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GYOMAENDRŐDI

KÖZÉLETI HAVILAP

1848. március 15-e elválaszthatatlan 
Petőfi Sándortól, akinek az idén ünne-
peljük születésének 200. évfordulóját. 
Petőfi Sándor 1849. júliusának elején 
időzött városunkban. Mezőberénybe 
tartott, rokonához, az idős Orlai Petrich 
Sámuel csizmadia mesterhez (a Petőfit 
is megfestő művész, Orlay Petrich 
Soma édesapjához), hogy onnan az 
erdélyi harctérre induljon, hazája vé-
delmére. Petrich Sámuel feljegyzését 
a Vasárnapi Újság 1895. évi 22. szám 
351. lapján Baráth Ferenc közölte.

„Július hóban, amikor Mezőberénybe 
jött Petőfi családostul, Gyomának jött... 
Amikor Gyomára érkezett, azon kocsis 
tovább nem vitte, s így bement Gyoma 
városházához, ottan a cselédtől kérdez-
te a jegyző úr hollétét. A cseléd mondta, 
hogy bent van a szobában és a bíró is. 
Petőfi belépvén a szobába köszönt; a 
köszönést elfogadták. Bíró uram a szo-
bában az egyik oldalon, a lócán hevert, 
a jegyző a másik lócán, s a köszönés 
elfogadása után sem kelt fel egyik sem. 
Petőfi megkérte a jegyzőt, hogy ha le-
hetséges, lennének szívesek neki egy 
forspontos kocsit adni Mezőberényig. 
A jegyző kérést tett bíró uramhoz, van-e 
heverő forspontos? A bíró félvállról fe-
lelte: - Bizony nem igen van itt most. 
Ekkor a jegyző így szólt Petőfihez: 
-Van-e az úrnak igazolványa? Petőfi 
általadta igazolványát. Amint a jegyző 
belepillantott, hirtelen felugrott, szaladt 
bíró uramhoz, azt lerántotta a lóczáról 
a fekvéséből, s ilyen szavakkal szólott 
hozzá: - Keljen fel bíró uram, teremtet-
tét, Petőfi Sándor áll előttünk. Dehogy 
nem adunk, ha kell, akár tízet is.  A 
dobost azonnal elküldték a városba ki-
dobolni, hogy itt van Petőfi Sándor… - 
Hol a kocsija?” kérdék Petőfit. Mondta, 
hogy kint, a piaczon van. Akkor a bíró, 
a jegyző meg több érdemes urak meg-
fogták kocsiját, és maguk húzták be a 
városház udvarába. Rövid idő alatt tele 

volt a városház udvara néppel. Petőfit 
érdemes urak vállaikra vették, a nép 
között hordták, és minden oldalról él-
jenezték. Majd egy magas állványra 
felemelték, ahonnét hosszú beszédet 
tartott a népnek. Több órai mulatás után 
kocsira ült családostul, s a város lova-
in hozták el Mezőberénybe. - Ezeket 
maga Petőfi Sándor beszélte el nekem, 
akkoriban nálam létekor. Az akkori 
gyomai jegyző neve Csatt.” [Csath N. 
János volt a jegyző neve.]
Hiteles írás nem maradt fenn Petőfi 
Gyomai látogatásával kapcsolatban. 
Városi legendaként maradt fent ez a tör-
ténet, amelynek emlékére a Szabadság 
téren álló (akkori) Városháza épületé-
nek falán az alábbi szövegű táblát he-
lyezték el:
„Július hóban (1849-ben) amikor 
Mezőberénybe jött Petőfi családostul 
Gyomának jött... Bement Gyoma vá-
rosházához... Rövid idő alatt tele volt a 
városház udvara néppel. Petőfit minden 
oldalról éljenezték. Majd egy magas 
állványra felemelték, ahonnét hosszú 
beszédet tartott a népnek. (id. Petrich 
Sámuel)” 
A táblát a látogatás emlékére az önkor-
mányzat helyeztette el. A bornz dom-
borítást Honti Antal készítette. 1991. 
március 15-én a városi ünnepség kere-
tén belül Dr. Szilágyi Ferenc avatta fel. 
[Az emléktáblát ellopták, de később 
pótolták, a Járási Hivatal falán találha-
tó.]                    (folyt. a köv. oldalon...)

1848. március 15. emlékezete
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1848-49 hőseinek emlékét őrzi Gyoma 
legrégibb köztéri szobra a református 
templom kertjében. Az első világhábo-
rúban elhunyt hősök emlékére épített 
szobor állításának kezdeményezője 
Kner Izidor volt. A szobor elkészí-
téséhez és az avatóünnepség méltó 
megrendezéséhez gyűjtést szerveztek. 
Az avató ünnepséget 1927. november 
20-án tartották. József főherceg mon-
dott ünnepi beszédet, majd leleplezte a 
szobrot. Istók János alkotása kétalakos, 
nemcsak az első világháború hőseinek, 
hanem az 1848-49-es szabadságharc 
katonáinak is emléket állít. Azt az el-
képzelt pillanatot ábrázolja, amikor az 
idősebb (szabadságharcos) katonától a 
fiatalabb (első világháborús) katona át-
veszi a kardot.

1848. március 15. emlékezete (folytatás)

„Útban Segesvár felé: Petőfi Sándor és családja Gyomán történő átutazásának 
emlékére” címmel Babos László helytörténeti kutató írt könyvet.  

A kiadvány a Petőfi 200 emlékév és a 40 éve együtt Gyoma és Endrőd 
programsorozatokhoz kapcsolódva jelent meg.

Február 15-én rendkívüli testületi 
ülésen elfogadtuk Gyomaendrőd város 
2023. évi költségvetési rendeletét. A 
négymilliárd forint körüli kiadási és 
bevételi oldallal számoló költségvetés 
soha nem látott nehézségekkel 
indult. A rezsiválság több száz 
milliós költségvetési hiányt okozott 
az önkormányzat, az intézmények, 
a gazdasági társaságok működési 
kiadásaiban. A közvilágítás biztosítása, 
a kötelező feladatok ellátása mellett 
úgy tűnt, hogy az önként vállalt 
feladatainkról teljes egészében le kell 
mondanunk. Az első koncepcióban a 
már korábban meghozott takarékossági 
intézkedések után is jelentős hiányunk 
mutatkozott. December végén 
értesültünk arról, hogy közel 195 
millió forint kormánytámogatásban 
részesülünk, amelyért köszönetet 
mondok Dankó Béla országgyűlési 
képviselőnknek.  Ez a támogatás kötött 
felhasználású, csak a megnövekedett 
energiaköltségekre fordítható és csak 
a kötelező feladatoknál: közvilágítás, 
óvoda, bölcsőde, kulturális, 
egészségügyi, szociális intézmények, 
idősek klubjainak működtetése. A 
kormánytámogatás beépítése és a 
költségcsökkentő intézkedések után 
lehetőség nyílt arra, hogy az önként 
vállalt feladatok finanszírozását – ha 
nem is teljes egészében - is visszaépítsük 
a költségvetésbe: működni fog a 
Rózsahegyi ház, megrendezésre kerül a 
sajt- és túrófesztivál, a halfőzőverseny 
– igaz, szerényebb keretek között, mint 

