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A Szabadság téren, az országzászló 
mellett emlékezett meg az 1956-
os forradalom és szabadságharcról 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 
A Kállai Ferenc Művelődési Központ 
szervezte ünnepségen Toldi Balázs 
polgármester mondott ünnepi beszédet. 
Részlet az elhangzott beszédből: 
„Csak az az esemény sűrűsödik 
történelemmé, amelyik kiállja az idő 
próbáját. Az, amelyik évtizedek múltán 
is elgondolkodtat, foglalkoztat, lázban 
tart. Az, amelyik igazsága évtizedek 
múltán sem halványul el, és nem válik 
jelentéktelenné számunkra. Ilyen 
értelemben mindannyian, a jelenben 
élők felelősek vagyunk a múltunkért. 
Mert csak a jelentőséggel teli múltra 
emlékezünk, de csak az emlékezetben 
tartott múlt telik el jelentőséggel. 
Bő hatvan esztendő távlatából 
elmondhatjuk, hogy az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc 
kiállta az idők próbáját. A magyar 
forradalom nem valami soha nem 

volt, addig csak a vágyainkban létező 
állapot eléréséért folyt, hanem régi 
jussunk, az előttünk járó nemzedék 
által ránk hagyományozott örökség 
visszaszerzéséért. Így válnak érthetővé 
Németh László szavai, miszerint 
„Hagyomány és forradalom nem 
ellenségek: hanem egy olló két szára. 
Nemzeti ünnepünkön, az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc 
emléknapján emlékezzünk erre 
az igazságra, és emlékezzünk az 
Igazakra!” A Cervinus Teátrum 
művészeti produkciója után a Hősök 
emlékművénél, a volt „szürkeháznál” 
és a Hősök terén, az 1956-os kopjafánál 
helyeztek el a megemlékezők a 
koszorúkat, virágokat.

Megemlékezés október 23-án
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Beszámolt az orvosi ügyeletet 
működtető vállalkozó. Az ellátásra 
sokszor érkezik panasz a közösségi 
fórumokon. A legnagyobb problémát 
az okozza, hogy a lakosság egy 
adott helyzetben másképp ítéli meg 
a sürgősségi ellátás szükségességét, 
mint ahogyan azt a rendelkezések 
meghatározzák az ellátók számára. 
Emellett gyakori panasz, hogy nem 
megfelelő hangnemben beszélnek az 
ügyeleten jelentkezőkkel.
Valóban, gyakran van ebben 
nézetkülönbség, hiszen az ügyelet 
sürgősségi ellátást jelent, amelynek 
szigorú kritériumai vannak, hogy 
indokolt-e az igénybevétel, vagy sem. 
Egy lázas, fájdalommal járó 3-4 napja 
tartó rosszullét esetén, az, hogy ez 
az állapot mióta tart, nem indokolja 
a sürgősségi ellátást. A sürgősségi 
ellátás a beteg hirtelen fellépő tünete, 
fájdalma, illetve egészségromlása 
miatt indokolt. Az, hogy megfelelő 
hangnemben beszéljen az ügyeletet 
ellátó a jelentkezővel, minimum 
szinten is elvárható. Egész évben alig 
érkezik panasz az ügyeletre. Ezt úgy 
kell érteni, hogy olyan bejelentés, 
írásban, dátummal megjelölve, 
amelyre tudnánk reagálni. Ami a 
közösségi médiában megjelenik, 
hogy évekkel ezelőtt milyen 
tapasztalata volt valakinek, az nem 
panaszbejelentés. Sok esetben nem 
is fedi a valóságot, rosszhírnév-, és 
negatív hangulatkeltés. Aki ellátásra 
szorul, vagy közeli hozzátartozója 
miatt aggódik, érthető módon, 
másként reagál, ha elutasítják az 
ellátását. Arra biztatok mindenkit, 
ha panasza van az ellátásra, akkor 
az önkormányzati hivatalt értesítse, 
hogy kivizsgálhassuk a panaszt, 
eljárhassunk a szolgáltatóval szemben. 
Az állam átalakítja a sürgősségi 
ellátást a mentőszolgálat bevonásával. 
Ez nem azt jelenti, hogy a mentőket 
hívva, azok minden esetben kórházba, 
vagy a sürgősségire szállítják a 
betegeket. A mentőszolgálatnál lehet 
még olyan szabad kapacitás, amellyel 
növelni lehet az ügyeletben résztvevők 
számát. A sürgősségi ellátás azonban 
ugyanazok az alapelvek mentén 
lesz biztosítva. Nem orvos, hanem 
mentőtiszt dönt arról, hogy milyen 
kezelésre szorul a jelentkező beteg, 
indokolt-e az ellátása és milyen 
szinten. Mindenki tud arról, hogy 
milyen jelentős orvoshiány van, és 
hogy nem mindenki vesz részt az 
ügyeleti ellátásban. Az ügyeletet 

ellátó szolgáltató országszerte több 
helyen lát el ilyen tevékenységet, 
de mint elmondták, egyedülálló, 
hogy városunkban a háziorvosok 
és gyermekorvosok nem vesznek 
részt az ügyelet ellátásában. A város 
költségvetéséből jelentős összeget, 
több, mint tízmillió forintot fordítunk 
az állami normatíva kiegészítésére. Ha 
ezt nem tennénk, nem lenne ügyeleti 
ellátás városunkban. Az ellátást 
egyébként több településsel közösen 
működtetjük, minden önkormányzat a 
lakosság arányszámában plusz terhet 
vállal, hogy működjön az ügyelet. 
Gyomaendrőd szerencsés abból a 
szempontból, hogy helyben van az 
ellátás.

Az egészségügyi ellátás másik 
neuralgikus pontja a laborellátás.
A háziorvosok, a gyermekorvosok és 
a különböző szakrendelések orvosai 
által kért laborvizsgálatokra az állam 
egy kvótát határoz meg, amelyet 
finanszíroz. Településünk esetében 
ez 30-35 fő napi vizsgálatát fedezi. 
Ezzel szemben, a laborban ennek a 
dupláját vizsgálják be. A különbözetet 
városunk költségvetéséből fedezzük. A 
covid miatt jelenleg nagyobb számban 
próbálja pótolni az egészségügy 
az elmaradt műtétek, vizsgálatok 
pótlását. Ezekhez elengedhetetlenül 

fontos a laborvizsgálat. A nyári 
szünetek után volt egy megnövekedett 
igény, amikor hosszabb várakozási 
idővel kellett számolni, azóta ez 
rendeződött és újra a szokásos 
mértékű az előjegyzés. Ha csak az 
állami normatíva állna rendelkezésre, 
öt hetes várakozási idővel tudná ellátni 
a labor az ellátást. Önkormányzatunk 
itt is jelentős összeggel, havi szinten 
egészíti ki az állami normatívát, hogy 
ne az öthetes várakozási idő legyen, 
hanem öt napos. Ez is tízmillió forint 
körüli összeg. Amikor megkérdezik, 
hogy mire megy el a kommunális 
adó, ezekkel az összegekkel, az 
ügyeletnek, a labornak nyújtott 
kiegészítő támogatásokkal is számolni 
kell. A szakrendeléseken is megnőtt 
a várakozási idő, ez is a covidra 
vezethető vissza. Bár a várakozási 
lista az országos átlag alatti, de ez 
nem vigasztalja azt, aki az ellátására 
várakozik. Minden szakorvosunk, aki 
korábban is itt dolgozott, megkapta 
az engedélyt, hogy továbbra 
is dolgozhasson a szakrendelő 
intézetben. Természetesen az élet 
írja itt is a történéseket, lehetnek 
nyugdíjazások, elköltözések, vagy 
egy orvos már nem akar ebben az 
ellátásban dolgozni. Kolozsvári 
doktor úr körzeténél is lejárt az az 
időszak, amíg helyettesítéssel volt 
ellátva a háziorvosi körzet, nem lesz 
egyszerű feladat háziorvost találnunk. 
Részlet az Egészségügyi 
Intézmény beszámolójából: „A 
Városi Egészségügyi Intézmény 
a laboratóriumi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítása 
céljából „piaci alapú” megállapodást 
kötött (2016. februártól) a Szarvasi 
Szakorvosi Kft Laboratóriumát 
működtető szolgáltatóval. A labor 
várólisták öt napon belül tartása óriási 
anyagi terhet jelent az Intézmény 
számára. A Covid kapcsán a 
megszigorított előjegyzések hatására 
a havi kiegészítés ugyan átmenetileg 
csökkent, de a 2021-es költségvetésben 
ez nagyon jelentős tényező lesz. 
A laboratóriumban a minták 
kezelésének minőségbiztosítási 
szabályozása szigorúbb lett. E miatt  
a mintákat több csőben kell 
eljuttatni a laboratóriumba, ez 
az éves csőfelhasználás mértékét  
háromszorosára emelte. A kiegészítő 
költség és a csövek költsége 
miatt havi szinten közel 550  
ezer forint plusz kiadással kell 
számolnunk. Ez a költség éves 
szinten 6,5 millió forint feletti  
összeget jelent az Intézménynek.„

