
sajtmesterek, de az egyre igényesebb 
sajtfogyasztó nagyközönség nagyobb 
utakat is hajlandó megtenni egy-egy 
nevesebb sajt beszerzése érdekében, 
meglátogatni a díjnyertes sajtosokat a 
különböző piacokon és természetesen 
felkeresni a sajthoz kötődő 
rendezvényeket és fesztiválokat. A 
sajtturizmus kiemelkedő helyszínei 
a Sajtútállomások, amely hálózat 
hazánkban folyamatosan épül és 
fejlődik. Gyomaendrőd városa a Sajt- 
és Túrófesztivál 20 éves múltja miatt 
méltán érdemelte ki a Sajtútállomás 
címet 2 évvel ezelőtt. 
A pandémiás helyzet szülte 
problémákat – remény szerint – a 
hátunk mögött tudva, 2021-ben újra 
teljes erőbedobással tervezi a soron 

következő fesztivált a szervezőcsoport, 
amelyre rendhagyó módon ősszel 
kerül sor. Az online világ hirtelen 
előtérbe került, és így a megszokott 
kommunikációs csatornák, programok 
és találkozók is az internetre szorultak. 
Így volt ez a tudományos életben és a 
marketing területén is, ezért a szervezők 
is többször nyúltak ehhez az innovatív 
megoldáshoz Gyomaendrőd és a 
Sajt- és Túrófesztivál népszerűsítése 
érdekében.
2021 februárjában egy „Fenntartható 
turizmusról és szakképzésről” szóló 
online konferencián mutatkozott be 
Gyomaendrőd és a sajtturizmus, mint 
a hazai agroturizmus egyik feltörekvő 
desztinációja, áprilisban pedig egy 
Orfűn és online tartott un. hibrid 
konferencián került bemutatásra a 
„Házhoz gurul a sajt, avagy covid-
szülte marketingmegoldások a hazai 
sajtpiacon” címet viselő tudományos 
előadás. Az előadás során nem csak a 
hazai sajtosok értékesítéssel kapcsolatos 
változásai kerültek bemutatásra, 
hanem egy nagy szabású nemzetközi 
marketingakció eredményei is. Utóbbi 
a Kállai Ferenc Művelődési Központ 
munkatársainak részvételével egy 
közel másfél órás online előadás 
megtartása, ami a „Sajtkóstolás 
Gyomaendrődön – Szívvel, lélekkel” 
címet viselte. A Magyar Földrajzi 
Társaság és a nemzetközi EuGeo 

#GeoNight elnevezésű rendezvénye 
több ezer követőt tudhat magáénak, 
ahol a városunkról és a sajtokról szóló 
előadás is százon felüli érdeklődőt 
vonzott „online” Gyomaendrődre. 
A Sajt- és Túrófesztivál időpontja 
közeledtével – és a járványügyi helyzet 
pozitív alakulásával – szerencsére újra 
a személyes találkozásoké és szemtől-
szembe megtartott előadásoké lett a 
főszerep. Ennek megfelelően a 2021. 
június 5.-én lezajlott „Egészséges 
Gyomaendrődért” nevű, nagy sikerű 
rendezvényen már személyesen lehetett 
előadást tartani a „Sajtok szerepe az 
egészséges táplálkozásban” címmel. 
A tudományos előadások sorát a 
tavaszi szezonban, június végén 
egy, a Fürdővárosok Szövetsége 
által rendezett konferencia zárta, 
mely szervezet szorosan és több 
szálon kötődik Gyomaendrődhöz. 
A patinás hajdúszoboszlói szálloda 
konferenciatermében a fürdővárosok 
képviselői és a turisztikai kutatók 
megismerhették városunk fürdőjének 
a fejlesztési terveit, a fürdőn 
kívüli rekreációs lehetőségeket és 
természetesen új információkat kaptak 
a szeptember 17-19-én megrendezésre 
kerülő Sajt- és Túrófesztivál 
szervezésének aktuális állásáról is.

Dr. Kovács Gyöngyi Adjunktus  
Magyar Agrár- és  

Élettudományi Egyetem

Online tudomány a Sajt- és Túrófesztivál szolgálatában
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Egy év kihagyással idén június 10-
11-én újra megrendezésre került a 
Kis Bálint Napok programsorozata. 
Hagyományainknak megfelelően az 
első nap délelőttje idén is rendhagyó 
órákkal kezdődött, melyeken meghí-
vott vendégek és különleges előadá-
sok várták az érdeklődő diákokat. Ezt 
követte a díjátadó emlékünnepség és 
a koszorúzás. 
ágostonné Farkas Mária igazgatónő 
megosztotta ünnepi gondolatait, majd 
sor került az iskola, a Diákönkor-
mányzat és a Gyermekekért Alapít-
vány által létrehozott díjak, elismeré-
sek átadására. A 2020/2021-es tanév-
ben a Kis Bálint-díjat több évtizedes 
példaértékű nevelő-oktató munkájáért 

S z u r o v e c z 
Zoltánné ta-
nárnő kapta 
meg. A ta-
nulók közül 
pedig nyolc 
éven keresz-
tül nyújtott 
példás tanul-
mányi ered-
m é n y é é r t , 
szorgalmáért, 
versenyeken 
való sikeres 

részvételéért, közösségi munkájáért 
Medve Dorka 8.a osztályos tanuló 
nyerte el a Kis Bálint-díjat. A Járási 
Hivatal dicséretében Bartik Marcell 
8.b osztályos tanuló részesült, az el-
ismerést Dr. Pacsika György, a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal vezetője 
nyújtotta át. Toldi Balázs Gyomaend-
rőd város polgármesterétől vehette át 
a Gyomaendrőd Város Jó tanuló, Jó 
Sportoló díjat Csipai Csongor (4.a), 
Kun Vilmos (6.a) és Kovács Szonja 
(8.a). Az iskolánk Diákönkormányza-
ta által 2005-ben alapított Leg-díjak 
átadásával folytattuk ünnepségün-
ket. Az Év tanára díjat Dinya Lívia 
és Tóthné Kele ágnes kapták. Az Év 
közössége címet három osztály is ki-
érdemelte; az elismerést a 4.a, a 6.a és 
a8.c osztály vehette át. 
Egykori tanáraink tiszteletére meg-
hirdetett versenyeken is szép eredmé-
nyeket értek el tanulóink. 
A Darvas Tibor Városi Versillusztrá-
ciós Verseny díjazottjai lettek: 
1-2. évfolyamon: I. Plébán Hanna 
(1.a), II. Handra Milán (1.b), különdí-
jas Smíri Réka (1.b)
3-4. évfolyamon: II. Kun Huba (3.a), 

III. Furka Dorka (4.a)
5-6. évfolyamon: I. Furka rebeka 
(5.a), II. Balázs Bence (5.a), különdí-
jas Kézi Róbert (5.a)
7-8. évfolyamon: II. Horváth Anna 
(7.b), különdíjas Szilágyi Jázmin (7.a)