az elmúlt években -, néhány kulturális 
program szervezésére is van lehetőség 
a könyvtárban, illetve a művelődési 
házban. A civil és sport alapokba is 
visszatettünk forrást, még mindig 
jelentőst támogatást tudunk nyújtani a 
civilszervezeteknek. Az alapokra már 
ki is írtuk a pályázatokat. Tervezzük 
a már korábbi években is működő 
járdaépítési és szennyvíz csatlakozási 
pályázatok kiírását. Az idén is lesz 
kátyúzás, útépítés. Továbbra is 
támogatjuk a képtár működését, az 
önkormányzati tűzoltóságot.    
A fürdő részlegesen működik, 
nem kellett teljesen bezárnunk. A 
termálvizet csak részben tudjuk 
hasznosítani, mert egy bizonyos külső 
hőmérséklet alatt ez már nem elégséges, 
ezért gázenergiát kell használni. A 
fürdő energiaszerződése 2022 utolsó 
negyedévében lejárt, a közbeszerzésen 
csak bruttó kettőezer forint/m3 
gázáron tudott vásárolni. Az évi 58000 
m3 felhasználás 116 millió forintos 
gázköltséget jelent, amelyet sem az 
önkormányzat nem tud a fürdőnek 
támogatásként odaadni, sem a fürdő 
nem tud a bevételeiből kigazdálkodni. 
Ezért volt szükség arra, hogy azok a 
részlegek működjenek tovább, ahol 
a termálvizes működés megoldható. 
Tájékozódtam a környékbeli, nyitva 
tartó fürdőknél, hogy ők hogyan 
tudják a nyitvatartást megoldani: az ő 
szerződéseik nem jártak le tavaly, ezért 
az idén is az alacsony, kb. 100 Ft/m3 
gázáron tudnak működni. Olyan is van, 

akinek a rendszere teljes egészében 
alkalmas a termálvizes működésre. 
Készen vannak a terveink arra, hogy 
nagyobb mértékben hasznosítsuk 
a termálvizet, hogy napelemek 
telepítésével csökkentsük a működési 
kiadásokat a fürdőnél. A napelemes 
működés egyébként több helyen 
is betervezett, ahogyan érkeznek a 
hálózat tulajdonosától az engedélyek, 
úgy kezdhetjük meg a kivitelezéseket: 
a könyvtárnál, a sportcsarnoknál, a 
gondozási központ több telephelyén. 
A sportcsarnok fűtésének átállítása 
termálvízre megtörtént. A napelem-
telepítések, a termálvizes fűtésre 
történő átállás az önkormányzat 
korábbi években gyűjtött saját 
forrásából valósul meg. A közvilágítási 
hálózat korszerűsítésére kiírt 
pályázatunk eredményes volt, ha lejár a 
szerződéskötési moratórium, indulhat a 
kivitelezés. Jelentős megtakarításokra 
számítunk, amellyel a kiadások 
magas szintje csökkenthető. Mind a 
fürdőnél, mind az intézményeknél 
tervezett energiamegtakarítást célzó 
beruházások saját forrásból valósulnak 
meg. 
Postapartner szolgáltatás indul: az 
endrődi posta megszűnése miatt 
folyamatos a kapcsolattartás a 
Magyar Posta illetékeseivel. Egy 
endrődi vállalkozó már regisztrált a 
postapartneri működésre, tehát minden 
feltétel adott ahhoz, hogy a posta kiadja 
az engedélyt. A postapartneri ponton 
minden szolgáltatás elérhető lesz, 
amely korábban az endrődi fiókban 
elérhető volt.  

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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A magánszemélyek, az adószámmal 
nem rendelkező őstermelők az eddig 
megszokott módon, postai úton kapnak 
tájékoztatást a 2023. évi fizetési 
kötelezettségükről, melyhez az I. és II. 
félévi befizetéshez szükséges csekket 
is megkapják. Részükre ebben az 
évben további értesítő nem kerül 
megküldésre. 
A vállalkozások elektronikusan, 
cégkapujukra, az egyéni vállalkozók 
ügyfélkapujukra kapják meg az I. félévi 
értesítőt. Részükre augusztus hóban 
szintén elektronikusan lesz megküldve 
a II. félévről szóló adóértesítő. 
Az I. félévben esedékes adót 2023. 
március 16-ig, a II. félévben esedékes 
adót 2023. szeptember 15-ig lehet 
megfizetni pótlékmentesen.
Ügyfélkapuval rendelkező adózóink 
befizetésüket a https://eonkormanyzat.
gov.hu oldalról elérhető bankkártyás 
fizetéssel is teljesíthetik.
A fizetési kötelezettséget a 
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett 
Adózónak belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással kell 
teljesítenie, így részükre csekkek nem 
kerülnek megküldésre. Az utaláshoz az 
értesítő tartalmazza az adott adónem 

számlaszámát, a megjegyzés rovatba 
pedig az Adózó mutató számát kell 
beírni.
Amennyiben az értesítőben jelzett adó-
ját időközben megfizette, úgy a befize-
tett összeggel csökken a tartozása. Ha 
a befizetést nem a megfelelő számlára 
teljesítette, vagy Önnek túlfizetése van, 
az összeg átvezetéséről a hátralékot mu-
tató adószámlája javára, illetve a túlfi-
zetés bankszámlára történő visszautalá-
sáról írásban, az erre szolgáló nyomtat-
ványon rendelkezhet.
Az értesítő készítésének időpontjában 
még nem végleges (nem jogerős) 
tételek külön, a véglegesítés alatt álló 
tételek táblában szerepelnek, azokról 
az érintettek határozattal kerültek 
értesítésre, mellékelve a befizetéshez 
szükséges csekket.
Az adófizetési kötelezettségüket cso-
portos beszedés útján teljesítő Adózók 
figyelmét felhívjuk, hogy a március 
16-án esedékes adókötelezettségeiknél 
csak azok a tételek kerülnek levonás-
ra, mely tételek a csoportos beszedés 
számlavezető pénzintézet felé történő 
indításának időpontjáig, azaz március 
5-ig véglegessé (jogerőssé) válnak.
Előfordulhat, hogy elhunyt adózó 

nevére kerül az értesítő megküldésre. 
Ebben az esetben kérjük, hogy a 
tartozás rendezése, illetve az új 
adókötelezett megállapítása érdekében 
az örökösök vegyék fel a kapcsolatot 
ügyintézőinkkel.
Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy 
az adó késedelmes megfizetése esetén 
az esedékesség napjától a fizetendő 
adó összege után késedelmi pótlékot is 
köteles fizetni. 
Abban az esetben, ha nem kapna 
értesítést sem levélben, sem 
ügyfélkapujára, cégkapujára, vagy az 
értesítőben szereplő adatokkal nem ért 
egyet, kérjük keresse önkormányzatunk 
adóügyintézőit, egyeztetés céljából.
Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy 
az ügyfélkapuval rendelkező 
magánszemélyek, egyéni 
vállalkozók, illetve a vállalkozások 
adóhatóságunkhoz bejelentett 
képviselői, meghatalmazottjai a 
mindenkori adószámla egyenlegüket 
bármikor lekérdezhetik az 
E-Önkormányzat portálon  
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) 
történő bejelentkezést követően. 