Toldi Balázs polgármestert kérdeztük

Sürgősségi ellátást igénylő 
állapotok jellemzője, hogy a 
tünetek: 
• hirtelen kezdődnek (trauma, 
mérgezések, szívritmus zavarok, szív 
érrendszeri zavarok, agyi keringési 
zavarok, hő  
ártalmak, áramütés, vízi balesetek, 
akut hasi katasztrófák)  
• gyors lefolyásúak (percek, órák)  
• állapot rosszabbodás látványos és 
gyors,  
• időfaktor jelentősége, a 
beteg „aranyórája” (rövid 
idő alatt látványos, érezhető 
állapotrosszabbodás)  
Sürgősségi kórképek riasztó tünetei a 
teljesség igénye nélkül  
• nagy fájdalom, bő vérzés,  
• csillapíthatatlan magas láz,  
• nagyfokú sápadtság vagy 
szederjesség,  
• igen gyér vagy igen szapora, illetve 
szabálytalan pulzus,  
• eszmélet- és/vagy tudatzavar,  
• makacs hányás,  
• nehézlégzés, légszomj,  
• görcsroham, terjedő bénulás.
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Jelentősen megújul, illetve bővül 
a karácsonyi díszvilágítás. Az 
új kandeláber motívumok és 
fényfüzérek a Szabadság téren, a 
Bajcsy-Zsilinszky út egy szakaszán, 
a Hősök terén és a Blaha Lujza út egy 
szakaszán kerülnek felszerelésre.  

A kandeláber díszek mellett a város 
két főterén, a Hősök terén lévő 
diófákra és a Szabadság téren lévő 
idős vadgesztenyefákra fényfüzérek 
kerülnek. Ezek a füzérek úgy vannak 
tervezve, hogy képesek követni a fa 
növekedését.

Fejlesztik a karácsonyi díszkivilágítást

Különleges kettős könyv jelenik 
meg novemberben: Kner Piroska 
receptkönyve több mint száz éve várja 
a megjelenését, miközben a feledésbe 
merült, kalandos életútnak Parti Nagy 
Lajos állít emléket. 
Kner Piroska a Gyomai Kner 
Nyomda alapítójának, Kner Izidornak 
volt a legfiatalabb húga. 1877-ben 
született Gyomán, háziasszonyként 
élt Rákosligeten. 1915-ben írt egy 
szakácskönyvet, ám hiába remélte, 
hogy a családi kiadónál megjelenik, 
valahogy az mindig elmaradt. Az első 
világháború és az azt követő válságos 
időszak aztán végképp elsodorta a 
megjelenést, hisz addigra a spórolós 
szakácskönyvek ideje jött el. Kner 
Piroska kézirata a rákosligeti ház 
padlására került, míg évtizedekkel 
később a ház új tulajdonosa ráakadt. 

A gyomaendrődi Határ Győző 
Városi Könyvtár és a Magvető közös 
vállalkozásában most végre megjelenik 
a szakácskönyv, amely ma is tökéletesen 
használható, a levesektől vezet végig 
a desszertekig és a befőzésig. Hogy 
„igazságot szolgáltassunk” Kner 
Piroskának, Parti Nagy Lajos egy kísérő 
könyvben idézi meg élete fontosabb 
mozzanatait a családi levelezés és más 
dokumentumok alapján.
A két könyvet Kner Antikva 
betűkből, Kozma Lajos díszítőelemeit 
felhasználva tervezte Pintér József, és 
a Gyomai Kner Nyomda nyomtatja, 
ahogy annak idején történhetett volna. 

(Forrás: https://www.facebook.com/
magveto). A könyv kapható lesz 
a könyvtárban. Érdeklődni lehet 
telefonon: 66/218-370.

Megjelenik Kner Piroska szakácskönyve

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
12 000 000 Ft támogatást biztosított a  
VI/4123/2020 iktatószámú Támogatói 
Okiratban az Aranka Játékbaba 
Múzeum épületének korszerűsítése 
szakmai feladatra Önkormányzatunk 
számára. A megvalósítás 2020. 
december 1. és 2021. december 31. 
között történik. A kivitelezést a Zöldpark 
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500 
Gyomaendrőd Ipartelep u. 3.) végezte 

Bruttó: 11.276.699 Ft összegben. 
Kiépítésre került az épületben a 
fűtés, így kellemes hőfok várja a 
látogatókat. A gipszkarton álmennyezet 
által a fűtendő légtér mennyisége 
csökkent, így költséghatékonyabb 
az üzemeltetés.  Kialakításra került a 
szükséges villamoshálózat, a kiállítótér 
teljesen új burkolatot kapott, a falak 
is festésre kerültek. A tetőhéjazat 
csere hatására az épület beázása teljes 

mértékben megszűnt. A leromlott 
állapotú kerítéselemek cserélve 
lettek a teljes térburkolattal együtt, 
az udvar vízelvezetése megoldódott. 
A belső kialakításhoz hozzátartozott 
a szükséges számú zárható vitrin 
beszerzése is. A vitrinek összköltsége 
bruttó 827.051 Ft. A korszerűsített 
épületrész így már jól illeszkedik 
a Látogatóközpont miliőjébe. 
Önkormányzatunk a beruházáshoz 
103 751 Ft önerőt biztosított.

Korszerűsítés az Aranka Babamúzeumnál
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KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA

Szujó Zsolt képviselő 
fogadó órát tart az 

alábbi időpontokban:
2021. november 29. 17:00

Rózsahegyi Ház – 
Öregszőlő, Kondorosi út 1.

2021. november 30. 17:00 
Szent Antal Népház és 

Művelődési Ház, 
Blaha Lujza utca 21.

Megyénk négy településének és a 
megyei önkormányzatnak egy-egy 
projektjét díjazták a Virtuális Erőmű 
Program (VEP) 10 éves jubileumi, 
egyben XII. díjátadó gáláján. A 
Virtuális Erőmű Program (VEP) a 
dr. Áder János köztársasági elnök 
által fővédnökölt és az Európai 
Bizottság által a legjobb három 
uniós energiahatékonysági program 
közé választott fenntarthatósági 
kezdeményezés, melynek célja, 
hogy a partnerek energia- és CO2 
megtakarításait pályázatain és 
projektjein keresztül összegyűjtse, 
bemutassa, jó példáikat megossza 
és díjazza. Az el nem használt és így 
egy fosszilis, szennyező erőműben 
meg nem termelt, tehát kiváltott 
energia egységekből egy „virtuális 
erőmű” épül, mely mára az ország 2. 
legnagyobb villamos erőművévé vált. 
A VEP tulajdonosa és ügyvezetője, dr. 
Molnár Ferenc a díjátadón ismertetve 
a VEP utóbbi 2 évének eredményeit 
bejelentette: a VEP minden várakozást 
túlszárnyalva olyan mértékben nőtt 
2020-2021-ben, hogy mostanra elérte 
a 2030-as céljait. Már csak Paks 
kapacitása nagyobb, mint a legtisztább 
magyar erőműé. Kitért arra is, hogy 

ebben a két évben 
gyakorlatilag a teljes 
önkormányzati szektort 
sikerült a program mellé 
állítani.
A VEP a pandémia 
ellenére 2 év alatt 
közel 1000, elsősorban 
vidéki klímavédelmi 
és fenntarthatósági 
célú szemléletformáló 
rendezvényt valósított 
meg. Az ezeken és 
digitális felületein 
elért lakosok száma 
meghaladja az 1 Millió 
főt, azaz a teljes magyar 
lakosság 10%-át. Az ünnepségen 
olyan projekteket is díjaztak, melyek 
energiahatékonysága kiemelkedő. 
Békés megyében Csorvás, Békés, 
Doboz, Békéssámson települések 
önkormányzatainak energetikai 
beruházásai érdemeltek elismerést, 
melyet dr. Kerekesné dr. Mracskó 
Gyöngyi csorvási jegyző, Kálmán 
Tibor békési, Köves Mihály dobozi 
és Annus István békéssámsoni 
polgármester vett át. Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke is díjat vett át a megyei 

önkormányzat épületének energetikai 
korszerűsítéséért. Közel kétéves 
előkészítő munka eredményeképpen 
a VEP Parlamenti ünnepségén került 
sor Magyarország legnagyobb méretű 
klímavédelmi és fenntarthatósági 
szövetségének hivatalos létrehozására. 
A Nemzeti Klímavédelmi 
Szövetségben az ország megyéi és a 
Virtuális Erőművet üzemeltető Mi6 
részvételével a teljes országot lefedő 
fenntarthatósági hálózat jön létre és 
épül fel a következő években.

Díjat vett át a Békés Megyei Önkormányzat és négy megyei település

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. december 
hónapban jelenik meg.

KÖZMEGHALLGATÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális 

járványügyi intézkedések függvényében, 2021. december 2-án 17 órai 
kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza Vitéz Váry József termében.
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A rizs Kínában és Magyarországon

A Debreceni Egyetem és 
Gyomaendrőd között kialakult 
együttműködés eredményeként 
újabb szakmai rendezvénynek adott 
otthont a Szent Antal Népház. A 
kétnapos programsorozat október 8-án 
kezdődött a Gyomaendrődi Kincsestár 
című kiállítás megnyitójával. 

Megnyitón részt vettek a Debreceni 
Egyetem Konfuciusz Intézetének 
hallgatói és kínai tanárai is. A 
megnyitó különlegességét adta, hogy 
három nyelven- magyarul-angolul-
kínaiul- zajlott a megnyitó beszéd. 
A rendezvényen köszönthettük a 
Schöneki tesvérváros küldöttségét is. 
Másnap október 9-én, 10 órakor 
az ünnepélyes megnyitót követően 
hangzottak el előadások a rizs szerepéről 
a kínai kultúrában, a kínai írásjelek 
rendszerében, valamint kitekintésként 
az ókori és újkori rizskereskedelemről 
és a magyarországi rizstermelésről.  
A rendezvény Pap-Szabó Katalin 
jegyzőasszony köszöntőjével indult, 
majd Dr. Szonda István házigazda 
üdvözölte a megjelenteket. A DE 
Konfucius Intézet kínai igazgatója Dr. 
Cui Xianjun professzor úr felolvasta a 
Kínai Nagykövetség üdvözlő levelét, 
melyben kiemelték a két ország 
együttműködésének és barátságának 
fontosságát, a gyomaendrődi 
tudományos konferencia jelentőségét a 
két intézmény kapcsolatában. 
Dr. Csontos Pál a DE Konfuciusz 
Intézet magyar igazgatója előadásában 
szólt a DE Konfuciusz Intézet 
megalakulásáról, működéséről. A kínai 
írásjelek világába kalauzolt el Dr. Zhao 
Chuanbing kínai nyelvtanár, majd Dr. 
Bihari Nagy Éva a DE BTK Néprajzi 
Tanszékének adjunktusa a kása ételek 
néprajzi vonatkozásait ismertette 

előadásában. 
Dr. Pusztai Gábor a DE BTK 
Néderlandisztika Tanszék docense 
a Holland Kelet-indiai társaság 
intraásziai kereskedelmét vázolta 
fel, majd Dr. Kató Péter az ELTE 
Ókortörténeti Tanszékének adjunktusa 
a rizs szerepéről az ókorban című 
előadását hallhattuk.  
A gyomaendrődi rizstermesztést 
Giricz Petrik színes előadásban 
mutatta be, majd pódumbeszélgetés 
volt Giricz Máté rizstemesztővel. 
A rizses ételkülönlegességeket 
Giricz Magdolna készítette el és 
kínálta a konferencia vendégeinek. 
A tudományos rendezvényt a kínai 
hallgatók zenés-táncos műsora zárta. 
A Szent Antal Népházban működő 
tudományos kutatóműhely 2004-ben 
alakult meg, azóta számos tudományos 
és szakmai rendezvénynek adott 
otthont. Kiállítások, konferenciák, 
oktatási programok, kiadványok sora 
született meg a több mint másfél 
évtized alatt.
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A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei
„Debrecenbe kéne menni…” óvo-
dapedagógusaink részvétele az 
ERASMUS+ mobilitási Programon 

2021. október 14 – 17. között került 
megrendezésre a debreceni Mesekert 
Óvoda szervezésében Erasmus+ 
projektünk első mobilitási program-
ja. A Nagyenyedi, Szatmárnémeti 
és Debreceni óvodapedagógusok-
kal közösen 2020. óta dolgozunk a 
SZERESD! ISMERD! VÉDD! című 
környezeti projekt megvalósításán.
Tapasztalatcserénk fő iránya a szabad 
játékba integrált nevelés és a környe-
zettel kapcsolatos magatartás alakítá-
sa. A négy napra tervezett program két 
részből állt. Az első nap gyakorlati be-
mutató foglalkozásokat tekinthettünk 
meg, melyet megbeszélések, elem-
zések, tapasztalatcserék követtek. A 
program második napjától 30 órás 
akkreditált pedagógus továbbképzés 
valósult meg, “Korszerű szemlélet az 
óvodai környezeti nevelésben /fenn-
tartható fejlődés” címmel, Kissné Dr. 
Korbuly Katalin nyugalmazott főis-
kolai docens vezetésével. 
A képzés programja három tematikai 
egységből állt:
- az óvodai környezeti nevelés felada-
tai kerültek feldolgozásra, az életkori 
jellemzők és a gyerek kompetenciái-
nak fejlesztése aspektusából.
- a korszerű környezeti nevelés, fenn-
tartható fejlődés újszerű módszerei és 
azok alkalmazása. 
- a projektjellegű, komplex tervezés.
A képzésen megismert újszerű mód-

szereket szakmai munkánkban alkal-
mazzuk és eredményeit hasznosítjuk. 
Ezeket helyi adottságainknak meg-
felelően a pedagógiai programunkba 
beépítjük.
Olyan szakmai tartalmakat kívánunk 
hosszútávon működtetni a projekt 
eredményeként, melyben jelen van a 
fenntarthatóság pedagógiájának haté-
kony megvalósítása.

„ Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen 
érzés szeretni egy állatot, lelkünk 
egy része mélyen alszik. ” (Anatole 
France)
Az állatok életének megismerése, a 
velük való foglalkozás, az irántuk ér-
zett szeretet és felelősségérzet kiala-
kítása pedagógiai hitvallásunk egyik 
fő alappillére. A Kistérségi Óvodába 
és Bölcsődébe járó gyermekek és szü-
leik az idén is lelkesen és jószívvel 
hozták be csoportjainkba, a város-
unkban működő Gyepmesteri Telep 
gazdátlan kutyáinak szánt eleséget. 
A hatalmas mennyiségű kutyaeledelt 
együtt vittük ki a telepre, ahol már is-
merősként köszöntöttük egymást az 
önkéntes segítőkkel. A gazdátlan ku-
tyák simogatása, a közös játék, meg-
erősített minket abban, hogy milyen 
elmélyült és szeretettel teli a gyermek 
és a kutya kapcsolata. Igazán csodála-
tos, hogy gyermekeinkre milyen sok 
pozitív hatásuk van ezeknek a kedves 
állatoknak:
- Elősegítik a gyermek felelősségér-
zetének kialakulását: a mindennapos 
ápolás, etetés, lemozgatás és játék 

során gyermekünk is betekintést nyer-
het abba, milyen kötelezettségekkel 
jár egy kutya tartása. Ezáltal kialakul 
felelősségérzetük és önbecsülésük is 
fejlődik.  
- Együttérzésre tanítanak: Egy kutya 
kiváló lehetőséget nyújt erre, hiszen 
számít ránk, s általa a gyermekben is 
erősödik az empátia egy másik élő-
lény irányában.  
- Tiszteletre tanítanak.
 - Aktívabb életmódra ösztönöznek. A 
kutyával való foglalkozás nagyszerű 
lehetőség a szabad levegőn eltöltött 
hasznos időtöltésre. 
- A kutyás családokban élő gyerekek 
nagyobb önbizalommal és magasabb 
szociális készségekkel rendelkeznek. 
Érzelmileg fejlettebbek, társaikkal 
gondoskodóbbak, figyelmesebbek. 
Nyitottabbak a világ történéseire, új 
környezetben kevésbé visszahúzódó-
ak. Könnyebben veszik az akadályo-
kat, problémamegoldó képességük is 
fejlettebbé válik.
- Egy kutyának köszönhetően a csalá-
don belüli kapcsolatok is erősödnek, 
a családtagok több időt fordítanak kö-
zös tevékenységekre, javul a kommu-
nikáció
- Szeretetre tanítanak: csodálatos kap-
csolat alakulhat ki kettejük között, 
amely örömteli pillanatokkal és szere-
tettel ragyogja be mindennapjainkat.
Kutyával együtt felnőni az egyik leg-
nagyszerűbb dolog, amely egy gyer-
mekkel történhet. Számtalan módon 
gazdagítja a kicsi életét, s ezek az él-
mények élete végéig elkísérik őt.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Október 4-én vette kezdetét az Állati! című projekthét a Kis 
Bálint Iskolában. Az Állatok Világnapja alkalmából rendezett 
tematikus hét első reggelén a kisiskolások nagy izgalommal 
léptek be az iskola kapuján, ugyanis akár kis kedvencük is 
elkísérhette őket ezen a tanítási napon. A délelőtt folyamán 
a tanulók megismerkedhettek diáktársaik kistestű állataival, 
teknősök, hörcsögök, papagájok, galambok, nyuszik 
várták a kíváncsi tekinteteket. Délután pedig, Ilyés Zoltán 
(Zoli bácsi) egy kutyás bemutatót tartott, majd az iskola 
udvara állatsimogatóvá változott. A legbátrabb diákok 
szüleik segítéségével behozhatták házi kedvenceiket, így a 
különböző fajtájú kutyák mellett menhelyről örökbefogadott 
cicákkal, pónival, kecskével, sőt vadászgörényekkel is 
találkozhattunk. Felső tagozaton a gyerekek a témához 
kapcsolódó totót, keresztrejtvényt, játékos fejtörőt tölthettek 
ki. Emellett meghirdettük a „Szelfizz kedvenceddel!” című 
programot is. A beküldött fotókból kiállítást készítettünk. 
A hét zárásaként pénteken kék szalagot kötöttünk, 
hogy felhívjuk a figyelmet a felelősségteljes állattartás 
fontosságára. Az Állatok Világnapjának egyik kiemelt célja, 
hogy erősítése az ember és állat közötti barátságot, illetve 
felhívja a figyelmet az állatok védelmére is. Büszkék vagyunk 
rá, hogy iskolánk diákjai idén is segítették adományaikkal a 
helyi Gyepmesteri telep kutyáit.