A Darvas Tibor Prózaíró Versenyre 
érkező alkotása miatt elismerésben 
részesült: 
Kelemen Fanni (2.b), Várkonyi ádám 
(3.a), Varjú Zente (3.a), Kézi róbert 
(5.a), Czibulka Regina (6.a), Kiszely 
Kitti (7.a) és Varjú Zétény (7.a)
A Beranek Ottóné Szép Füzet író Ver-
seny helyezései:
1. évfolyamon: Majernik Péter (1.a), 
Szöllősi Lilla (1.b)
2. évfolyamon: Nagy ákos (2.a), Pin-
tér Száva (2.b)
3. évfolyamon: Varjú Zente (3.a), He-
gedűs Janka (3.b)
4. évfolyamon: Furka Dorka (4.a), 
Véha ákos (4.b)
5-6. évfolyamon: Balázs Bence (5.a), 
Balaton Beatrix (5.b), Velő Boglárka 
(6.a)
7-8. évfolyamon: Fejér Alexandra 
(8.c), Németh Adelina (8.c), Varjú Zé-
tény (7.a)
A díjátadásokat a Hulladékgyűjtő ver-
seny eredményeinek jutalmazásával 
zártuk:
Alsó tagozaton: I. 1.b, II.  2.b, III. 2.a
Felső tagozaton: I. 5.a, II. 6.a, III. 7.a

A délelőttöt névadónk munkásságá-
nak megismerésével folytattuk. Az 
osztályok játékos formában idézték 
fel Kis Bálint életútját.
A múltidézés a délutáni programok-
ban is visszaköszönt. A Határ Győző 
Városi Könyvtár idén is csatlakozott 
a Kis Bálint Napok programsorozatá-
hoz, meghívásukra Bajzáth Mária me-
sepedagógus magával ragadó, varázs-
latos előadásain vehettek részt alsós 
tanulóink. A Fő úti iskolaépületben a 
felsősök a régi idők játékait elevenít-
hették fel, próbálhatták ki.  
A második nap délelőttjén a hagyomá-
nyos Kis Bálint – próbán vettek részt 
intézményünk tanulói. A próba során 
ügyességi, gyorsasági és elméleti fel-
adatok várták az osztályközösségeket. 
A program helyszíne intézményünk 
épületein kívül a Határ Győző Vá-
rosi Könyvtár, a Gyomai református 
Templom, az Erzsébet liget és a Kner 
tér voltak. A legsikeresebb csapatok 
sétahajózást, lézercsatát is nyerhettek. 

Délután sem unatkoztak diákjaink, 
hiszen további számos „fergeteges” 
programból választhattak koruk-
nak, érdeklődésüknek megfelelően. 
A nagyobbakat íjászat, kötélpálya, 
rekeszmászás és óriás társasjátékok 
várták. A kisebbek kézműves fog-
lalkozás keretében agyagozhattak, 
kulcstartót és hűtőmágnest készít-
hettek, kipróbálhatták a kötélverést, 
gólyalábasok előadását tekinthették 
meg. Számukra óriás csúszda biz-
tosította az önfeledt szórakozást. 
A gyerekek szívesen vették Ati bo-
hóc lufiból hajtogatott ajándékait. 
Ezúton is gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez! Köszönjük a két napig tar-
tó felhőtlen szórakozást, feltöltődést 
nyújtó programokat a tantestületnek, 
a szülőknek, a Gyermekekért Alapít-
ványnak és a társintézményeknek. 
Hálásak vagyunk A Gyomaendrőd 
Kis Bálint Általános Iskola Sport-
egyesületnek, hogy a TOP-7.1.1-16-
ESZA-2019-01993 azonosítószámú 
pályázat keretén belül hozzájárult a 
rendezvény sikeres megvalósításához.

2021-ben is emlékezetesek voltak a Kis Bálint napok…

Június első napjaiban végre elérkezett 
az osztálykirándulások napja. A nyári 
szünet előtt minden osztályközösség 
az osztályfőnökével Gyomaendrőd 
természeti és épített környezeti érté-
keit, szépségeit térképezte fel, láto-
gatta meg. Gyerekek és nevelők, egy-
aránt nagyon várták ezeket a napokat, 
mert szeretnek felszabadultan együtt 
lenni, kötetlenül játszani, beszélget-
ni. A tanárok a legváltozatosabb he-
lyekre, izgalmas kalandtúrára vitték 
kedves tanítványaikat. így a felsős 
osztályok elsősorban a holtágakat, a 
Körös – partot, a Liget Fürdőt, a Pájer 
strandot, sétahajózást szemelték ki ki-
rándulásuk céljának, amelyeket gya-
logosan vagy kerékpárral közelítettek 
meg, a közös kerékpártúra még élve-
zetesebbé tette az izgalmas együttlé-
tet és programokat! A Szent Antal Ke-
nyérsütő házat, a Bowling éttermet és 
az Evangélikus templomot is meglá-
togatták a diákok tanáraikkal. Közö-
sen, örömmel, jókedvűen töltötték el 
a közösségek ezeket az emlékezetes 
napokat, reményeink szerint diákja-
ink szívesen idézik vissza a kirándu-
lásokat évek múlva is!

Osztálykirándulások
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Iskolánk 2019-ben LEGO Education 
Mindstroms EV3 eszközcsomagot 
nyert a „Programozz robotot! Prog-
ramozd a jövőd!” pályázat keretében.
Ebben a tanévben a szakkörre járó 7.a 
osztályos tanulók ősszel már részt vet-
tek az első magyarországi online ro-
botika bajnokságon az Edu Robotics 
Cup-on. Nemrégiben pedig elindultak 
az egyik legnagyobb nemzetközi ro-
botika verseny, a First Lego League 
magyarországi megmérettetésén. A 
debreceni online regionális döntőn 
tanulóink többek között miskolci, bu-
dapesti, debreceni közép- és általános 
iskolás versenyzőkkel mérhették ösz-
sze tudásukat. A versenyen egy saját 
tervezésű robotot kellett építeniük és 
programozniuk, amely előre meghatá-
rozott feladatokat hajt végre. A csapat 
a roppant erős mezőnyben 18 induló 
közül a 12. helyen végzett. A verse-
nyen résztvevő tanulók: Erdélyi Péter, 

Gyuricza Tamás, Kiss Benjámin, Me-
gyeri Martin és Molnár Marcel. Sze-
retnénk a jövőben minél több tanulót 
bevezetni a robotika világába, hiszünk 
benne, hogy a robotprogramozási fel-
adatok és versenyek közelebb hozzák 
a fiatalokat a természettudományok-
hoz, felkeltik az érdeklődésüket az 
innovatív technológiák iránt, illetve 
ösztönzik az informatikai, műszaki 
irányú pályaválasztást.

First Lego League robotika verseny
2021. június 19-én délelőtt ötven-
nyolc diák ballagott el iskolánkból, és 
kezdi meg ősszel középiskolai tanul-
mányait. A bensőséges, szép ballagá-
si ünnepséget a Hősök úti iskola ud-
varán rendeztük meg, osztályonként 
más-más időpontban. A hársfák és 
kőrisfák hűs árnyékában ünneplőbe 
öltözve várták a tanárok és szülők a 
végzős nyolcadikosokat, akik utoljára 
végigjárták iskolánk termeit. Ágos-
tonné Farkas Mária igazgatónő útra-
való gondolatai után a végzős diákok 
jutalmazása következett. Könyvjutal-
mat tizenkét kitűnő tanuló, pendrive-
ot tizenkilenc diák kapott, oklevélben 
ötvenkét tanuló részesült, és negy-
venhárom szülő vehetett át oklevelet 
önzetlen, segítőkész munkájáért. Bal-
lagási ünnepségünket, végzős diákja-
inkat jelenlétével megtisztelte Toldi 
Balázs polgármester úr, Balogh Aliz a 
Gyulai Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettese, valamit Braun 
Márton a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is. Kedves Ballagók! 
őrizzétek meg emlékeitekben iskolá-
tokat, tanáraitokat! Kívánunk vidám, 
eredményes, sikeres középiskolai 
éveket!