Adó Osztály

A 2023. évi adóértesítőkkel kapcsolatos tájékoztatás
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HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA 
A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBE a fenntartó 
12/2023. (II. 14.) határozata alapján - Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.), Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, 
Jókai u. 4.), Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.), valamint Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás, Kossuth u. 
23.), a következő időpontokban történik:

2023. április 24-25. hétfő-kedd 07.30 - 17.00 óráig, 

EZEKEN A NAPOKON KELL ÓVODÁBA BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 
2023. AUGUSZTUS 31-IG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL 

MÉG NEM RENDELKEZNEK.

A beiratkozás helye: 
- Csemetekert Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)
- Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
- Százszorszép Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
- Napraforgó Óvodába (a helyszínen: Csárdaszállás, Kossuth u. 23.)

Szükséges iratok:
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, 
továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési 
önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az 
óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni az illetékes hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával 
jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 
köteles értesíteni az óvodavezetőt

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi Óvodában
- integrált óvodai nevelés- saját nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint valamennyi 

telephelyen folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján
- roma nemzetiségi óvodai nevelés a Csemetekert Óvodában vehető igénybe
- német nemzetiségi óvodai nevelés a Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

Az óvodák felvételi körzetei:
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási 
városrész.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.
A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község 
közigazgatási területe.
Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási 
telephelyein és tagintézményében.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
30. nap (legkésőbb 2023. május 25.). Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a 
közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati 
fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Gyomaendrődi Hírmondó című közéleti lap 

2023-ban várhatóan 9 alkalommal jelenik.
Április hónaptól nyomtatásban is.

A gyomaendrődi Hírmondó számai az 
alábbi cmen érhetők el:

https://hgyvk.hu/index.php/konyvtarunk/
gyomaendrodi-hirmondo

Tájékoztató lakossági barnakőszén vásárlásával kapcsolatosan

Tisztelt Lakosság!
2022. év végén lakossági barnakőszén igény felmérés történt, melynek eredményeként elindította a Kormány a 
magyarországi barnakőszén-programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, valamint lehetőséget adva a 
lakosságnak a hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához. Az Ormosszén Zrt felkészült a lakossági 
megrendelések teljesítésére, webáruházat hozott létre, mely elérhető a https://hazaiszen.hu weboldalon, ahol regisztrációt 
követően a lakossági megrendeléseket ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban. Amennyiben nem 
rendelkeznek internet eléréssel és nem tudnak igénybe venni segítséget a megrendelés lebonyolításához, a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) ügyfélfogadási időben tudunk 
megrendelést leadni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Hivatal csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés 
továbbításában, a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.
  Ügyfélfogadás:
  Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
  Kedd: 8.00-12.00
  Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
  Csütörtök: 8.00-12.00
  Péntek: 8.00-12.00

Czibulka György 1959-ben a 
Szegedi Tanárképző Főiskolán 
szerzett diplomát, majd ezt követően, 
1959-1960 között Ecsegfalván 
tanított. 1960-tól több mint 40 éven 
keresztül volt az endrődi gyerekek 
tanítója. Tizennégy évig az Endrőd 
környéki tanyai iskolákban, igen 
nehéz pedagógiai körülmények 
között oktatta a gyerekeket. 1960-
1967 között Varjason, 1967-1974 
között Nagylaposon, majd 1974-
2001 között Endrőd belterületen 
tanított. 
1994-től önkormányzati képviselő 
volt, 1997-ig alpolgármesterként 
is tevékenykedett. Pedagógiai 
tevékenységét mindig a gyerekek 
szeretete, a hátrányos helyzetű 
tanulók támogatása jellemezte.

Elhunyt 
Czibulka GyörgyÉletének 91. évében elhunyt Dr. 

Jánosik Bertalan, háziorvos, aneszte-
ziológus szakorvos. 1964-től Endrőd 
község körzeti orvosa volt. Vezető 
szerepet töltött be az endrődi szék-
helyű orvosi ügyelet szervezésében. 
Hosszú működése során igazi csa-
ládorvos volt, egész dinasztiákat 
kezelt. Lelkiismeretessége, jó diag-
nosztikai képessége miatt a lakosság 
tisztelte, szerette és nagyra becsül-
te. Ötvenhárom évi szolgálat után 
2010-ben vonult nyugdíjba, mint az 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
orvosa. Tevékenysége elismeréséül 
az Egészségügy kiváló dolgozója ki-
tüntetést kapott, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata 1989-ben és 2012-
ben Gyomaendrődért Emlékplakett 
kitüntetésben részesítette. Dr. Jánosik 
Bertalant Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata saját halottjának te-
kintette.

Elhunyt Dr. Jánosik Bertalan háziorvos

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Szujó Zsolt képviselő fogadóórája:

2023. március 13. 17 óra 
Öregszőlő Rózsahegyi Ház

2023. március 14. 17 óra 
Szent Antal Népház
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A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei

Újabb óvodafejlesztés
Januárban megkezdődött a 
Százszorszép Óvoda fejlesztése. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
2022-ben sikeresen pályázott a 
Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra, 
amelynek keretében a TOP_
PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00007 
azonosítószámmal nyilvántartott 
támogatási kérelme 144.000.000 Ft 
összegű támogatásban részesült.
A megvalósítás első ütemében a 
játszóudvar teljeskörű felújítása 
történik meg. Lebontásra került 
a már nagyon elavult állapotban 
lévő kerítés és a megromlott állagú 
régi, használaton kívüli kazánház 
épülete is. Megépült az új kerítés, 
a tereprendezést követően pedig 
korszerű kültéri játékok kerülnek 
telepítésre öntött gumiburkolattal. 
KRESZ park épül és a parkosított 
részek is megújulnak. A projekt 
második üteme a tervek szerint 
nyáron kerül lebonyolításra, 
melyben további 3 új kültéri játék 
kerül telepítésre és folytatódik az 
udvar parkosítása is. Megtörténik 
az épület helyiségeinek felújítása, 
így korszerűsítésre kerülnek a 
gyermekmosdók, belső nyílászárók, 
burkolatok. Az épület napelemmel 
lesz ellátva. Ősszel várhatóan már a 
megújult környezetben fogadjuk a 
Százszorszép ovisokat. 