Állati!!! Október 4-8.
A „Suliváró” programsorozat lehetőséget nyújt, hogy a 
nagycsoportos óvodások és szüleik megismerhessék az 
iskolai környezetet, a pedagógusokat. A foglalkozások célja, 
hogy megkönnyítsék az óvoda-iskola átmenetet, illetve 
az iskolába való beilleszkedést. Az idei tanévben az első 
alkalomra október 14-én került sor, az ovisokat a gyümölcsök 
világába kalauzolták a pedagógusok. A gyermekek izgalmas 
játékok során megismerkedtek egymással, majd Irénke néni 
(Kereki Irén) segítségével gyümölcsökkel kapcsolatos találós 
kérdéseket fejtettek meg, mondókákat, illetve vicces dalt 
tanulhattak. Ezt követően Erika néni (Fekécsné Buza Erika) 
érdekes babzsákos játékokra hívta a nagycsoportosokat, 
ahol az egymásra figyelés központi szerepet kapott. Gréti 
néni (Hunya Gréta) ernyős gyümölcsmozgató játékában is 
megjelent a gyermekek közötti együttműködés, a közös játék 
élménye. A programot Marcsika néni (Ágostonné Farkas 
Mária) mozgásos feladatai zárták. Az ovisok megismerhették 
és kipróbálták a Mozgáskotta néhány elemét, „igazi iskolás”, 
figyelem-és mozgásfejlesztő gyakorlatokat végeztek játékos 
formában. A foglalkozásokra rendszeresen ellátogató 
gyerekekre a programsorozat végén jutalom vár!

„Gyümölcsmozgató” Suliváró

2021. október 20-án, Orosházán iskolánk több mint negyven 
tanulója vett részt a megyei mezei futóversenyen. Mindenki 
igyekezett a legjobb tudása szerint teljesíteni az olykor 
leküzdhetetlennek tűnő távokat. Kiemelkedőbb eredmények 
is születtek! Megyei Diákolimpiai bajnok lett: Soczó Gergő 
3.a osztályos tanuló, aki a 2013-2014-ben születettek 
között ért be elsőként a célba. Szintén megyei bajnoki 
címet szerzett, a Varjú Zente, Cs. Nagy Arszenyij, Csipai 
Csongor, Csernyeczki Balázs, Szunyog Hunor összeállítású, 
II. korcsoportos fiú csapat, akik az Országos Diákolimpián 
képviselik iskolánkat és Békés megyét. Egyéniben remekelt 
Varjú Zente és Furka Dorka, akik negyedik helyezést értek 
el. Ez az eredmény szintén lehetővé teszi az Országos 
Diákolimpián való szereplést. Gratulálunk minden 
résztvevőnek és további sikeres felkészülést és szereplést 
kívánunk az országos versenyen!

Megyei mezei futóverseny
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A Gyomaendrődi Kis Bálint Iskola 
minden osztálya bekapcsolódott 
idén is a TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért mozgalomba. 
Közvetlen környezetünket, az 
iskolaudvarokat, az épületek melletti 
utcákat a Wodiáner és Kner teret tettük 
szebbé a gyerekekkel.

„Vendég vagy a természetben - viselkedj!”

Kis Bálint Általános Iskola hírei

Az idén az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeire nemcsak 
az ünnepi műsorban emlékeztünk, 
hanem a rajz szakkörösök különleges 
kirakós játtékával is. Az események, 
üzenetek képeinek részeit hatalmas 
könyvekbe fűzték. A könyvek 
lapjaiból lehetett kirakni a segédtáblán 

elhelyezett útmutató segítségével a 
képeket. A képek mellett olvashatók 
a hozzájuk tartozó rövid leírások 
is, amit így szívesen olvasgattak a 
gyerekek. Köszönjük az élményt a rajz 
szakkörösöknek és Kocsis –Pésó Irma 
tanárnőnek.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
1956-ra emlékeztünk-kicsit másképp

Egész heti munkáink a tantermeket 
és folyosókat díszítik, öltöztetik őszi 
hangulatba. A rajzok, termésképek 
és bábok mellett a halloween 
jelképei is jelen vannak. Gyönyörű 
őszi színekben pompázó természeti 
környezetünkben sétáltak az osztályok, 
közben a kézműveskedéshez 
leveleket, terméseket gyűjtöttek. 
A programsorozatot jó hangulatú 
Vitamin nappal folytattuk, ami az 
egészséges táplálkozás témakörét zárta 
le. Köszönjük a szülők segítségét, 
ami nagyban hozzájárult programunk 
sikerességéhez.  A finomságok kóstolása 
után játszóházat szerveztünk, ahol a 
tanítók érdekes, játékos, mozgásos 
feladatokat kínáltak a gyerekeknek. Ezt 
a napot futóversennyel zártuk, „Fut az 
alsó tagozat” címmel, ami a rendszeres 
mozgás fontosságát hangsúlyozza. 

A felső tagozaton a választható 
programok közül először egy online 
teszt kitöltését hirdették meg a 
szervezők, ahol a témával kapcsolatos, 
különös kérdésekre kellett válaszolni. 
A következő programban az ősz 
színeit, anyagait felhasználva kerestük 
a lehetőséget a kézműveskedésre. 
Terméseknek, terményeknek vettük 
hasznát az őszi mandalakészítésben. 
A tökfaragó versenyre 28 felsős diák 
nevezett félelmetes vagy éppen vicces 
alkotással. A türelmet és nyugalmat 
igénylő munka sok ügyes kezű 
gyermeket vonzott.
Halloween partit rendeztünk a 
nagyobbaknak, ahol díjaztuk a 
legijesztőbb jelmezeket. Jó volt újra 
közös programokban részt venni, 
együtt játszani, mókázni.

Ősz témahét volt az iskolában
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Október 21-én 43forfree Nonprofit Kft. 
szervezésében a 6. évfolyam tanulói 
kenutúrán vettek részt Tiszafüreden. 
Az ingyenes program sok élményt 
és érdekességet tartogatott a diákok 
számára. Áthaladtunk zsilipek között, 
manővereztünk morotvákban és 
kieveztünk a nyílt vizű Nagy-Tiszára 
is. Vadregényes táj, különleges 
madárrezervátum, változatos élővilág, 
zöld nádfalak, ártéri erdők, vízbe dőlt, 
fura alakú fák varázsoltak el minket a 
12 km-es túrán a Tisza-tavon.

Kenutúrán voltunk 
Tiszafüreden

Október elején az ötödik évfolyam 
egy budapesti kirándulás keretében 
a Nemzeti Múzeumba és megújult 
Csodák Palotájába látogatott el. 
A többféle tudományágat felölelő, 
tartalmas programot nyújtó Csodák 
Palotája több mint 250 interaktív 
játékkal, színes mutatványokkal 
kápráztatta el a gyerekeket, akik 

így játszva ismerkedhettek az őket 
körülvevő világgal. Nagy lelkesedéssel 
nézték végig a termeket, vettek részt a 
feladatok megoldásában. Az Öveges-
teremben megnézték a Villámok világa 
című előadást, amelynek a végén 
külön élmény volt a kísérletezés. 
Ezúton köszönjük a belépőket a Gyulai 
Tankerületi Központnak.

Megújult a Csodák palotája

Október 5-én végre újra Diákolimpia 
versenyen tudtunk részt venni. Az 
endrődi labdarugó pályán és a gáton 
került megrendezésre a körzeti mezei 
futóverseny, ahol iskolánkat mintegy 
70 fő képviselte. A kiváló időjárásnak 
és a lelkes gyerekeknek köszönhetően 
a verseny jó hangulatban telt el és sok 
szép eredmény született. Kiemelkedő 
helyezések születtek egyéniben és 
csapatban is. Szikszai Szelli (4. a) 
tanuló második, Czikely Ádám (4. b) 

tanuló harmadik lett korosztályában. 
A felsősök közül Gellai Zsolt (6. 
a) második, Bankó Klarissza (7. a) 
harmadik, Sztvorecz Gréta (7.b) 
második és Peschak Roland (8.b) az 
első helyen végzett.  A versenyen 4 
fő lelkes V. korcsoportos is elindult, 
akik közül Farkas Richárd (8.a) lett 
az első. II. korcsoportban mind a 
lány, mind a fiú csapatunk, valamint 
a III. korcsoportban a lány csapatunk 
is a második helyen végzett.  A IV. 

korcsoportban a fiú csapataink a 
dobogó második és harmadik fokára 
állhattak fel. Gratulálunk minden részt 
vevőnek és köszönjük a szervezőknek!