Ballagás

A 2020-21-es tanévet is sikeresen és 
eredményesen zárta a Gyomaendrődi 
kis Bálint Általános Iskola 324 diák-
ja. Örömmel és büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy a nehéz körülmé-
nyek ellenére is 61 tanuló büszkél-
kedhet kitűnő bizonyítvánnyal, az 
iskola tanulmányi átlaga 4,34. 408 
tantárgyi dicsérettel jutalmazták a ne-
velők azokat a tanulókat, akik a tanév 
folyamán egyenletesen, kiemelkedő-
en teljesítettek, a legkiválóbb ered-
ményeket elért gyerekek – huszon-
kilencen - nevelőtestületi dicséretet 

kaptak. A „Kisbálintos” diákok idén 
is nagyszerűen szerepeltek megyei, 
országos tanulmányi- és sport ver-
senyeken. 58 nyolcadikos tanítvány 
kapott bizonyítványt és búcsúzott el 
a Kis Bálint általános Iskolától, ők 
szeptembertől középiskolában foly-
tatják tanulmányaikat. 2021. június 
23-án hivatalosan is véget ért a tan-
év, elkezdődött a vakáció. Minden 
tanulónak, szülőnek sok-sok örömöt, 
tartalmas programokat, jó pihenést 
kívánunk a nyári szünetre. Szeptem-
berben találkozunk!

Tanévzárás a Kis Bálint Általános Iskolában
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AASzC Bethlen Gábor Szakképző Iskola hírei

Öko iskolaként az utolsó tanítási 
nap a környezetvédelem jegyében 
telt. A diákok öko társasoztak, öko 
activityn vettek részt. Újrahasznosított 
termékekből készült ügyességi 

játékokat játszottak. A ne szemetelj 
szemlélethez csatlakozva az osztályok 
megtisztították az iskola környékét és a 
Körös Maros Nemzeti park területéhez 
tartozó szabadstrand területét.

Öko nap

Európa Parlament Nagykövet 
iskolájaként az utolsó előtti tanítási nap 
EU napot tartottunk. Az Európához, 
Európai Unióhoz kapcsolódó kvíz 
kitöltése után, híres európai márkákat 
kötöttek EU-s országokhoz diákjaink, 
melyek zászlóit is felismerték. Kiemelt 
uniós ország ebben az évben hazánk 

volt. Híres magyarok találmányaival, 
hungarikumokkal ismerkedtek az 
osztályok, kirakóztak, turisztikailag 
nevezetes tájegységekről beszéltek. A 
szabaduló szoba végállomása Párizs 
volt, ahová Ady révén szökött be az 
ősz.

Európa nap

A Bethlen élelmiszeripari nyári 
tábort szervez 5., 6. és 7. évfolya-
mos általános iskolások számára. 

A tábor ingyenes. 
Jelentkezni lehet a 

gyomaendrodszki@gmail.com 
email címen.

Tájékoztatást ad:
Munkácsiné Fekete Marianna

Tel.: 06 20 266-3940

Szeretettel várjuk a kisdiákokat!

Iskolánkba látogatott Dankó Béla 
országgyűlési képviselő, Toldi Balázs 
polgármester, Lehoczkiné Timár Irén 
alpolgámester és Szebellédi Zoltán a 
megyei közgyűlés alelnöke. Davidovics 

László igazgatóval megtekintették az 
iskola pék-cukrász tanműhelyét és a 
tangazdaságot. Igazgató úr ismertette a 
fejlesztési terveket.

Országgyűlési képviselői bejárás a Bethlenben

A hagyományokhoz híven a környezet-
védelem ágazaton tanuló diákjaink a 
nyári gyakorlat során több tanulmányi 
kiránduláson is részt vesznek. A hulladé-
kok útjáról a DArEH Bázis Zrt. békés-
csabai válogatójában, a gyomaendrődi 
hulladékudvarban és a rákospalo-
tai hulladékégetőben tájékozódnak.  
Megtekintik még a békésszentandrási 

duzzasztót, a mályvádi vésztározót,  
illetve a DALErD Zrt által kezelt 
ártéri erdőket bemutató tanösvényt.  
Megismerkedhetnek a szarvasi kutatóin-
tézetben folyó különböző kutatásokkal.  
A szennyvíztisztítási technológia  
lépéseit pedig a szennyvíztisztító  
telepen kísérhetik figyelemmel.

A környezetvédelmisek nyári gyakorlata

Szakmakóstoló 
nyári tábor

SZAKMAKÓSTOLÓ NYÁRI TÁBOR 

2021. JÚLIUS 19-23. 
Minden nap 8:00-16:00 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Rizsnap Méznap Tejnap Gyümölcsnap Húsnap 

Regisztráció 
Ismerkedés 

Helyi üzemlátogatás 
busszal 

Helyi üzemlátogatás 
busszal 

Dzsemfőzés Helyi üzemlátogatás 
busszal 

Tízórai Tízórai Tízórai Tízórai Tízórai 
Helyi üzemlátogatás 
busszal 

Mézeskalács sütés Túró rudi készítés Gyümölcsaszalás Húsgolyó készítés 

Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 
Rizskoch készítés Mézeskalács díszítés Sajtos rúd, sajtos tallér 

készítés 
Palacsinta sütés Húsgolyós 

klubszendvics készítés 
kreatívan 

Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna 
Kreatív foglalkozás – 
rizsszemből készült 
dekorációk készítése 

Kreatív foglalkozás – 
marcipán figura 
készítés 

Kreatív foglalkozás – 
tejtermékes 
dobozokból kreatív 
felhasználása 

Gyümölcsökkel 
kapcsolatos feladatok 

Kreatív foglalkozás 

 

A tábor ingyenes. Jelentkezni lehet a gyomaendrodszki@gmail,.com email címen. 

Tájékoztatást ad: 

Munkácsiné Fekete Marianna 

Tel.: 06 20 266-3940 
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység

Büszkék vagyunk rá, hogy az alább 
felsorolt dicséreteket kioszthattuk a 
tanévzáró ünnepélyünkön:

Kiemelkedő tanulmányi eredményért 
nevelőtestületi dicséretben részesült: 
Putnoki Csenge 9.A, Fodor Peggi 
10.A, Fekécs Laura 11.A, Sztoján 
Zoltán 11.A, Tímár Péter András 
11.A, Saly Sára 11.A, Várkonyi 
Sarolta 11.A, Wolf Anna 11.A  
Kiemelkedő közösségi munkájáért 
nevelőtestületi dicséretben részesült: 
Bula Boglárka 9.A, Kiszely Borbála 

9.A, Lajter Dorina 11.B Kiemelkedő 
sporttevékenységért nevelőtestületi 
dicséretben részesült: Hermeczi 
Richárd Ervin 9.A, Mertz Attila 9.A, 
Chif Csaba 10.A, Fodor Napsugár 
10.A, Forgács Gergő 10.A, Sági Aliz 
10.A, Soczó Szabolcs 10.A, Szilágyi 
Gergő 10. A. Kiemelkedő tanulmányi, 
közösségi munkáért nevelőtestületi 
dicséretben részesült: Mészáros 
Kata Boglárka 11.A, Varjú Zalán 
Péter 11.A Kiemelkedő tanulmányi 
munkáért és sporttevékenységért 
nevelőtestületi dicséretben részesült: 

Pintér Dorka Szonja 10.A Kiemelkedő 
hitéleti szereplésért nevelőtestületi 
dicséretben részesült: Sztoján Zoltán 
11.A