Bölcsődés leszek
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás 
részeként a gyermekek napközbeni 
ellátásának egyik formája, a 20 
hetestől - 3 éves korú gyermekek 
szakszerű gondozását és nevelését 
végző intézmény. Elsősorban a 
dolgozó szülők gyermekeit hivatott 
gondozni munkaidejük alatt, de az 
ellátást igényelhetik azok a családok 
is, ahol a szülő a nappali képzésben 
vesz részt, vagy betegsége miatt 
a gyermek napközbeni ellátásáról 
nem tud gondoskodni. Felvehető 
az a gyermek is, akinek fejlődése 
érdekében állandó napközbeni 
ellátásra van szüksége, akit 
egyedülálló vagy időskorú személy 
nevel, akinek a szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt 
az ellátásáról nem tud gondoskodni.
A bölcsődei beiratkozás egész évben 
folyamatosan történik. Ha a család 
terveiben szerepel a bölcsődei 
ellátás igénybevétele, érdemes 
időben tájékozódni és egyeztetni, 
előfordulhat, hogy várni kell az üres 
férőhelyre. Amennyiben már konkrét 
elhatározásra került a bölcsőde 
igénybevétele, a felvételi kérelmek 
benyújthatók: 2023. április 24-
25. hétfő-kedd 07.30 - 17.00 óráig 
a Tipegőkert Bölcsődében vagy 
előre egyeztetett időpontban az év 
folyamán.
A bölcsődei ellátás igényléséről, 
a felvételi szabályokról és a 
beszoktatás menetéről bővebb 
tájékoztatót olvashatnak itt: https://
kistersegiovoda.hu/bemutatkozas-
bolcsode

Óvodás leszek
Az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, amely a 
gyermeket fokozatosan készíti fel az 
iskolai életre. A gyermeknek abban 
az évben, melynek augusztus 31. 
napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési 
év kezdő napjától (szeptember 1-től) 
legalább napi 4 órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. 
(Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 8. § (2))
A tavaszi óvodai beiratkozás és 
az azt megelőző óvodaválasztás 
jelentős mérföldkő a kisgyermekeket 
nevelő családok életében. Városunk 
önkormányzati fenntartású 
intézményeként néhány fontos 
információval kívánjuk segíteni az 
óvodakezdés előtt álló szülőket.
Óvodáink: Százszorszép Óvoda 
(Kossuth út 7.), Margaréta Óvoda 
(Jókai utca 4.), Csemetekert Óvoda 
(Blaha út 8.), Napraforgó Óvoda 
(Csárdaszállás)
A fenntartó önkormányzatok 
által folyamatosan biztosítottak 
az optimális működési feltételek, 
így intézményeinkben nem 
kerültek bevezetésre korlátozó 
intézkedések a jelenleg is érvényben 
lévő energiaválság miatt.  A 
fenntartó, a szülői közösség és a 

Cseppke Óvodai Alapítvány közös 
összefogásával sokat teszünk 
azért, hogy folyamatosan fejlődő 
intézményeinkben a gyermekek 
biztonságos, korszerű környezetben 
tölthessék el az óvodás éveket. 
Tágas udvarokkal, jól felszerelt 
tornaszobákkal és otthonosan 
berendezett csoportszobákkal 
rendelkezünk. A helyi adottságainkra 
építve a pedagógusok és szülők aktív 
együttműködésével a gyermekek 
környezet- és egészségtudatos 
nevelése, szemléletformálása 
határozza meg óvodáink sajátos 
szakmai arculatát. A gyermekek 
két alapvető tevékenységére, a 
játékra és a mozgásra építjük az 
óvodai napirendet, melyben kiemelt 
szerepet kap az érzelmi intelligencia 
fejlesztése is.
Feladatunk, hogy a családi 
nevelést kiegészítve és segítve 
korszerű pedagógiai módszerekkel 
fejlesszük a gyermekek bontakozó 
személyiségét. Szakmai munkánkat 
a gyermekszeretet, a kölcsönös 
tisztelet, a megbecsülés és a másság 
elfogadása jellemzi. Valljuk, hogy 
mind az óvodapedagógusoknak, mind 
a szülőknek meg van a felelőssége 
abban az együttműködésben, 
amelynek célja egy boldog óvodáskor 
biztosítása minden gyermek számára. 
A szülő nyugalma, reális elvárásai, 
biztatása, elismerő szavai, az 
óvodába vetett bizalma és a családi 
közös élmények a legjobb segítség a 
gyermeknek, hogy örömmel kezdje 
az óvodát.
Sok hasznos információt és fotókat 
tartalmaz honlapunk az óvoda 
csodálatos világáról: https://
kistersegiovoda.hu/bemutatkozas-
ovoda 
Tájékozódjanak Óvodába kukucskáló 
napjainkon is, hogy személyesen is 
találkozhassunk. 

Kívánjuk, hogy olyan óvodát 
válasszanak gyermekük számára, 
amelynek pedagógiai szellemisége, 
céljai, vállalt értékei a leginkább 
közel állnak ahhoz, amit az Önök 
családja is képvisel a gyermeknevelés 
során.

Kovács Péterné 
intézményvezető
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Intézményünk minden egységében 
február hónapban a fő program a 
farsang köré rendeződött. Mindenhol 
megsütöttük és jóízűen elfogyasztottuk 
a hagyományos szalagos fánkot. A 
mulatság egységenként eltérően, de 
mindenhol jó hangulatban zajlott. Több 
helyen (idős otthonban és klubban is) 
jelmezt öltöttek magukra az ellátottak 
és a dolgozók is. Az Őszikék idős 
otthonban kvíz fejtörővel, míg a 
Rózsakertben mókás feladatokkal 
tették vidámabbá ezt a programot. Az 

Őszi Napsugár Idősek Otthonának 
lakói viccekkel és dalolással fokozták 
a jó hangulatot, de még a Szent 
Imre Idősek Otthonában is örömmel 
fogadták a jelmezes kollégákat. Az 
Esély klubban megemlékeztek a 
medve napról, Valentin napon pedig 
körbejárták a szerelem témáját, majd 
egy különleges szívecskés édességet 
fogyasztottak el.  Nappali klubjainkban 
figyelemmel kísérjük az emléknapokat, 
így például beszélgettünk az anyanyelv 
napjáról, valamint megemlékeztünk a 

kommunista diktatúra áldozatairól is. 
A torna továbbra is nélkülözhetetlen 
része ellátottjaink mindennapjainak, 
és emellett az egészségük folyamatos 
ellenőrzése is feladatunk. A szellemi 
egészség karbantartására a kártya és 
társasjátékok mellett most nagy kedvvel 
játszottak torpedót is. Reméljük a 
farsangi mulatozásunkkal sikeresen 
elűztük a telet, és a tavasz érkezésével 
virágos kertjeink, udvaraink is újból 
megörvendeztetnek minket.

Hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból
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Február 1-jén ismét „Suliváró” 
foglalkozáson láttuk vendégül az 
óvodásokat. A szülőket Ágostonné 
Farkas Mária igazgatónő tájékoztatta 
az iskolakezdéssel kapcsolatos 
tudnivalókról, bemutatta a leendő 
elsős tanító néniket: Gyuriczáné 
Molnár Évát és Varjúné Farkas Enikőt. 
Közben a gyerekek kézműveskedtek: 
mackóbábot, csigát és boszorkányt 
készítettek. A jól megérdemelt jutalom 
sem maradt el: a farsangi fánk és tea 
mellé egy-egy lufiból hajtogatott 
ajándékot is hazavihettek magukkal a 
gyerekek.

Farsangi „Suliváró”

Február 2-án Maciiskolába érkezhettek 
az alsó tagozatos diákok és nevelőik. 
A nap főszereplője a mackó volt: 
Brumi fogadta az épületbe érkezőket 
és „macijárásban” lehetett csak a 
továbbmenni az aulában. Reggeli 
közös éneklést, mondókázást követően 
a gyerekek együtt tanulhattak plüss 
kedvenceinkkel, majd a délutáni 
macis játékok után, együtt falatozták 
a mézes kenyeret a kicsik és nagyok. 
A népi időjóslásról is beszélgettünk, 
a nap végén megállapítottuk, hogy 
lehet, hogy még 40 napra visszabújik 
barlangjába a medve, mi mégis nagyon 
jól éreztük együtt magunkat.

Macisuli

A 2022/23-as tanévben iskolánkból 
6 tanuló (4 negyedikes, 1 ötödikes és 
1 hatodikos) jutott tovább a Megyei 
Matematikaversenyre döntőjébe. Ezt a 
fordulót február 6-án Füzesgyarmaton, 
a Kossuth Lajos Általános Iskolában 
írták meg a tanulóink. A végső 
helyezések a Mategye honlapján 
érhetők el. Felkészítő pedagógusok: 
Benéné Rojik Gabriella és Ökrös 
Katalin.
További eredményes munkát kívánunk 
a versenyzőknek!

Megyei Matematikaverseny döntője

A Bálint-Valentin Nap iskolánk húsz 
évre visszatekintő hagyománya, 
a diákok fordított napja, amikor a 
„kisbálintosok” diákvezetőket válasz-
tanak. Idén a diákvezetők kampánya 
során a kisdiákoknál 4 pár diákigaz-
gató és helyettese korteskedett, akik 
ötletes szórólapokon, plakátokon, va-
lamint játékokkal, kreatív foglalkozá-
sokkal népszerűsítették programjaikat. 
Diákvezetői címre pályáztak: Varjú 
Zille, Varga Petra 3.a, Toldi Bálint, 
Fekécs Attila 3.b, Soczó Gergő, Toldi 
Barna 4.a, Garai Áron, Balázs Zsolt 
4.b. Az osztályközösségek szavaza-
tai alapján a kisdiákok diákigazgatója 
Soczó Gergő 4.a , diákigazgató helyet-
tese Toldi Barna 4.a osztályos tanulók 
lettek. A kisdiákok Bálint-napi nép-
szokásokat tanulmányoztak és farsan-
gi dalok, rigmusok, télűző mondókák 
tanulásával készültek fel a farsangra. 
A Bálint napot színes, előzetes prog-
ramok tarkították. Február 13-án hu-
moros farsangi-tanár kvíz versenyen 
mérhették össze tudásukat a gyere-
kek. Délután Farsangi kupán verse-
nyezhettek egymással az évfolyamok.  
Február 13-án délután újból megren-
dezésre került a Bálint Napi Szimultán 
Sakk délután, ahol Vitéz Sinka Brigitta, 
95 éves sakkmesterrel játszhattak a gye-

rekek és felnőttek. A gyerekeket Toldi 
Lajos nagyszülő segítette. Február 14-
én reggel megtörtént a diákvezetők 
hatalomátvétele. A diákvezetők ju-
talmazása után az osztályközösségek 
jelmezes felvonuláson mutatkoztak be 
és adhatták át a Járási Hivatal előtt a 
Kisbálintos Okoskodásokat iskolánk 
igazgatójának, a város polgármesteré-
nek, a járási hivatalvezetőnek és a járás 
tankerületi irodavezetőjének. A Bálint 
Napi Kavalkádot a felvonulás után han-
gulatos télbúcsúztató Kiszeégetéssel, 
táncházzal majd a farsangi osztály mu-
latságokkal zárták a közösségek.
A „Kisbálintos” diákok és pedagógu-
sok köszönetet mondanak a szülők, a 
Gyermekekért Alapítvány, a Szülői 
Munkaközösség, valamint az iskola 
Diáksport egyesületének támogató se-
gítségéért.

XX. Bálint-Valentin Napi Programsorozat
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Előzetes programokat hirdettünk és 
szerveztünk a felső tagozaton is. Újból 
volt nagy sikerű játékdélután. A diákok 
évfolyamonként versengtek amőbá-
ban, kirakó - és memóriajátékban és 
„jenga” építésben, valamint „A tanár 
is volt gyerek...” című tablón a neve-
lők gyermekkori képeit, illetve egy 40 
pontos kvízt is kitöltöttek a gyerekek. 
Két napon át pedig finomabbnál fino-
mabb süteményt hoztak az osztályok. 
Idén is választhattak a tanulók maguk 
közül diákigazgatót és diákigazgató-
helyettest. 
Négy felsős osztályból indultak je-
löltek a tisztségekért: 8.a osztályból 
Puska Hanna és Velő Boglárka; 
8.b osztályból Varga Luca és 
Cserenyecz István; 7.a osztályból 
Balázs Bence Dániel és Weigert Virág;
7.b osztályból Balaton Beatrix és 

Rafael Zsolt Kevin. A versengést végül 
a 7. a osztály jelöltjei nyerték. Balázs 
Bence Dániel diákigazgató, Weigert 
Virág pedig diákigazgató-helyettes le-
hetett egy napig. Hétfőn délután végig 
járták az osztálytermeket, és zsűrizték 
a dekorációkat. Ígéreteiket már hétfőn 
elkezdték megvalósítani, hiszen a szü-
netekben zenét választhattak a diákok, 
illetve az órák 40 percesek, a szünetek 
pedig 20 percesek voltak. A sütimustra, 
a „No backpack day!”, a „Legyél te a 
suli ásza!” versenyek is megvalósításra 
kerültek 
Tizennegyedikén a nap hatalomát-
adással kezdődött. A diákvezetők be-
tekintést nyerhettek az igazgatói és az 
igazgatóhelyettesi feladatokba. A fel-
vonulást követően az osztályok karao-
ke partyn és filmnézésen vettek részt, 
majd minden osztály megkapta a far-
sangi fánkot. A diákvezetők versenyt 
hirdettek smink és haj kategóriában, 
lemosható tetoválást készítettek azok-
nak, akik kérték.
Kora délután a diákvezetők és igaz-
gató néni is értékelte a derűs órákat. 
Mindenki úgy látta, hogy egy jó hangu-
latú, tartalmas napot töltöttünk együtt. 
Reméljük, hogy a telet is sikerült mesz-
szire űznünk!