Körzeti mezei futóversenyen voltunk

Iskolánkban kiemelkedően 
fontosnak tartjuk az angol nyelv 
oktatását, igyekszünk tanulóinkkal 
minél színesebb, változatosabb 
módon gyakoroltatni az idegen 
nyelvet. Az előző tanévben 
külföldi levelezőtársakat kerestünk 
a gyerekeknek, idén pedig egy 
Vietnámban lévő angol nyelviskola 
tanáraival és tanulóival vettük fel 
a kapcsolatot. Iskolánk 6 tanulója 
(Botos Lujza, Katona Kitti, Molnár 
Maja, Újvári Eszter, Ujlaky Csenge 
és Katona Zalán) és 6 vietnámi 

tanuló egy játékos, interaktív, online 
foglalkozáson vett részt a Zoom 
alkalmazáson keresztül, melyet a 
vietnámi angol tanárokkal közösen 
szerveztünk meg. A gyerekek nagyon 
ügyesen szerepeltek. Kipróbálhatták 
angol nyelvtudásukat osztálytermi 
környezeten kívül is. Szeretnénk még 
több ilyen kapcsolatot szervezni, 
reméljük, hogy sok új barátság születik 
és a gyerekek motiválttá válnak arra, 
hogy megszólaljanak és kifejezzék 
magukat angol nyelven.

Vietnámi gyerekkel gyakoroltuk az angolt
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

„ Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót 
gyakorolni kell.”
Bolyai János ezen gondolata adta a 
mottóját a Róla elnevezett verseny idei 
megyei fordulójának, melyre iskolánk 
tanulói részéről ismét nagy volt az 
érdeklődés. Nyolc 4 fős csapatunk 
feszült neki a gyakran komoly nehézségi 
fokú, magas szintű szövegértést 
igénylő feladatok megoldásának. 
Problémamegoldó-, és együttműködési 
képességüket latba vetve kellett 1 
óra alatt 13 feladatra helyes választ 
találniuk a versenyzőknek. Tanulóink 
idén is dicséretesen teljesítettek: - a 
3. osztályos „Mosómedvék” (Bedő 
Szilamér, Gaál Blanka, Peschak 
Rebecca Kiara, Mester Barnabás)  
a 9. helyen,
- az 5. osztályos „Az ötödik citromhéja” 
(Balog Péter, Gubucz Kata, H Tóth 

Amanda, Kaszás Dávid) a 7. helyen,
- a 7. osztályos „Hörcsögök” ( Kovács 
Réka, Sztvorecz Gréta, Tóth Kornél, 
Varsányi Gordon) a 8. helyen,  
- a 8. osztályos „Ballagók” ( Braun 
Barbara, Burai Barbara, Horváth 
Nikolett, Papp Máté ) a 8. helyen 
végeztek. 
-  A 3. osztályos „Tigrisek” (Gellai Zoé 
Alisa, Papp, Gerda, Putnoki Gábor, 
Székely Dénes Áron) eredménye is 
kiemelkedő, ők a 13. helyezést érték el 
a 43 csapatos mezőnyben.

Gratulálunk tanulóinknak!

A Bolyai Matematika 
Csapatverseny eredményeiIskolánkban 2019-ben volt először 

a Boldogságóra című akkreditált 
továbbképzés, melyen akkor 10 
pedagógusunk vett részt. Röviddel 
ezután elnyertük a „Boldog 
iskola” címet. A program olyan 
élménypedagógiai módszertanon 
alapul, amely a gyermekek és 
a pedagógusok lelki jóllétével 
foglalkozik. A módszer sikerességét 
igazolták, akik rendszeresen 
tartanak boldogságórákat, és az 
osztályközösségeikben bekövetkező 
pozitív változásokról számoltak 
be. Idén október közepén került 
sor a második turnusra, melynek 
ezúttal is intézményünk adott 
otthont. Meghívtunk a város 
más intézményeiben dolgozó 
pedagógusokat is, így a képzésen 
összesen 15 fő vett részt. Bízunk a 
program sikerességében, szeretnénk 
minden osztályban bevezetni.

Jobb veled a világ….

További információk, fotók: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Gimnáziumi egység

2021. november 17-én, szerdán, szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a gimnázium épületébe. 
Érdekes programokkal és hagyományos nyílt órákkal készülünk leendő diákjainknak. 

További információkért keressék fel iskolánk honlapját (www.szentgellert.hu), illetve a gimnázium 
beiskolázásáért felelős igazgatóhelyettest, Szabadka Mariannát (tel.: +36/66/386-046)

November 17-én nyílt nap a gimnáziumban

Az utolsó igazán meleg őszi napon, 
október 20-án a 11. évfolyam egy közös 
tanulmányi kiránduláson vett részt 
Budapesten. A környezettudatosság 
jegyében az utazás tömegközlekedéssel 
történt. A kirándulás célja a 
Természettudományi Múzeum állandó 
kiállításának megtekintése volt. A 
diákok bebarangolták a múzeumot, 
gyönyörködtek az ásványok, 
kőzetek, drágakövek csillogásában, 
s megismerték a vadregényes tájak 

flóráját-faunáját, így telt el a délelőtt. 
Délután ellátogattak az ország 
legnagyobb trambulin parkjába, a 
Cyberjump Sportlétesítménybe. Egy 
óra önfeledt ugrálás, szaladgálás után 
megebédeltek a közeli gyorsétteremben. 
Ezután lehetőség nyílt szabad 
foglalkozásra, vásárolgatásra, sétára, 
nézelődésre is az Aréna Plázában. A 
nap gyorsan, de annál kellemesebben 
telt el. A gyerekek rengeteg új 
élménnyel gazdagodva tértek haza 

osztályfőnökeikkel, akiknek ezúton is 
köszönjük a szervezést.

Budapesten a 11. évfolyam

Az őszi időszakban Halottak napjához 
közeledve hagyomány, hogy iskolánk 
néhány diákja Varsányi Gyula tanár 

úr szervezésében rendbe teszi a Kner 
sírokat. Az idén Szerető Alma és 
Balog Brendon 10/A, Török Martin 

12/A, valamint Gergely Dániel 12/B 
osztályos tanulók vállaltak részt ebben 
a feladatban.

A Kner sírok gondozása
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Gimnáziumi egység

2021 szeptemberében a Határtalanul 
program keretein belül huszonkilenc 
diákunk és három felügyelő tanárunk 
egy hétre Erdélybe utazhatott. Hétfő 
hajnalban indult a csapat és sikeresen 
átkeltek a határon. Még aznap ellá-
togattak Kiskörösre, ahol megemlé-
keztek Vasvári Pálról. A nap utolsó 
megállója a Tordai-hasadék volt. Ezek 
után mindannyian elfoglalták az első 
szálláshelyüket, Magyarlónán, ahol 
meleg vacsorával várták a fáradt gye-
rekeket és kísérőiket. Másnap a Tordai 
Sóbányát járták be, ami lélegzetel-
állítóan gyönyörű volt. Aznap még 
Gyulafehérváron megnézték a várat, 
majd Torockóra, Nagyenyedre, este pe-
dig Kolozsvárra utaztak el. Megnézték 
Hunyadi Mátyás szobrát és sétáltak 
az este is nyüzsgő városban. Szerdán 
Marosvásárhelyen néztek körül, majd 
Korondon meglátogattak egy fazekas-
műhelyt. Tamási Áron szülőházát is 
megtekintették Farkaslakán, így jobban 
megismerhették az író életét. Szerdán 

már Zetelakán volt szállása a csoport-
nak, így útba ejtették Szejkefürdőt, 
ahol felkötöttek egy szalagot Orbán 
Balázs sírjánál és a székelykapuknál. 
A negyedik nap már kicsit kevesebb 
volt a program, de a gyerekek itt érez-
ték magukat a legjobban. A székely-
udvarhelyi diákok megmutatták nekik 
a várost, végül még volt idejük beülni 
egy kávézóba is. Ezután közösen kisé-
táltak az iskola egyik tangazdaságába, 
ahol a nap jelentős részét töltötték. 
Megkóstolhatták a micset kemencében 
sült kovászos kenyérrel és a saját ké-
szítésű kürtőskalácsot. Lovagolhattak 
és jobban megismerkedhettek az iskola 
diákjaival. Délután Székelyszentlélek 
határába utaztak, ahonnan utánfu-
tóval vitték fel őket a Gordon-tetőn 
álló Jézus Szíve-kilátóhoz. Pénteken 
először Csíksomlyón megnézték a 
Kegytemplomot és felsétáltak a csík-
somlyói búcsú végállomásának hely-
színére, a Hármashalom-Oltárhoz. 
Majd a Gyilkos-tónál szabad program 

keretében körbejárhatták a környéket. 
Végül pedig végig sétáltak a Békás-
szoroson. A hazaút napján sok emlék-
kel megpakolva indult el reggel a csa-
pat. Még Segesváron megálltak kicsit, 
majd Vajdahunyadon bejárták a várat. 
Aradon is megálltak egy rövid meg-
emlékezésre. A program célja, hogy a 
diákok megismerhessék a határon túli 
magyarokat, erősödjön a kapcsolat kö-
zöttük és eltűnjön a „határ” magyar és 
magyar között. A program megvalósí-
tását Szabadka Marianna igazgatóhe-
lyettesnek, Rovnyik Katalin tanárnő-
nek és Nagy Ádám tanárúrnak köszön-
jük.