Év végi dicséretek a 9-11. évfolyamon

Iskolánkban 2021. június 22-én feje-
ződtek be végzős tanulóink érettségi 
vizsgái. A 37 vizsgázó közül 4 tanuló, a 
12.A osztályból Deli Boglárka, Gubucz 
Réka, Kovács Gábor, a 12. B osztály-
ból Munkácsi Lili kitűnő bizonyítványt 
vehetett át.
Az emelt szinten vizsgázók közül a 
12/A osztályból Bánfi Benita (törté-
nelem), Deli Boglárka (matematika), 
Gubucz Réka (angol nyelv), Kiszely 
Veronika (angol nyelv), Paróczai Ben-
ce (angol nyelv), a 12/B osztályból 
Munkácsi Lili (matematika) és Werle 
Zorka (angol nyelv) érdemelte ki a di-
cséretet. 
Közép szinten a 12/A osztályból  7 ta-
nuló 16 tantárgyi dicséretet kapott az 
érettségi vizsgabizottságtól: Deli Bog-
lárka (magyar nyelv és irodalom, angol 
nyelv, történelem, informatika), Ge-
csei Lilla (magyar nyelv és irodalom), 
Gellai Fanni (matematika), Gubucz 
Réka (matematika, angol nyelv, német 
nyelv),  Kiszely Veronika (angol nyelv, 
magyar nyelv és irodalom, informati-
ka), Kovács Gábor (angol nyelv, ma-
tematika) és Vincze Levente (magyar 
nyelv és irodalom, informatika), a 
12/B osztályból  2 tanuló 3 tantárgy-
ból, Munkácsi Lili (magyar nyelv és 
irodalom, informatika) és Werle Zorka 
(testnevelés).
A 11. évfolyam előrehozott érettségi-
zői közül angol nyelvből Erdősi Gréta 
Panna, Fekécs Laura, Mészáros Kata 
Boglárka, Saly Sára, Sztoján Zoltán és 
Tímár Péter András részesült az érett-
ségi vizsgabizottság dicséretében.
A végzősök közül az idei tanévben 
végzett kiemelkedő munkájáért is több 
diák kapott dicséretet az alábbi kategó-
riákban:

kiemelkedő tanulmányi eredményéért: 
Kozma Emma Etelka
kiemelkedő közösségi munkájáért: 
Pelesz Dávid, Kruchió Zsolt, Kovács 
Éva Csilla, Paróczai Bence, Petrovics 
Petronella Julianna és Vincze Levente
kiemelkedő tanulmányi és közösségi 
munkájáért: Bánfi Benita, Deli Boglár-
ka, Gecsei Lilla Nóra, Kovács Gábor, 
Szűcs Evelin
kiemelkedő sporttevékenységéért: Fo-
dor Bence, Dávid József Máté, Hanea 
Márkó, Nagy Alexandra, Werle Zorka
kiemelkedő közösségi munkájáért és 
sporttevékenységéért: Kiszely Veroni-
ka, Juhász Erika, Velő Nándor, Óbis 
Erika, Urbán Bettina Roberta
kiemelkedő tanulmányi és közösségi 
munkájáért valamint sporttevékeny-
ségéért: Gellai Fanni, Gubucz réka, 
Munkácsi Lili
kiemelkedő hitéleti tevékenységéért: 
Kovács Gábor
Az iskolánk nevelőtestülete által ado-
mányozott Kner-díjat azon diákok kap-
hatják meg, akik négy év alatt kiemel-
kedő tanulmányi eredményt értek el és 
aktív közösségi munkát végeztek. 
Kner-díjat kapott Deli Boglárka, Ge-
csei Lilla Nóra, Gellai Fanni, Gubucz 
réka, Szűcs Evelin 12/A, Munkácsi 
Lili 12/B osztályos tanulók. Példamu-
tató négyéves tanulmányi és közösségi 
munkájáért Szent Gellért érmet kapott 
Kovács Gábor 12/A osztályos tanuló. 
Jó tanuló jó sportoló díjat Werle Zorka 
12/B osztályos tanuló vehetett át.
Végzős tanulóink kiemelkedő nyelv-
vizsga eredményekkel is büszkélked-
hetnek. B2 komplex középfokú nyelv-
vizsgát tett angol nyelvből 12 fő (Bánfi 
Benita, Deli Boglárka, Fodor Bence, 
Gecsei Lilla, Gubucz Réka, Kiszely 

Veronika, Mertz ádám, Pelesz Dávid, 
Sterre Marian van Boxtel (12/A) és 
Hanea Márkó, Munkácsi Lili, Werle 
Zorka (12/B), német nyelvből 1 fő 
(Gubucz réka (12/A), olasz nyelvből 1 
fő (Deli Boglárka (12/A), valamint an-
gol nyelvből Kiszely Veronika (12/A) 
tett C1 komplex felsőfokú vizsgát, 
mely eredmények bizonyítják idegen 
nyelvi képzettségüket.
Gratulálunk a vizsgázóknak, kívánjuk, 
hogy az ezután következő tanulmá-
nyaikban (felsőoktatás, szakmai kép-
zések), illetve a leendő munkahelyü-
kön is további sikereket érjenek el és 
öregbítsék iskolánk hírnevét. Egyúttal 
köszönjük osztályfőnökeik, rudner 
Anett és Hangya Cecília, valamint az 
osztályokat tanító valamennyi kolléga 
kiemelkedő szakmaisággal végzett pe-
dagógiai munkáját.

Elbúcsúztattuk végzős diákjainkat
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A Rumba TSE idén is Napközis Tánctábort szervez 6-12 
éves gyerekek részére. A tábor 2021. július 26-30-ig kerül 
megrendezésre és minden nap reggel 8-tól délután 4-ig 
tart. Helyszín a Kállai Ferenc Művelődési Ház (Kossuth 
Lajos út 9.)
A tábor díja fejenként 12.000 Ft a teljes hétre, vagy  
3.000 Ft, ha egy-egy napra szeretné íratni gyermekét. 
Mit tartalmaz az ár?
Több órányi foglalkozást, melyben alaplépésekkel és 
könnyen tanulható, mozgáskészségeket fejlesztő mozdulatokkal ismerkednek meg a gyerekek. Táncstílusok: 
Latin-amerikai ( cha-cha-cha, samba, jive ) hip-hop és reggaeton. Szabad programot kültéri és benti játékokkal. 
Labdajátékok, társasjáték, kézműveskedés, rajzolás, festés. Naponta egy finom, bőséges ebédet, melyet a Dreher 
étteremben fogyasztanak el. Tízórait és uzsonnát, friss gyümölcsökből és péksüteményekből. A táborba a teljesen 
kezdő, még semmilyen táncműfajban gyakorlatot nem szerzett lányok és fiúk jelentkezését is várjuk. Jelentkezés 
telefonon (06-20/244-1336) vagy email-ben (rumbatse@rumbatse.hu). Határidő: július 19. (vagy a maximális 
létszám eléréséig, ami 20 fő) Egy nyereményjátékot is indítottunk, amihez töltse ki a kvízjátékunkat. A két legtöbb 
pontszámot elérő játékosnak 50%-os kedvezményre jogosító tábori részvételt biztosítunk. 
A kvízjáték indításához látogasson el az alábbi linkre: www.rumbatse.hu/kviz2021/

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység

Bula Boglárka összefoglalóját 
olvashatják:
A 9. A osztály 2021. június 14-én 
Szegedre kirándult. A találkozót 
Gyula bácsi (Varsányi Gyula 
osztályfőnök) az iskola elé szervezte, 
Bianka néni (Mag Bianka tanárnő) 
volt a kísérőtanárunk. Miután 
mindannyian megérkeztünk az 
indulás helyszínére, felszálltunk a 
buszra, s útnak eredtünk Szeged felé. 
Nagyjából 2 óra alatt értünk a Szegedi 
Vadasparkhoz. Az út alatt mindenki 
megbeszélte egymással, milyen 
élményekkel gazdagodott a hétvégén. 
Miután beléptünk a vadasparkba, 
egy 30 perces rövid kis túravezetés 

után szabadon fedezhettük fel és 
barangoltuk be ezt a hatalmas területet. 
Rengeteg különleges állatot láttunk, és 
számtalan érdekességgel gazdagodott 
a tudásunk. A vadaspark után 
következett egy másfél órás gyalogos 
városnézés, ahol sok mindent tudtunk 
meg Szeged történelméről. Nagyon 
szép, impozáns, hatalmas épületeket 
láttunk. A városnézés után szabad 
foglalkozás következett, kedvünkre 
ehettünk, ihattunk, vásárolhattunk a 
Kárász utcán és környékén. Akinek 
volt kedve, elsétálhatott az Árkádba 
is. Szegedről élményekkel gazdagon 
távoztunk, kellemesen elfáradtunk.