„Farsangoljunk együtt, hogy nőjön a kedvünk!”

2023. február 17-én 9 tanuló (3 
negyedikes, 3 ötödikes, 2 hatodikos, 
1 hetedikes tanuló) írta meg a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny megyei 
fordulóját a Gál Ferenc Egyetem 
Szarvasi Gyakorló Általános Iskola 
és Gyakorló Óvodában. A versenyt 
követően Valuska Botond szülei 

megajándékoztak minden versenyzőt 
egy-egy hamburgerrel. Köszönjük 
szépen a megvendégelést! Reméljük, 
tanulóink szép eredményeket értek 
el a megyei fordulón! A gyerekeket 
felkészítő pedagógusok: Benéné Rojik 
Gabriella, Ökrös Katalin, Palicskáné 
Szegedi Katalin és Bela Tibor.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló

Intézményünk, a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola, mint az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye eb-
ben a tanévben 5. alkalommal nyitotta 
meg kapuit az érdeklődő pedagógusok 
előtt. A hozzánk ellátogató kollégák 
Csapóné Pap Zsuzsanna intézmény-
vezető-helyettes, tanító 3. osztályban 
tartott bemutató óráján vehettek részt. 
A foglalkozás témája a matemati-
kai gondolkodás fejlesztése volt, a 
Mozgáskotta eszközrendszer alkalma-
zásával.  A módszer és a hozzá tartozó 

eszközök a játszva tanulás élményét 
nyújtják, miközben nagymértékben 
segítik a gyerekek kompetenciáinak 
fejlődését. A színvonalas órán a diákok 
a matematikai ismeretek alkalmazása 
mellett az együttműködési képességü-
ket, az empátiájukat és a türelmüket 
is erősíthették. Az érdeklődő pedagó-
gusok a Mozgáskotta eszközrendszer 
rendkívül sokoldalú, kreatív felhaszná-
lását láthatták, gyakorlati feladatokkal, 
ötletekkel gazdagíthatták módszertani 
eszköztárukat.

Számoljunk a Mozgáskottával
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Rendhagyó módon ünnepelte a Határ 
Győző Városi Könyvtár a Magyar 
Kultúra Napját. Gyomaendrődi 
fiatalokat, felnőtteket kértek fel, hogy 
egy számukra kedves verset vagy 
zenedarabot adjanak elő a műsorban. 
Iskolánkat két tanuló képviselte: 
Kővágó Dominika (8. a) választott 
versét szavalta el, Paraizs Kende 
Mór (6. b) pedig kedvenc versét és 
zenéjét mutatta meg a nagyszámú 
közönségnek. 
Köszönjük színvonalas előadásukat.

A Magyar Kultúra Napja - 2023

2023. január 30-án az osztályfőnöki nap 
keretében egészség napot tartottunk 
iskolánkban. A felső tagozatosok 
rövid filmeket láthattak az egészséges 
életmóddal, a sporttal, tápanyagokkal, 

étkezéssel kapcsolatban. A gyerekek 
életkor szerint vegyesen rendeződtek 
csoportokba, és minden állomáson 
egy rövid kérdőíven mérhették 
össze tudásukat. Tanulóink hasznos 
ismeretekkel gazdagodtak a jó 
hangulatú órákon.

Egészség nap

Január 26-án a III-IV. korcsoportos 
lányok is bemutathatták gyakorlataikat 
a Megyei Torna Diákolimpián 
Békéscsabán. A rózsahegyis tornászok 
csapatban indultak, és bronzérmet 
szereztek, ezzel továbbjutottak az 
országos elődöntőbe. A csapat tagjai: 
Gubucz Kata, Samu Hanna, Somogyi 
Dorina, Szikszai Szelli. Gratulálunk a 
versenyzőknek és edzőjüknek, Gergely 
Orsolyának.

Megyei Torna 
Diákolimpia

A tavalyi évhez hasonlóan, iskolánk 
most is csatlakozott a Magyar 
Paralimpiai Bizottság (MPB) és 
a Fogyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 
(FODISZ) által immár hatodik 
alkalommal megrendezésre kerülő 
programsorozathoz. 
Az alsós és felsős tanulók egyaránt 

érzékenyítő foglalkozásokon vettek 
részt, ahol megismerkedhettek 
a magyar parasporttal és a 
fogyatékossággal. A programok között 
szerepeltek olyan játékok, melyekben 
különböző érzékszerveiket korlátozták, 
megismerkedhettek a Magyar 
Paralimpia Bizottság által közreadott 
videóanyagokkal, és testnevelés órán 
kipróbálhatták az ülőröplabdát és a 
csörgőlabdát.

Február 22. a Magyar Parasport Napja
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Farsang
Február 22-én és 23-án farsangi 
mulatságot szerveztünk iskolánkban. 
A felső tagozaton a finom ételekről, 
italokról a hetedik évfolyam tanulói 
és szüleik, a jó hangulatról ifjabb 
Poharalec László gondoskodott. Sok-
sok vidámsággal és tánccal telt a 
délután, majd a jelmezesek versenye 
és eredményhirdetése következett: 
helyezett: Simon Tamás, 5.a
helyezett: Rómer Janka, Orosz 
Álmos, 5.a
helyezett: Zanyik Lili, 5.a és Farkas 
Lara, 8.b 
Az alsósok a hagyományokhoz 
híven a tornateremben gyűltek össze 
és vendégül látták a meghívott 
nagycsoportos ovisokat. A jelmezek 
bemutatása után közös tánccal zárták 
a programot. Ezután osztályonként a 
tantermekben folytatták a fergeteges 
bulit.

Iskolánk is csatlakozott a „Európai 
Hulladékcsökkentési Hét” elnevezésű 
program felhívásához, melyben 
a tudatos hulladékgazdálkodásra, 
az anyagok újrahasznosításának 
fontosságára hívtuk fel tanulóink 
figyelmét. A programsorozatból az 
iskola szinte minden diákja és jónéhány 
szülő is kivette a részét, melyről 
novemberben már hírt adtunk. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy munkánkat 
az Energiaügyi Minisztérium is 
elismerte.

Államtitkári elismerés

részére  

Menő-Jövő

ELISMERŐ OKLEVÉL

részére a 2022. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét
magyarországi programsorozatán való sikeres részvételért

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

Dr. Raisz Anikó
államtitkár

Energiaügyi Minisztérium
Környezetügyért és Körforgásos Gazdaságért Felelős Államtitkárság

19-27.
november
2022.