Határtalanul a határon túl

Az őszi időszakban Halottak napjához 
közeledve hagyomány, hogy iskolánk 
néhány diákja Varsányi Gyula tanár 
úr szervezésében rendbe teszi a Kner 
sírokat. Az idén Szerető Alma és 

Balog Brendon 10/A, Török Martin 
12/A, valamint Gergely Dániel 12/B 
osztályos tanulók vállaltak részt ebben 
a feladatban.

A Kner sírok gondozása

A már hagyományosnak számító, 
diákoknak szóló iskolabált az 
idén is megszervezte a gimnázium 
diákönkormányzata októberben 
Rudner Anett tanárnő irányításával. 
Az este finom vacsorával indult, 
majd a bálkirálynő és a bálkirály 

megválasztása és nyitótáncuk után 
kezdetét vette a táncos mulatság. A 
vacsora utáni sok finom desszertről 
a diákok és szüleik gondoskodtak. 
Nagyon köszönjük mindenki munkáját, 
aki valamilyen formában hozzájárult a 
bál sikeréhez.

Hurrá, újra Diákbál!

Iskolánk ebben a tanévben két csapattal 
vesz részt az ötfordulós Zsebpénzügyes 
vetélkedőben. A játék célja, hogy bő-
vítse a diákok pénzügyi-gazdasági is-
mereteit és terjessze a tudatos pénzügyi 
gondolkodást. Az Életügyek egy gyűj-
tő kifejezés, amely magában foglalja 
mindazt a tudást, amire szüksége lehet 

egy diáknak ahhoz, hogy sikeressé és 
tudatossá váljon az életben, legyen szó 
arról, hogy hogyan kell kitölteni egy 
készpénzátutalási megbízást, vagy akár 
arról, hogy milyen feltételek mellett 
vállalhat diákmunkát. Mindkét csapa-
tunk sikeresen túljutott az első két for-
duló megpróbáltatásain, ahol az első 

körben kvízfeladatokat kaptak, a má-
sodikban pedig egy élő show jellegű 
kvízben mérhették meg mennyire élet-
revalók. Értékes nyeremények várják 
a legjobban teljesítő csapatokat: fény-
képezőgép, okostelefon vagy akár egy 
laptop. Csapattagok: Kónya Evelin, Rau 
Bianka 11/A és Ugrai Éva 12/A, Mile 
Ákos 12/B osztályos tanulóink. A csa-
patokat Deliné Dobó Tünde mentorálja.

Zsebpénzügyek – Életügyek verseny
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2021.09.18-án Országos rangsor 
versenyen vettünk részt Egerben a  
XXII. Tóth Péter emlékversenyen. 
Hatvan egyesület háromszázhatvannégy 
judokája lépett tatamira, ahol 
egyesületünket 4 fő képviselte. 
Versenyzőink kitettek magukért és 
szép eredményekkel zárták a napot. 
Diák „B” korosztály fiú -35kg  
Buza Péter 2. helyezést
Diák „A” korosztály fiú -60kg  
Jónás Zalán 5. helyezést
Diák „C” korosztály fiú -45kg  
Faragó Martin 4. helyezést
Serdülő lány -63kg  
Faragó Dorottya 5. helyezést
2021.10.09-én szintén Eger adott 
otthont a 2021-es év Diák „A” és Diák 
„B” Országos Bajnokságának mely a 
korosztályos bajnokság legfontosabb 
versenye. Hetvennégy egyesület 
háromszázegy, 11 és 12 éves judokája 
versengett a Magyar bajnoki címekért.

A Bushido Judo Sportegyesület  
3 főt tudott benevezni a két korosztály 
legjelentősebb versenyére.
Diák „A” lány +56kg,  
Kertész Lívia pontszerző 7. helyezés.
Diák „A” fiú - 54kg,  
Jónás Zalán 3. helyezés.
Diák „B” fiú -35kg Buza Péter 
súlycsoportjában ezen a napon minden 
ellenfelétől jobbnak bizonyult és 
megszerezte első Magyar bajnoki 
címét. Ezzel az Országos bajnoki 
címmel immár két Magyar bajnoka 
van egyesületünknek. A nap végi 
összesítés után a 74 benevezett klubból 
az előkelő tizenhetedik helyen zártuk a 
versenyt. Gratulálunk a versenyzőknek 
és felkészítőiknek. Gyáni János, 
Kerny Zoltán és Jónás Zoltán 
edzőknek. További sok sikereteket 
kívánunk! Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának a támogatását.

Ismét Magyar Bajnoka van a Bushido Judo Se-nek!

Serdülő korosztályban Gulyás Kitti 
V. helyezést ért el 2021.10.23-án 
Kiskunfélegyházán az Országos Lány 
Diákolimpián. Köszönjük a szülők 
támogató hozzáállását gyermekük 
sikeréhez és gratulálunk minden 
versenyzőnek.

Hencz Gyula
A Békés Megyei Birkózó Szövetség és 

a Hencz WSE elnöke

Éremeső a birkózóknál
A Hencz WSE birkózói eredményesen 
szerepeltek a 2021.10.10-én 
Szigetszentmiklóson megrendezett 
Országos Birkózó Gálán. 
Versenyzőink minden korosztályban 
dobogós helyezést értek el. Külön 
büszkeség, hogy életük első 
versenyén alig 7 évesen Nagy Kornél 

aranyérmes lett, Szűcs Helka pedig 
bronzérmet szerzett. Eredményeink: 
Gyermek II korosztály: Nagy Kornél 
I. hely, Szűcs Helka III. hely. Gyerek 
I korosztály: Klein Levente II. hely. 
Diák II korosztály: Szűcs Csaba II. 
hely, Nógrádi Nándor II. hely, Gulyás 
Tamás V. hely. 



HÍRMONDÓ14

Két országos bajnoki cím a KörösFit-eseknél
2021.10.09-én szombaton rendezték 
meg az Országos Fitkid Dance és 
Dance Show versenyt Csongrádon. 
A Magyar Fitkid Szövetség és a 
Csongrád Fitness Egyesület közös 
rendezésével megvalósuló versenyen 
Egyesületünkből 9 egyéni és 1 csapat 
gyakorlatot láthatott a zsűri. 
A KörösFit-es lányok nagy izgalommal 
indultak el ezen a versenyen, mivel 
nagyon sokat készültek rá, rengeteg 
áldozatot hoztak, szabadidejüket a 
tornateremben töltötték, de - mint 
mindennek, ennek is - meg lett az 
eredménye. Rengeteg dicséretet kaptak 
a verseny alatt, ami megerősített 
minket abban, hogy jó úton haladunk...
A verseny 1. blokkjában a kisebbek 
- Gellai Zoé, Gyuricza Nóra, Furka 
Dorka és Pataki Zoé - mutatták be 
versenygyakorlatukat. Gellai Zoé 
élete első megmérettetésén vett részt, 
a többiek már rutinosnak mondhatóak.  
Mind a 4 lány szinte hibátlan, gyönyörű 
gyakorlatot mutatott be, melyekkel a 
következő eredmények születtek.
Gyuricza Nóra (II.a kcs) – 3. hely, 
ORSZÁGOS BRONZÉRMES 
Furka Dorka (II.b kcs) - 4. helyezett
Pataki Zoé  (III.kcs) - 6. helyezett
Gellai Zoé (II.a kcs) - 17. helyezett
A délutáni blokkban 6 versenyzőnk 
lépett  a szőnyegre: Csipai Csenge, 
Fekécs Noémi, Gombkötő Zsófi, Izsó 
Zorka, Lövei Kíra és Szunyog Hanna. 
A lányok egyéniben illetve csapatban 

is nagyon magabiztosan és felkészülve 
mutatták be a gyakorlataikat. Az 
eredményhirdetést végig izgulva - 
mindenki nagy örömére - többször 
hívták ki a dobogóra a KörösFit-es 
lányokat. A legnagyobb öröm mégis 
akkor volt, amikor Gombkötő Zsófit 
egyéni versenyszámban, valamint a 
Wonderland csapat tagjait a dobogó 
legmagasabb fokára hívták ki.
Gombkötő Zsófi (V.kcs) - 
ORSZÁGOS BAJNOK
Fekécs Noémi (VII.kcs) – 
ORSZÁGOS  EZÜSTÉRMES
Csipai Csenge (IV.kcs) – 4. helyezett
Lövei Kíra (VII.kcs) – 4. helyezett
Izsó Zorka (IV.kcs) – 8. helyezett
ORSZÁGOS BAJNOK - 
Wonderland csapat
Csapat tagjai: Csipai Csenge, 
Fekécs Noémi, Gombkötő Zsófi, 
Lövei Kíra, Szunyog Hanna
Igazi, egységes csapattá 
kovácsolódtunk, sőt, még annál is 
több van benne. Öröm volt látni őket 
eredményhirdetés alatt, hogy mennyire 
örültek (nem csak a saját sikereiknek, 
hanem) a társuk sikerének. Nagyon 
büszkék vagyunk Rájuk! Öröm velük 
minden eltöltött perc!
Gratulálunk mindenkinek, hiszen 
szuper eredmények születtek.