Kilencedikeseink Szegeden

A 10.B osztály osztályfőnökükkel, 
Debreceniné Barancsi Emese 
tanárnővel egy élményekben 
gazdag napot töltött június 14-
én a Pájer Strandon. Az iskola elé 
kerékpárral érkeztek a tanulók, majd 
fél 9-kor indultak a strandra. Az 
időjárás ugyan nem kedvezett, de 
a gyerekek így is remekül érezték 
magukat. Megmártóztak a vízben, 
pingpongoztak, röplabdáztak, 
ugráltak a trambulinban és minigolfot 
játszottak, később pedig vízibiciklit 
is béreltek. A büfé kínálatából 
választottak finomságokat. Este fél 
9-re érkeztek vissza a gimnázium 
épületéhez. Ez az együtt töltött, 
kötetlen nap segít, hogy egy osztályból 
közösség váljon.

A 10.B osztály 
élménynapja

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

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100  
példányban, ingyenes terjesztéssel. Kiadás és szerkesztés:  
Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370; e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
ISSN szám: 2062 4352 
Nyilvántartási szám: 725525 
Nyomtatás: Gyomapress Kft,  
5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1
Felelős vezető: Varga Mihály 
Ha nem kapta meg az újságot,  
jelezze a 66/218-370 telefonszámon.  
A következő lapszám 2021. szeptember hónapban jelenik meg.

Már csak néhány szabad hely maradt!

Napközis tánctábor
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  A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes 
ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést 

részesítsék előnyben!

2021. július 2021. augusztus 2021. szeptember Nap megnevezése Időpont
minden héten minden héten minden héten Hétfő

Csütörtök
7:30-12:00h
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)

Elöljáróban engedjenek meg egy kis 
visszatekintést az alapítvány elmúlt 
időszakára. A Kisréti Gyógyszállóért 
Alapítvány az Endrődiek Baráti Köre 
Egyesület kezdeményezésére jött 
létre. Alapító okiratát 1991. december 
31-én írta alá 19 magánszemély 
és Gyomaendrőd Önkormányzata 
nevében Dr. Frankó Károly 
polgármester. A lelkes alapítók és a 
felelőséggel dolgozó kurátorok közül 
sokan már eltávoztak közülünk és a 
mennyei békességből figyelik mostani 
ténykedésünket. Szakmai vezetőnk, 
Dr. Gellai Imre is rég elhunyt. 
Tisztelettel emlékezünk rájuk. A 
bogárzói melegvíz kincs adta az ötletet 
a megvalósításhoz. A rendszerváltás 
időszakában bizakodóak voltunk, 
úgy gondoltuk, hogy az alapítvány 
10 éves évfordulóját már egy jó nevű, 
népszerű, gyógyszálló dísztermében 
fogjuk tartani.
Ma már tudjuk, hogy nem csak 
bizakodóak voltunk, hanem naívak is. 
A helyzet továbbra sem javult, 
de bizakodóak voltunk. Nagyon 
sok munkát, szervezést, tárgyalást 
folytattunk ebben az időszakban 
is. Dr. Gellai Imre, szakmai és 
pályázati téren mindig naprakész 
volt és figyelte a lehetőségeket, 
hogy bekapcsolódhassunk a gyógy-
idegenforgalomba. Világossá 
vált számunkra, hogy egy több 
milliárdos projekthez befektetők 
kellenek, mert önerő hiányában nem 
tudunk pályázni. Hazai és holland, 
német, francia, belga, svéd, izraeli 
befektetőkkel tárgyaltunk. Óvatosnak 
kellett lennünk, mert nagyon szép, 
de megvalósítási garancia nélküli 
lehetőségeket tártak elénk a befektetni 
szándékozók, de általában az lett a 
tárgyalások vége, hogy adjuk oda 
nekik a területet. Nos, akkor mindent 
elveszítettünk volna a bizonytalanért, 
a reményt és a lehetőséget is. A 
földterület ma is megvan, 9 ha 2950m2, 

358,7 Ak értékben, helyi bérlő műveli.  
Minden évben határidőre megfizette a 
díjat. 2012-ben kötöttünk egy 10 évre 
szóló földbérleti szerződést, ez jövő 
ősszel lejár. 
A gyomaendrődi rózsahegyi Iskola 
Diákjaiért Alapítvánnyal meglevő 
együttműködési szerződés alapján 
jelenleg a következő projektek vannak 
folyamatban: 
1. 3 db újraélesztő készülék, 
defibrillátor vásárlására tett javaslatot 
kuratóriumunk a Rózsahegyi 
Alapítványnak, hogy esélyt adhassunk 
bajbajutott honfitársainknak a 
túlélésre, hirtelen szívhalál esetén. 
Alapítványunk alapszabályában 
szerepel: …  célja továbbá, hogy 
előmozdítsa a lakosság magas 
színvonalú egészségügyi ellátását.
Javaslatom szerint alapítványunk 3 db 
LIFEPAK 1000 defibrillátort vásárol. 
A gyomaendrődi mentőállomás 
vezetője, rávai Béla ajánlotta ezt 
a készüléket. ők is ezt használják. 
Elhelyezésére Endrődön a rózsakert 
Idősek Otthonát, Gyomán a 
református Szeretetotthont 
javasoltam. Itt védetten, napi 24 
órában szakszemélyzettel ellátott 
helyen lenne megtalálható. A harmadik 
készüléket a Városházán helyeznénk 
el. A mentőállomás vezetője 
vállalja a felkészítést a készülékek 
használatára, életben tartásra.  
2. Kuratóriumunk szintén egyhangú 
szavazással támogatta, hogy a 
Rózsahegyi alapítvány a támogatásra 
adott összegből vásároljon 3 D 
nyomtatót a diákok számára. 
A megvásárláshoz szükséges fedezet 
a 2015-ben kötött együttműködési 
szerződés alapján a rózsahegyi Iskola 
Diákjaiért Alapítvány támogatására 
adott összegből biztosítható.
Összegzés: 
A Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány 
jelenleg is gyarapítja vagyonát. 
Céljait nem adta fel, de a súlypont 