További képek és eredmények 
iskolánk honlapján tekinthetők meg:

www.rozsahegyiiskola.hu
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

A gimnáziumunkban tanuló kadétok 
rendszeresen részt vesznek lövész-
gyakorlaton a szarvasi Honvédelmi 
Központban. A jó idő közeledtével 
pedig szabadtéri programok is színe-
sítik képzésüket. Legközelebb túlélési 
gyakorlaton próbálják ki az elméletben 
megtanult ismereteiket: hogy milyen 
alapfelszerelésre van szükség a túrák 
során a túléléshez, a tűzgyújtáshoz, az 
élelemszerzéshez vagy a horgászathoz, 
esetleg hogyan építsenek menedéket és 
mit találnak ennek megvalósításához a 
természetben. Ezen kívül ebben a hó-
napban alpintechnikai képzésen és a 
judóban is kipróbálhatják magukat ka-
détjaink.

Honvéd Kadét program
Iskolánk fiú röplabda csapata 
először vett részt diákolimpián, „B” 
kategóriában, 5-6. korcsoportban. 
A megmérettetésre Gyulán került 
sor február közepén. A fiúk szépen 

helytálltak, sok élményt szereztek, 
tapasztalatokat gyűjtöttek. Ez a sport 
egyre népszerűbb a gimnáziumban, 
testnevelőink, Nagy Ádám és Pántya 
Sándor tervezik, hogy jövőre egy lány 
csapattal is kiállnak a diákolimpián.

Röplabda diákolimpia

A középiskolákba jelentkező nyolcadi-
kos tanulók számára 2023.03.21-én és 
22-én nyílik lehetőség arra, hogy mó-
dosítsanak a középiskolákba benyújtott 
jelentkezéseik sorrendjén. Aki koráb-
ban megjelölte iskolánk gimnáziumát 
ezeken a napokon megteheti, hogy az 
első helyre rangsorol minket. Örülnénk, 

ha minél többen így döntenétek/dönte-
nének. A felsőoktatásban tovább tanul-
ni vágyó diákok szorgalmas, kitartó 
munkával nálunk is megalapozhatják 
felsőfokú tanulmányaikat. Számos ko-
rábbi diákunk alátámasztja ezen állítá-
sunkat. Kérdéseitekkel / kérdéseikkel 
keressétek / keressék volt diákjainkat, 
vagy forduljanak bizalommal iskolánk 
igazgatójához, Tóth Ferenchez.

Középiskolai felvételi

Gimnáziumunk a koronavírus járvány 
előtt sikeres lengyelországi kirándu-
lást valósított meg a Wacław Felczak 
Alapítvány támogatásával. Az idén 
egy újabb pályázatot nyújtottunk be, 
amit Varsányi Gyula tanár úr készí-
tett, és melynek sikeres elbírálása le-
hetővé tenné, hogy 11. évfolyamos 
diákjaink májusban Lengyelországba 
utazhassanak. A három napos prog-
ram során kiemelkedő szerepet kap-
na Gyomaendrőd testvérvárosának 
(Pilzno) meglátogatása, a magyar-len-
gyel kapcsolat erősítése és a két ország 
közös történelmének megismerése. A 
tervek között szerepel Pilzno városán 
kívül Krakkó nevezetességeinek meg-
tekintése, történelmi visszaemlékezés 
az auschwitzi lágerben, valamint a 
limanowai csatatér felkeresése. Az uta-
zás célja, hogy a mai fiatalokat is ér-
zékenyítsük azokkal a múlt században 
elkövetett hibákkal és szörnyűségekkel 
kapcsolatban, amelyeket a magyar és a 
lengyel nép történelme során elszenve-
dett. 

Lengyelországi 
kirándulás

Iskolánk követve az egyik legősibb ke-
resztény hagyományt, megünnepelte 
Vízkereszt ünnepét. Czank Gábor atya 
egyházi szertartás szerint megszentelte 
az iskola épületét és a jó Isten áldását 
kérték az iskolában tanuló diákokra és 
az ott dolgozókra, pedagógusokra.
A balázsolás vagy balázsáldás a ka-
tolikus egyház áldása. Február 3-án, 
Balázs napján, vagy az ahhoz legköze-
lebb eső vasárnapon a pap a szentmise 
vége után két kereszt alakba tett vagy 
összecsavart gyertyát tart a hívek álla 
alá, miközben megáldja őket. Iskolánk 
tanulói is részesültek ebben az áldás-
ban.
A nagyböjt első napján, hamvazószer-
dán, idén ez a nap február 22-re esett, 
és a rákövetkező vasárnapon a hívek 
homlokát az előző év virágvasárnapján 
szentelt barka hamujával hintik meg, 
vagy kis kereszt alakú hamujellel jelö-
lik meg. A hamvazó pap közben figyel-
meztet: Emlékezzél, ember, hogy por 
vagy és porrá leszel. A hamu az elmú-
lás természetes jelképe. Czank Gábor 
atya iskolánk diákjait, pedagógusait és 
dolgozóit jelölte meg, felkészítve őket 
a böjt ideje alatti lelki megtisztulásra, 
hogy majd húsvétkor feloldozást nyer-
jenek.

Hitélet a 
gimnáziumban

Gimnáziumunk büszke rá, hogy sok 
diákunk a középiskolás évei alatt meg-
szerzi a nyelvvizsgát, valamint idegen 
nyelvekből sikeres előrehozott közép-
szintű érettségit, majd emelt szintű 
vizsgát tesz, így is növelve annak esé-
lyét, hogy az általuk hőn áhított egye-
temen vagy főiskolán tanulhassanak 
tovább. Idén tavasszal történelemből 3 
fő, angol nyelvből 5 fő, testnevelésből 
2 fő, valamint német nyelvből és bioló-
giából 1-1 fő jelentkezett emelt szintű 
érettségi vizsgára, ez végzőseink 40 
százaléka. Az alsóbb évfolyamokból 7 
fő tesz előrehozott középszintű érett-
ségi vizsgát angol és német nyelvből, 
azaz egy, illetve két évvel korábban 
érettségivel zárja középiskolás tanul-
mányait az adott tantárgyból.  Iskolánk 
Facebook oldalán láthatják az elmúlt 
években nálunk végzett diákjaink 
boomerángjait, melyben arról számol-
nak be, hogy hol tartanak most a gim-
náziumi tanulmányaik után. Keressék 
iskolánkat a népszerű közösségi há-
lón, a Facebookon is  #szentgellert 
#ittahelyed #tégedisvárunk

Érettségi előkészületek

További információk, fotók: 
www.szentgellert.hu
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Alföldi ASZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei
Iskolánk gazda lovász szakmairá-
nyon tanuló diákjai szakmai kirándu-
láson vettek részt Gyulán. A Sióréti 
Lovasközpont vezetője Demkó Zsolt 
ismertette a lovarda működésének 
mérföldköveit, majd a tanulók megte-
kintették a komplexumot. A látogatás 
során a diákoknak lehetőségük nyílt 
megnézni Krucsai Attila edzését, majd 
Perei Gábor oktatónk rögtönzött egy 
mén szemlét, ahol ismertette a diá-
koknak egy vizsga előtt álló ménjelölt 
küllemi adottságait. A látogatás végén 
lehetőség nyílt egy jó hangulatú be-
szélgetésre a lovarda dolgozóival és lo-
vasaival. A szakmai programon részt-
vevő osztályok: 1/9. C, 2/10. C és 3/10. 
C osztályok lovász tanulói voltak.