A felkészülésben segítette a lányokat 
Gergely Orsolya, Varró Renáta és 

Katona Ákos - edzők.

„Dolgozzon otthonról!
Díszzacskók csomagolása és 
egyebek elérhetőségei érd:  

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517

Bádogos munkák, cseréptető 
javítás-felújítás, téglakémény át-
építés-javítás, szerelt kémények, 

lapostető szigetelés készítése. 
Tel: 06-30/935-6229

KÁRPIT – ÉS 
SZőNyEGTISZTÍTÁS

Hívja Katit! 
Telefon: 06-20/490-0497
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Négy Mátrixos készül a Világ Bajnokságra
A Mátrix Fitness Sportegyesületet 
hatalmas Öröm érte Október 12.-én. A 
Ritmuscsapatok Versenysorozat Elnöke 
keresett meg, hogy Sztvorecz Gréta 
kijutott a Világbajnokságra, Ciprusra. 
Ahogy azt sokan tudják Gréti az Európa 
Bajnokságon Fit- Kids kategóriában a 
2. helyet szerezte meg, ezért egyenes 
ágon jutott ki Ciprusra. Elnök asszony 
elmondta , hogy az Október 10.-ei 
versenyen 3 versenyzőnk olyan magas 
pontokat szereztek, hogy lehetőséget 
kaptak a kvalifikálásra. Ezért egy újabb 
megmérettetésen kellet részt venni 
a lányoknak. Október 25.-én szóltak 
, hogy a lányok sikeresen vették az 
akadályt és ők is kijutottak. Nyúzó 

Fanni  , Major Regina és Hajkó Kata 
jutott ki még Gréti mellett.Fanni 
még csak  6 éves és  Gyomaendrődi 
Százszorszép Óvoda Nagycsoportosa. 
Mindenki más kategóriába fog indulni 
és más szabályokkal. Egy újabb 
lehetőség az egyesületünknek, mivel 
Gyomaendrődről először jutottak ki 
Fitness versenyzők. Versenyzőinkkel 
mindent megteszünk, hogy büszkék 
legyenek ránk. November 12-15 között 
szurkoljon Mindenki a Mátrix Fitness 
Sportegyesület versenyzőinek. Hajrá 
Mátrix # Hajrá Gyomaendrőd # 
Hajrá Magyarország
,, A jövő sikerének záloga, ha feleded 
a múlt kudarcát.” Köszönjük edzőink 

munkáit Soczó Szabina , Kun – Tari 
Brigitta, Hajkó Kata és Kötél Lolita. 
Megyünk EGyÜTT TOVÁBB!

Országos és Magyar Bajnokok
Mátrix Fitness SE. versenyzői egész 
nyáron edzettek, hogy az őszi 
versenysorozaton a legjobbat nyújtsák. 
Az első versenyünk október 10.-én volt 
Budapesten a Ritmuscsapatok Országos 
Bajnoksága. Nagyon szép eredmények 
születtek. Zádori Zoé C kategóriában 
Országos bajnok lett. C kategória: 
Nyuzó Fanni 3.hely, Szabó Janka 4. 
hely, Farkas Lara 3.hely, Hankó Réka 
4. hely, Majerszki Zsanett 5.hely. Hajkó 
Kata B kategóriában Országos bajnok 
lett. B kategória: Sztvorecz Gréta 2. 
hely, Farkas Lili 3. hely, Hankó Panna 
5. hely, Major Regina 6. hely. Nem 
volt sok pihenési időnk. Október 13.-
án meghívást kaptunk Békéscsabára 
a Pályaválasztási rendezvényre. 
A programra csak a Mátrixosokat 
hívták meg. Hatalmas elismerés volt 
számunkra, hogy Békés megyéből ránk 
voltak kíváncsiak. Sok- sok pozitív 
visszajelzést kaptunk, aminek nagyon 
örülünk. 

Október 17.-én Budapestre utaztunk az 
IFBB Hungary Magyar Bajnokságra. 
Izgatottan vártuk ezt a napot. Oda 
érkezést követően, közös bemelegítés 
majd mindenkinek színpadpróba haj 
és smink készítés. Sztvorecz Gréta B 
kategóriában Magyar Bajnok lett. C 
kategória: Zádori Zoé Arany, Majerszki 
Zsanett Ezüst. B kategória: Hajkó Kata 
5.hely, Major Regina 7. hely. Pihenési 
idejük a lányoknak nem nagyon 
volt mert október 21.-én egy újabb 
fellépésre hívtak minket. Mezőtúron a 
,,Sportoljunk együtt egészségünkért” 
programon mutattuk be tudásunkat. 
Október 24.-én Dabasra utaztunk a 
UPDF Országos versenyére. Délelőtt 
rendezték meg Barátság Kupát, ahol 6 
versenyzőnk lépett a színpadra. Szabó 
Janka arany, Major Regina arany, 
Zádori Zoé ezüst, Farkas Lili ezüst, 
Farkas Lara bronz, Majerszki Zsanett 
bronz. Délután az őszi Kupa került 
megrendezésre: Nyuzó Fanni 1. hely, 

Sztvorecz Gréta 2. hely, Hajkó Kata 2. 
hely. ,, A sport megtanít becsületesen 
győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A 
sport tehát mindenre megtanít”

Hajrá Mátrix Fitness SE.

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)

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
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Gyomaendrődi 
Mentőalapítvány 


Kérjük, hogy adója 1%-át 
ajánlja a Gyomaendrődi 

Mentőalapítvány 
számára.

Adószám: 18376713-1-04
Számlaszám: 

11733120-20007511

NYÁRI TÁBOROK SZERVEZÉSE 
A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesülete Kalandozások 
Gyomaendrődön – nyári táborok szervezése a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskolában című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01994 azonosító számú pályázata a 
Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.

A pályázat keretében 3 turnus nyári napközis tábort valósítottunk meg. A táborok fő 
célkitűzése volt: az intézményben tanuló gyermekek nyári szünidős tevékenységének 
bővítése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, közösségépítő programok 
szervezése. Célunk volt továbbá, hogy, a táborok hozzájáruljanak a résztvevő gyerekek 
személyiségének, szociális kompetenciájának, önállóságuk, valamint öntevékenységük 
fejlődéséhez, fejlesztéséhez, elősegítsék a közösségi szellem megteremtését.

A táborok keretében megvalósított programok, előadások olyan ismereteket nyújtottak a
résztvevő gyerekek számára, melyek fejlesztették kreativitásukat, sokoldalúságukat, 
hozzájárultak az egészségtudatos életmód kialakításához, erősítéséhez, valamint 
támogatták a fenntarthatóság pedagógiáját.

Projekt összköltségvetése: 2 348 357 Ft. 

A projekt befejezésének dátuma: 2021. 08. 31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg. 

További információ kérhető:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
E-mail: sportegyesuletkisbalintalt@gmail.com

2021. 10. 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY ZENEI PROGRAMJAINAK 
MEGVALÓSÍTÁSA

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány „A zene egy összekötő kapocs ember és 
ember között” - a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány zenei programjainak 
megvalósítása című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00229 azonosító számú pályázata a Széchenyi 2020 
program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány meggyőződése, hogy a zenének nagyon fontos 
szerepe van az ember életében. A kórus tagjainak véleménye szerint fontos, hogy minél több helyen igényes 
komolyzene szólaljon meg, és hogy ez a fajta zene mindig jelen legyen az életünkben.
A projekt keretében megvalósított rendezvények által színesedett Gyomaendrőd kulturális, komoly- és 
könnyűzenei programkínálata, valamint a kórus hagyományos zenei előadásai mellett egyéb bemutatók is 
kerültek bonyolításra kerültek.
Ezek a programok:

- Jubileumi koncert a kórus fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából
- „Ifjú zenebarátok” című programsorozat keretében:

o Fool Moon koncert
o Soulwave koncert
o Komolyzenei koncert – Felléptek: Uhrin Viktor hegedűművész, Gál Csaba zongoraművész, 

valamint David Yengibarjan harmonikaművész.