áttevődött a lakosság magas 
színvonalú egészségügyi ellátásának 
támogatására, illetve olyan pályázatok 
saját erejéhez, melyek az endrődi 
településrész érdekeit szolgálják.
A Kisréti alapítvány jelenleg minden 
törvényben előírt bejelentésnek, 
bevallásnak, jelentésnek eleget tett. 
Nincs tartozása, sem követelése.
Földtulajdona több, mint 9 ha, 358,7 
Ak értékben, bérleti szerződéses 
művelés alatt. Augusztusban esedékes 
az idei földbérleti díj.
Pénzünk a Takarékbanknál van 
folyószámlán és lekötött betétben.
Jelenleg is fenntartjuk a lehetőségét, 
hogy pályázatok során a gyógyszálló 
projekthez költségvetési forrásokat 
vehessünk igénybe - tiszteletben 
tartva az alapítók által meghatározott 
elsődleges célt. 
Végezetül szeretném megköszönni 
minden jószándékú, gyomaendrődi 
érzelmű embernek, hogy támogatta 
alapítványunkat. Egyben 
megköszönöm Hunya István, 
Dr. Valach Béla, Marsiné Giricz 
Erzsébet és Roszik János kurátor 
társaimnak eddigi munkáját. Az 
alapítóknak szintén megköszönöm 
azt, hogy megbíztak bennem és 
méltányolják 18 évi kuratóriumi 
titkári munkámat. Bízva az új 
kuratórium sikeresebb működésében, 
kuratóriumi tagságomról és titkári 
megbízatásomról ezennel lemondok. 
A szervezet dokumentumait átadom 
Dr. Varjú Lászlónak, akinek 
vezetésével az új kuratórium 
megkezdheti tevékenységét a 
bírósági bejegyzést követően. Talán 
az is kitűnik az összefoglalómból, 
hogy sok-sok ember munkája van 
az elmúlt 30 évben. Ha ugyanilyen 
összefogással és békében dolgozunk 
ezután is, akkor továbbra is megmarad 
szeretett településünk támogatásának 
lehetősége. 

Gellai József

Lakossági téjékoztatás - Kisréti Alapítvány - Gyomaendrőd
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2021. június 19-20-án került megrendezésre Európa 
legnagyobb utánpótlás judo versenye a 34. BUDAPEST 
KUPA. A Gyomaendrődi Judo Klub 5 versenyzőt nevezett 
a versenyre:
Janka Vénusz rómer U11 (-27kg) I.hely, Lujza Botos U13 
(-45kg) V.hely, Patrik Félix U13 (-38kg) V.hely, Fekécs 
Gyula U15 (-60kg) IX.hely, Balázs Beinschróth U18 (+90kg) 
V.hely. A versenyzők szépen helyt álltak az erős mezőnyben, 
esetenként az egy évvel idősebbek között is. 
Június 26-27-én a „30 éves a judo Szentesen” sporteseményen 
hosszú idő után újra lehetőséget kaptak, és tatamira léphettek 
a legkisebb judokák is.
A klubot mindkét napon 4-4 judoka képviselte:
1. nap: Botos Lujza, Harkai Gergely, Imre Dávid Benett, 
rómer Janka Vénusz
2. nap: Fitos Barnabás, Földesi Hanga, Gaál Blanka, Tóth 
Zalán
Saját csoportjukban – a hosszú verseny nélküli időszak 
ellenére is – mindannyian hozták a várt eredményt. 
Mindenki örült a verseny lehetőségének és elégedetten, az 
emlékéremmel a nyakukban tértek haza.
Gratulálunk az eredményekhez! Köszönjük Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának támogatását! Köszönjük 
versenyzőink és edzőnk, ákos Katona munkáját!

Újra tatamin a legkisebb judokák

2021. június 12- én Kiskunfélegyházán rendezték meg a 
várva várt Kiskun Kupa Nemzetközi Birkózó Bajnokságot. 
Örömünkre szolgál, hogy versenyzőinkkel a gyerek 
korosztálytól a junior korosztályig részt lehetett venni a 
mezőnyben. Ezekben a kategóriákban a Hencz WSE 6 
versenyzővel indult el. Csapatunk hihetetlenül nagy küzdeni 
akarással lépett szőnyegre, annak ellenére, hogy a sportban 
is már több mint egy éve ellehetetlenített időszakot kellett 
átélniük. Az összetartás és a kitartás továbbra is megmaradt.
Eredményeink:
Gyerek korosztály:  
 Klein Levente II. hely
Diák II. korosztály: 
 Szűcs Csaba IV. hely Gulyás Tamás IV. hely
Diák I. korosztály:  Ökrös Nándor IV. hely
Serdülő korosztály: Gulyás Kitti II. hely
        Vaszkó Balázs VI. hely
Gratulálunk a versenyzőknek a szép eredményekhez, és 
sikeres felkészülést kívánunk a következő versenyre.

Hencz Gyula 
A Békés Megyei Birkózó Szövetség és a Hencz WSE elnöke

Nemzetközi birkózó bajnokság

Gyomaendrődi Judo Klub

 

 

„ENDRŐD 290” - Megemlékezés 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel hívjuk és várjuk 2021. július 18-án az 
endrődi városrész elődje - Endrőd falu- ENDRŐD 

névadójáról, a falualapitás,  
a „hivatalos újratelepülés”  

290. évfordulójáról történő emlékezésre. 

Program: 

• 10 órakor Istentisztelet a Szent Imre Katolikus 
Templomban 

• 11 órakor Koszorúzás ill. virágok elhelyezése a 
Hősök terén levő országzászlónál,szobroknál,    

 Rövid ünnepi köszöntés 
• 11.30-kor Koszorúzás az Endrődi-hídnál 

Rója le tiszteletét az elődök, hősök iránt egy szál 
virággal! 

 

Endrődiek Baráti Köre Egyesület Gyomaendrőd     
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A hosszú hűvös tavasz után 
beköszöntött a nyár és beindult a 
versenyszezon a kajak-kenusoknál! 
Az év eleji saját szervezésű, külföldi 
edzőtábor, valamint a válogatott 
edzőtáborok után bizakodva 
vághattak bele a KSI kajakosai 
a versenyszezonba. A különböző 
válogatott keret edzőtáborokban a 
következő sportolók vettek részt: Fodor 
Bence, (Párizs keret) Sági Aliz, Fodor 
Napsugár (Ifjúsági Magyar válogatott 

keret), míg Mertz Attila, Gellai Gergő 
és Oláh Zsombor a KSI-s edző, 
Kovács Gábor által irányított serdülő 
válogatott keret táborban vett részt.   
 A KSI Gyomaendrődi csapatának 
versenyzői ismét magasra tették a mércét 
a kora nyári verseny eredményeikkel. 
Az első igazi nagy országos verseny 
a Maraton Magyar Bajnokság volt. Itt 
a szezon kezdés rögtön négy országos 
bajnoki címet eredményezett. Magyar 
bajnok lett Fodor Napsugár Nemes 
Rékával (Kovács Katalin Akadémia). 
Ezzel e győzelemmel kiharcolták 
a jogot a Maraton Európa Bajnoki 
részvételre. Az EB-t Moszkvában 
rendezik július elején. Így ismét részt 
vesz gyomaendrődi kajakos nagy 
nemzetközi versenyen. A Maraton OB-n 
bajnok lett még Mertz Attila K-1 15 
km-en folytatva a tavalyi menetelését, 
Gellai Gergő szintén K-1 15 km-
en. Nagy öröm, hogy a legfiatalabb 
korosztályban is sikerült bajnoki 
aranyat nyerni. Csipai Csongor Kovács 
Gáborral párosban lett országos bajnok. 
Ezzel az alapítása óta a nyolcadik 
évében járó KSI Gyomaendrőd, 
országos bajnoki címeinek 
száma már 67 –re növekedett! 
Ez ilyen kis vidéki egyesületnél 
mind megyei, mind országos 
szinten egyedül álló teljesítmény. 
A régiós Magyar Kupán és Eszkimó 
indián játékokon is szép eredmények 