Lovász szakmai program

Szőke Imre Csaba interaktív, rendhagyó 
EU-s órát tartott diákjainknak. A téma az 
Eu kialakulása, működése, vívmányai, 
utazási, munkavállalási lehetőségei 
volt. A tanulók összegyűjtötték 
és prezentálták a településükön 
megvalósult EU- beruházásokat is.

Porondon az EU!

Az Europejskie Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Roskoszy 
(Lengyelország) tanulói és kísérő 
oktató töltötték iskolánkban szakmai 
gyakorlatukat. Lengyel Erasmus+ 
program partnereink közösen 
gyakorlatoztak a Bethlenes diákokkal 
szakoktatóink aktív részvételével. 
Ismerkedtek vidékünk és fővárosunk 
nevezetességeivel, a Kétegyházai és 
Kenderesi partner iskoláink képzési 
kínálatával.

Szakmai fórumot tartottunk a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és 
a helyi Gazdakörök támogatásával. 
A rendezvény célja, hogy személyes 
kapcsolatot teremtsen a vidéken 
élő gazdálkodók és az agráriumhoz 
kapcsolódó szakmai szervezetek, 
felsőoktatási intézmények között. 
Joggal érezzük ennek a feladatnak 
a jelentőségét, hiszen iskolánk a 
térség legnagyobb agrárszakképző 

intézménye. A program keretében 
előadások hangzottak el a Közös 
Agrárpolitika jövőbeni változásairól, 
az Alföld vízgazdálkodásáról, az 
Agrár Ágazati Képzőközpontok 
jelentőségéről, a biogazdálkodásról és 
az Erasmus programok szakképzésben 
betöltött jelentőségéről. 

Köszönjük a támogatásokat és a 
színvonalas előadásokat!

AGRÁRFÓRUM

Lengyel diákok szakmai gyakorlata
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2023.02.25-én Baján került 
megrendezésre a Diák A, B és Serdülő 
korosztály számára a Zárt Regionális 
Verseny.
A Gyomaendrődi Judo Klub  
7 versenyzőt nevezett erre a versenyre.
Diák A korcsoport:
Rómer Janka (-32kg) I.hely
Imre Dávid – betegség miatt nem indult
Diák B korcsoport:
Félix Noel (-38kg) I.hely

Gaál Blanka (-36kg) I.hely
Szarka Péter (-35kg) II.hely 
Serdülőben:
Botos Lujza (-63kg) I.hely
Félix Patrik (-50kg) II.hely
Rómer Janka (-33kg) felversenyezve a 
serdülők közé, a II.helyen végzett.
Egyesületünk összesítésben az 
éremtáblán a 12 induló klubból a 2. 
helyen végzett.

Gratulálunk mindenkinek!!!

Éremeső a Gyomaendrődi Judo Klub-nál

2023. február 6-án a főváros VI. kerü-
letében, a Munkácsy Mihály utcában, 
a művész egykori lakóháza falán elhe-
lyezett emléktáblánál, szép számú kö-
zönség emlékezett Vidovszky Bélára, 
halálának 50. évfordulóján. Városun-
kat Lehóczkiné Tímár Irén alpolgár-
mester és Megyeriné Csapó Ildikó, a 
Vidovszky Béla Városi Képtár kurató-
riumi elnöke képviselte. A Művészetba-
rátok Egyesülete részéről Geröly Tibor 
elnök üdvözölte a megjelenteket. Kü-
lön hálásan köszönte, hogy Gyomaend-
rődről is megtisztelték a rendezvényt. 
Ürmös Péter grafikusművész idézte fel 
a gyomai születésű Vidovszky munkás-
ságát, majd a család részéről Vidovszky 
Ferenc szólt nagyapja testvéréről, aki-
nek többször is vendége lehetett ebben 

a lakóházban. Ezt követően egy Malvin 
oklevél másolatát adományozta a jelen-
lévőknek. Ezt a dokumentumot 1953-
ban ajándékozták a művésznek legked-
vesebb barátai: Herman Lipót, Csók 
István, Elekfy Jenő és felesége, Feren-
czy Béni, Jeszenszky Sándor, Reuter 
Ágoston, Szőnyi István, és Zádor Ist-
ván, akik aláírásukkal is szentesítették. 
Ezt követően, Gyomaendrőd küldöttsé-
gével együtt, többen elhelyezték a ház 
falán a megemlékezés koszorúját.
A művészről elnevezett, immár 30 éve 
megnyílt Képtárunkban is tartunk áp-
rilis 20-án 16 órakor megemlékezést, 
születésének 140. valamint halálának 
50. évfordulója alkalmából, számos 
művének bemutatásával, melyre tiszte-
lettel várjuk az érdeklődőket.

Vidovszky Bélára emlékeztek Budapesten

Ünnepi hulladékszállítási rend Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
Gyomaendrődön a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a március 15-i nemzeti ünneptől 
függetlenül, a megszokott rend szerint történik.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az 
ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Nyiss számlát  
kényelmesen  
az OTP Banknál!
Most 0 Ft számlavezetési díjjal  lakossági számla esetén.*
A következő lépés. OTP Bank.

* A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bizalom ajánlat visszavonásig, de legkésőbb 2024. február 29-ig tart. A kedvezmény igénybevételének feltétele az előírt feltételek teljesülése.  
A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja. További részletekről tájékozódjon az OTP Bank bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

 
Felhívás emlőszűrésre! 

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit 
követően a második leggyakoribb halálok. 
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre 
kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves 
korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  
tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan 
megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor 
lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a 
meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel 
időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet 
mindenki vigye magával. 
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is. 
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti 
életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is 
igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi 
stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz 
forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák 
többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy 
megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket 
megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak 
orvoshoz. 
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, 
a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak 
szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért 
nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget. 

 
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken 

Önmagáért, családjáért.  

JOGSEGÉLY 
PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik 
egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérel-
met: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kény-
szerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.  
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel 
ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsér-
tési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén 
kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságok-
nál. Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt 
elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a 
veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy 
másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriá-
kon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén élet-
re szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor 
ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédők-
nek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elköve-
tőt elmarasztalják, illetve, hogy a károsult kártérítést kapjon.  
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai cso-
portjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, 
hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállíta-
nak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bá-
násmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az 
Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal 
felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek 
még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi 
jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, 
amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenve-
dett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány +36-1/342-6355, +36-70/330-5384  
(minden hétköznap 9.30–17 óráig) panasz@cchr.hu  
info@cchr.hu, www.emberijogok.hu