Projekt összköltségvetése: 9,45 millió Ft. 

A projekt befejezésének dátuma: 2021. 12. 31. 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

További információ kérhető:
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
E-mail: zenebaratkamara@gmail.com 

CSALÁDI PROGRAMOK SZERVEZÉSE 
A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesülete „Hajrá Kisbálint!” –
családi programok szervezése a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában című, 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01993 azonosító számú pályázata a Széchenyi 2020 
program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A pályázat keretében 3 családi rendezvényt valósítottunk meg, melyek alapvető célja volt,
hogy a már hagyományos iskolai sportprogramjainkat megnyissuk tanulóink szülei, 
családjai előtt is, így egészségnevelési programunk nem csak közvetetten, hanem 
közvetlenül is eljuthatott hozzájuk. Mindemellett a megvalósított programok lehetőséget 
biztosítottak a családok számára, hogy minőségi időt tölthessenek el együtt.

Projekt összköltségvetése: 3 367 382 Ft. 

A projekt befejezésének dátuma: 2021. 11. 30.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg. 

További információ kérhető:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
E-mail: sportegyesuletkisbalintalt@gmail.com
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Felhívás Díszpolgári cím, Gyomaendrődért díj valamint Gyomaend-

rődért Elismerő Oklevél adományozásának javaslattételére 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről szóló 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében 
(www.gyomaendrod.hu/hu/onkormanyzati_rendeletek) határozta meg az önkormányzati 
kitüntetéseket és elismeréseket, melyek az alábbiak: 

- Gyomaendrőd Díszpolgára cím 
- Gyomaendrődért díj 
- Gyomaendrődért Elismerő Oklevél: oktatás és nevelés, kultúra és művészet, egés-

zségügy, szociális munka, gyermek- és családvédelem, sport, környezet- és természet-
védelem, katasztrófa- és rendvédelem, közellátás és közszolgáltatás, turizmus, köz-
szolgálat. 

A díszpolgári cím annak a Gyomaendrődhöz kötődő személynek adományozható, aki a vá-
rossal tartós és szoros kapcsolatot ápoló szaktekintélyként vagy mecénási szerepvállalóként 
járult hozzá a társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális élet fejlődéséhez, múltunk meg-
őrzéséhez, továbbá az egészségügy, az oktatás, közművelődés és a sport területén kiemelke-
dő tevékenységet végezve és eredményt elérve közmegbecsülést szerzett. A díszpolgári cím 
posztumusz is adományozható.  

Gyomaendrődért díj annak a személynek, közösségnek adományozható, amelyik Gyoma-
endrődön kifejtett évtizedes munkásságával, a gazdagság, a kutatás, a közigazgatás, a szol-
gáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a turizmus, a 
kultúra és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése érdekében kiemelkedő eredmé-
nyességű, maradandó értékű tevékenységet végzett, a város értékeinek hazai és külhoni 
megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szer-
zett. A díj posztumusz is adományozható. 

A Gyomaendrődért Elismerő Oklevél szakterületi elismerés a jelzett szakterületeken elért 
kimagasló szakmai érdekek elismeréséért adományozható.  

Az önkormányzati kitüntetések és elismerések a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából 
adományozhatók. 

A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület tagjai, civil szervezetek 
és a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot 2022. január 7. napjáig Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) postacímre, illetve a 
polgarmester@gyomaendrod.hu e-mail fiókra. 

A javaslatot csak írásban lehet benyújtani és olyan részletes indokolással kell ellátni, 
amelyből megismerhető a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet adata, 
elérhetősége, az ajánlott személy vagy szervezet életútja tevékenysége, annak jelentő-
sége és a városra gyakorolt hatása, valamint az ajánló neve, elérhetősége és kézjegye. 

A beérkezett javaslatok alapján a Képviselő-testület a 2022. januári ülésen dönt és a kitünte-
tések átadására a 2022. március 15-i ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében kerül sor. 
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Pályázati felhívás Gyomaendrőd Város egységes turisztikai 
megjelenéséhez turisztikai logó és arculat megalkotására 

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók illetve 
alkotóközösségek számára Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logójának és arculatának 
megalkotására. A pályázat célja Gyomaendrőd Város egységes turisztikai megjelenéséhez turisztikai 
logó és arculat megalkotása. A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat további 
megjelenési formáira is szerződéses megbízást kaphat. 
 
Pályázók köre: természetes személy, bármely belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy civil 
szervezet. 
 
A beküldött pályamunkák tartalma: az alábbi elemek arculati terve: 

• logó, 
• névjegykártya, 
• levélpapír, boríték, 
• meghívó, 
• honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, prezentációs sablon 

Az arculat várható további megjelenítési formáiból egy-egy megtervezése előny lehet a pályázat 
bírálata során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor: 

• szórólap, nyomtatott promóciós anyagok (plakátok, írótömb, ajándékkártya, üdvözlőkártya) 
• rendezvény/fesztivál megjelenés kellékei (stand, fülke, kültéri bútorok, zászló, sátor, stb.) 
• webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép), 
• egyéb (az intézmény tereiben megjelenő tájékoztató táblák, stb.) 
 

A pályázati kiíró bemutatása: 
A város bővelkedik hagyományos épített és kulturális látnivalókban, mely a turizmus egyik 
legfontosabb vonzereje. Hagyományosan megrendezésre kerülnek legnagyobb gasztronómiai 
rendezvényeink, a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Nemzetközi Halfőző verseny. Gyomaendrőd az 
országban egyedülállóan gazdag kulturális értékekkel büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari 
Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. A művészetkedvelők a városi 
képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő alkotók műveivel. A város jelentős kulturális örökségét 
képezi a Kállai Ferenc hagyaték, a Papp Zsigmond hagyaték, Aranka Babamúzeum. Az Endrődi Tájház 
épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.  
 
A turisztikai attrakciók egyik legfontosabb meghatározója a természeti környezet, amelyben igen 
gazdag Gyomaendrőd városa. A Bárka Látogatóközpont, Erzsébet ligeti lombkorona sétány és kilátó 
mutatja be a város régi és jelenkori természeti környezetét. 
A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában 
helyezkedik el. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a Hármas-Körös 
fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely folyó alapvetően meghatározza a táj 
arculatát. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd a 
horgászok és a vízi sportok kedvelőinek paradicsoma. 
Az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi 
tájat, halakkal teli 16 holtágat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű 
növény- és állatvilág található. 
 
Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője, melynek értékes 
gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 
62 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium.  
 
Pályázat beérkezési határideje: 2021. november 30., kedd, 16 óra 
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A pályázat elbírálása: 
A beérkezett pályázatokat a Kiíró a 2021. december 17-ig értékeli és bírálja el, a következő szempontok 
szerint: 

• A felhívásban szereplő követelmények teljesítése, az egységes turisztikai megjelenés 
megvalósítása, 

• A település sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában, 
• Az ötlet eredetisége, frissessége. 

 
A pályázat díjazása: 
A díjnyertes pályázat 500.000.-Ft pályadíjat kap. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval az arculat várható 
további, fent említett megjelenítési formáinak tervezésére szerződést köthet. 
Elvárások a logó és arculat tekintetében: 

• A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet (embléma) + tipográfiát Gyomaendrőd, a Körösök 
ölelése megnevezéssel, színes vagy monokróm megjelenésben. 

• A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, levélpapír, boríték, 
plakát, szórólap, hírlevél, stb. 

• Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, markáns, 
megjegyezhető és könnyen azonosítható. 

• Az arculat reflektáljon Gyomaendrőd turisztikai értékeire. 
 

Pályázati feltételek: 
Nevezési díj nincs. 
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem 
fogadhatók el. 
Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott, zárt borítékban minden esetben csatolni kell 
a pályázati adatlapot (pályázó nevét és elérhetőségeit), illetve a pályázati nyilatkozatot, mert ezek 
hiányában a pályázat érvénytelen. (A pályázati adatlap és nyilatkozat a www.gyomaendrod.hu oldalról 
tölthető le.) 
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és 
egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A 
feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül 
fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. 
Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes 
pályaművek tekinthetők: 
- digitális formában (logó vektoros: EPS, CDR, AI, jpg; további arculati elemek legalább 300 dpi 
felbontásban jpg, pdf formátumban), pendrive vagy CD/DVD adathordozóra írva és mellette 1 példány 
nyomtatott formátumban. (Amennyiben a pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is 
az adathordozóra.) 
A benyújtás módja: 
postai úton vagy személyesen, zárt borítékban leadni az alábbi címre 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Eredményhirdetés: 2021. december 20. 
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró a város honlapján, a www.gyomaendrod.hu weboldalon, 
2021. december 20-án 24 óráig teszi közzé. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és 
kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. 
Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a 
módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül. 
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e 
tekintetben nem vállal. 
A Kiíró a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja. 
Tovább információt Toldi Balázs polgármester, a polgarmester@gyomaendrod.hu e-mail címen,  
illetve a 66-521-600-as telefonszámon nyújt. 
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