születtek, Arany, ezüst és bronzérmek 
sokaságát szerezték a KSI-s gyerekek. 
Kiemelkedően szerepelt Berta 
Bence, Gyetvai Máté, Mertz Attila, 
Gellai Gergő, Konyecsni Milán, 
Szabó Barna, Wágner Anna, Csipai 
Csongor, Tóth Csaba, Kovács Gábor, 
Zámbori Zsolt, Himer Dávid, Mertz 
Máté, Garai Noel, Garai áron, Vég 
Emese, Kovács Diána, Székely Dénes. 
 Európa bajnoki és Olimpiai válogatón 
is részt vett a KSI Gyomaendrőd. Fodor 
Bence a felnőtt Olimpiai válogatón 
K-1 500 méteren a legjobb felnőttek 
közt egy nagyon szép hatodik helyezést 
ért el. Majd az U23 –as EB válogatón 
K-2 1000 méteren centikkel lemaradva 
az Európa Bajnoki részvételről a 
harmadik helyen végzett! Ugyanezen 
a versenyen Mertz Attila k-1 1000 
méteren 15 évesként, a 18 évesek közt 
egy hihetetlen harmadik helyet szerzett, 
kiváltva ezzel a kajak társadalom 
csodálatát. Berta Bence K-1 Ifjúsági 
200 méteren a negyedik lett, Fodor 
Napsugár K-2 500 méteren a hatodik 
helyet szerezte meg. Mindegyik 
eredmény bíztató a hetek múlva sorra 
kerülő világbajnoki válogató előtt.  
Végül még egy szenzációs hír: Kovács 
Gábort a KSI Gyomaendrőd edzőjét 
jelölték az Olimpiára készülő férfi 
kajak négyes felkészítőjének. Ez mind 
a KSI csapatának, mind az edzőnek 
óriási szakmai elismerés!

Menetrendszerű sikerek a KSI Gyomaendrődnél, 
Olimpiára készít a KSI edzője

A nehézségek ellenére is próbált a 
Színfolt Mazsorett Táncegyesület, cél 
az idei versenyszezonra a folyamatos 
készülés, edzés. Két versenyük 
online zajlott: a Magyar Mazsorett 
Bajnokság és a Grand Prix Verseny, 
valamint az Európa Bajnokságon 
való versenyzés (szeptember) szintén 
így fog zajlani. Viszont július 25-én, 
Aradon, egy Nemzetközi Mazsorett 
Versenyen már megjelenik a Színfolt, 
felvonulnak, és öt kategóriában fognak 

versenyezni. Előtte azonban július 12-
től július 16-ig a tizedik mazsorett tábor 
megszervezésére és lebonyolítására 
kerül sor. És nemcsak mazsorett – 
táncosoknak szól a kiírás! Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak az edzők: 
Czinczár Noémi és Jolika néni. A táncon 
és eszköztechnikán kívül játék, séta, 
kézműves foglakozás, póni lovaglás, 
fagyizás és egyéb meglepetések várják 
a jelentkező gyerekeket! Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet:  
06-30/374-7152.

Hunya Jolán, a Színfolt vezetője

Mazsorett hírek

Köszönetnyilvánítás
A Körösök Menti Levelezős Verseny szervezői köszönik a 

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., a Takarékbank Zrt., Mamutec Hungary Kft., HM Zrínyi, Békés Megyei 
Önkormányzat, UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. és még számos cég, intézmény, múzeum, kiadó, nyomda, fürdő, élmény-

park, gokartpark, állatkert, színház, önkormányzat...stb. támogatását! 
Köszönjük a diákok nevében is!
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Egyesületünk 7 versenyzője májusban 
és júniusban igen nívós versenyeken 
vett részt. A rengeteg munka meghozta 
gyümölcsét. A versenyeket szigorú 
szabályok mellett rendezték meg. 
Eredményeink:
2021.05.29. Dancer Universum 
versenyén mérettük meg magunkat, 
melyet online rendeztek meg. 
Amatőr kategória 2009: Sztvorecz 
Gréta ArANy, Farkas Lara ArANy, 
Zádori Zoé EZÜST, Hankó réka 
EZÜST, Amatőr 2007 Farkas Lili 
EZÜST, Amatőr 2006 Hankó Panna 
EZÜST.
2021.05.29. IFBB MAGYAR 
BAJNOKSÁGOT rendeztek 
Kaposváron. Korán reggel indultunk 
a pontszerző versenyre. Hosszú 
napunk volt, de megérte A Magyar 
Testépítő és Fitness Szakszövetségnél 
hatalmas örömmel fogadtak minket, 
hiszen az előző versenyeken 
bizonyítottuk, hogy itt a helyünk.  C 
kategória: Farkas Lara ARANY, 
Hankó Réka EZÜST, Zádori Zoé 
EZÜST
B kategória Sztvorecz Gréta  2. 
hely,  Farkas Lili 9. hely,  Hankó 
Panna 11. hely

Június 12.-én Budapestre utaztunk 
a Ritmuscsapatok ORSZÁGOS 
versenyére. Ezen a napon egy 
új versenyzővel is bővült a kis 
csapatunk. Regi két hónapja tanulta be 

a koreográfiáját és máris versenyzett. 
A versenyen rengeteg gyermek lépett 
a színpadra így a bíróknak igen nehéz 
feladata volt. 
C kategória:  Farkas Lara 1. hely, 
Zádori Zoé 2. hely, Hankó Réka 
1. hely. B kategória: 5.kcs. Hankó 
Panna 1. hely, 4.kcs. Farkas Lili 6. 
hely, 2.kcs. Major Regina 7. hely, 
3.kcs Sztvorecz Gréta   10. hely
Nem jutott sok időnk a pihenésre, 
mivel további megmérettetések előtt 
álltunk. Június 21.-én Nyíradonyba 
utaztunk a Revolution Dance Cup 
versenyére. Itt 3 fővel képviseltettük 
magunkat. Nagyon színvonalas 
versenyen vettünk részt, amit a 
lányok szintén nagyon élveztek. 
Eredményhirdetésnél a többi 
csapattal együtt egy közös tánc és 
játék színesítette a programot. Major 
Regina KIEMELT  ARANY, Hankó 
Réka  EZÜST, Sztvorecz Gréta  
KIEMELT ARANY.
Hatalmas örömmel jöttünk haza.
Továbbra sem fogunk pihenni mert 
még júliusban versenyünk lesz. A 
versenyzőket felkészítette Soczóné 
Mester Szabina , Kötél Lolita és Kun-
Tari Brigitta. Megyünk EGYÜTT 
TOVÁBB! 

,,Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 
jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

Hajrá Mátrix Fitness!

Csodacsajok a Mátrixnál

Felkészülten indultunk. Gőzerővel 
edzettünk, arra törekedtünk, hogy 
a legjobbat hozzuk ki magunkból. 
Úgy gondoljuk, hogy a kitartás, a 
szorgalom, a küzdeni tudás mindig 
lehetővé teszi számunkra a jobb 
eredmény elérését. Megtanultuk 
azt is, hogy a fizikai felkészültség, 
mentális ráhangolódás nélkül mit 
sem ér. Elindultunk egy újabb ,,Nagy 
Utazásra”.
Június 18.-án Budapesten rendezték 
meg a WDA WORD Dance Cup 
versenyt. Sajnos a vírushelyzet miatt 
több ország nem vállalta az utazást 
a Világbajnokságra, ezért EURÓPA 
BAJNOKSÁGNAK lett titulálva. 
6 ország vett részt a versenyen, 
ahol Fitness kategóriába több száz 
versenyző indult. Egyesületünk 6 
fővel képviselte Magyarországot és 
egyben GYOMAENDRŐDÖT. A 

lányoknak nem volt egyszerű feladata 
mivel először vettek részt EUrÓPA 
BAJNOKSÁGON. Gréti egy másik 
szövetségnél már indult ilyen nagy 
versenyen.
Sztvorecz Gréta 5.hely, Farkas Lili 
9.hely, Major Regina 9.hely, Farkas 
Lara 11.hely, Zádori Zoé 12.hely, 
Hankó Réka 13.hely. Sajnos Hankó 
Panna nem tudott indulni mert 
sérüléssel küzd. Kimondhatatlanul 
büszkék vagyunk Mindenkire. 
Még csak az új kihívások kezdetén 
járunk.
,,Megkaphatsz bármit, ha eléggé 
akarod. Csak olyan túláradó 
lelkesedéssel kell akarnod, amely 
kitör a tested fogságából és eggyé 
válik a mindenséget teremtő erőkkel” 
(Sheila Graham)

Hajrá Mátrix Fitness!

Európa Bajnokságon a Mátrixosok
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A KörösFit-es tornászok az elmúlt 
hónapban sem unatkoztak. 
A fitkides lányokkal a tavaszi szezon 
utolsó megmérettetésén vettünk részt 
2021.05.30-án Budapesten, ahol a 
Magyar Fit Kid Szövetség először 
rendezte meg a FitKid Dance Free 
versenyt, amelyet Budapesten a Vasas 
Csarnokban tartottak. A KörösFit 
Egyesület 8 versenyzővel és 9 
versenyszámmal képviseltette magát 
ezen a táncos versenyen, ahol nagyon 
szép eredmények születtek.
Dance Free B kategória - egyéni
Csipai Csenge 4.kcs. - 
Országos 2. helyezés 
Furka Dorka 2.kcs - 
Országos 3. helyezés 
Gyuricza Nóra Mia 2.kcs. - 
Országos 4. helyezés
Fekécs Noémi 7.kcs. - 
Országos 5. helyezés 
Izsó Zorka 4.kcs. - 
Országos 6. helyezés 
Pataki Zoé 3.kcs. - 
Országos 8. helyezés 
Gombkötő Zsófi 5.kcs. - 
Országos 11. helyezés 
Duó - 911 - Csipai Csenge - Izsó Zorka  
- 2.kcs - Országos 7. helyezés 
Trió – Britney - Fekécs Noémi - 
Gombkötő Zsófi - Szunyog Hanna 
3.kcs. - Országos 6. helyezés 
Bravó Lányok!
Csipai Csongor, Egyesületünk fiú 
tornásza, a Kis Bálint Általános 
Iskola díjátadó ünnepségén megkapta 
a Gyomaendrőd Város Jó tanuló 
jó sportolója díjat Toldi Balázs 
polgármestertől. 
Csongi a tornasport mellett kajakozik 
is a Gyomaendrődi KSI-nél. Csodaszép 
sporteredményeinek és kiváló 
tanulmányi eredményének köszönhető 
ez a díj! Nagyon büszkék vagyunk Rá!
2021.06.11.-én a KörösFit DSE fiú 

tornász csapata indult versenyre. 
Több, mint 1 év kihagyás után. Az 5 
Kis Bálintos fiú (Csernyeczki Balázs, 
Csipai Csongor, Horváth Zoltán, 
Mertz Máté és Szunyog Hunor) mellé 
csatlakozott egy Rózsahegyis tornász 
is, Félix Patrik személyében.
Kiskunhalasra utaztak, ahol a XXI. 
FAZEKAS-KUPA - meghívásos 
Országos Fiú Tornaversenyt 
rendezték meg. A fiúk nagyon 
szépen összeszedetten versenyeztek, 
szinte rontás nélkül csinálták végig 
a gyakorlataikat. Mind a három 
szeren - szekrényugrás, talaj, gyűrű 
- jól teljesítettek. Nagyon büszkék 
lehetünk Rájuk, hiszen CSAPATBAN 
2. helyen végeztek, vagyis elhozták 
az EZÜSTÉRMET. Egyéni 
összetettben:
Csipai Csongor és Félix Patrik 
holtversenyben BRONZÉRMESEK 
lettek. Szunyog Hunor 8. helyezett lett. 
A versenyen mindenki meglepetésére 
BERKI KRISZTIÁN - olimpiai 
bajnok, háromszoros világbajnok és 
hatszoros Európa-bajnok tornász is 
jelen volt, és az érmeket ő adta át a 
versenyzőknek. 
A sok verseny után egy kis 
szórakozásnak is helyt adtunk. 
2021.06.12-én sikeresen megrendeztük 
az I. KÖRÖSFIT CSALÁDI NAPOT. 
A KörösFit-es tornász palánták és 
családtagjaik voltak meghívva erre 
az alkalomra. Nagy izgalom övezte 
a szervezést, hiszen ilyet még sosem 
csináltunk.
A csapatunk most nagyon egyben 
van, nagyon jó kis szülői gárda övezi 
az egyesületet, a kapcsolat nagyon 
erős, amit ezzel a családi nappal még 
erősebbé fontunk. 
A gyerekek és szülők egyaránt rengeteg 
szabadidős tevékenységet próbálhattak 
ki: falmászás, rekeszmászás, 

íjászkodás. Sőt, még birka és tyúk 
„kergetésben „ is részt vettek.
A kis manók szinte egész délután a 
hatalmas zsiráf ugrálóvárban ugráltak, 
amit ezúton is köszönünk a Bóbita 
Büfének.
A közös vacsora után két csapatra 
osztódott a társaság és egy hatalmas 
focimeccset játszottunk a homokos 
pályán. Nagyon szépen köszönjük 
Irimiás Robinak a helyszín biztosítását. 
Ennél szebb környezetben nem is 
tölthettük volna a napunkat.
Köszönjük Nektek – gyerekek azt a 
sok sok vidám percet, amit nekünk 
okoztatok ezen a délutánon, és azt, 
hogy ennyire szeretitek egymást.
Itt szeretnénk megköszönni a Kis Bálint 
Általános Iskolának és a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskolának, hogy 
lehetővé tették a fiú versenyzőink 
felkészülését a versenyre. 
Külön köszönjük az edzőknek: Gergely 
Orsolyának és Katona Ákosnak a 
felkészítést a versenyekre. 
Nem utolsó sorban pedig hatalmas 
köszönet a Szülőknek, hogy önzetlenül 
segítik és támogatják a munkánkat!
A legnagyobb köszönet a gyerekeknek 
jár, hiszen kitartóak, alázatosak, 
ügyesek és szorgalmasak.
JÓ ÉRZÉS ENNEK A CSAPATNAK 
A TAGJA LENNI! 

KÖRÖSFIT DSE

Szuper versenyeredmények és családi nap a KörösFit-nél
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Gyomendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
Államalapításunk és az államalapító I. István király emlékére 

rendezendő megemlékezésre

Program:
10.00 Ünnepi megemlékezés

Helyszín: Gyomaendrőd, Hősök tere

Himnusz

Ünnepi köszöntőt mond:

Toldi Balázs, Gyomaendrőd város polgármestere

Szent István napi kenyér megáldása, megszentelése 

ökumenikus szertartás szerint a történelmi egyházak

képviselőinek részvételével.

Az új kenyér megszegése

Szózat

Mindenkit szeretettel várunk! 


