G YOMAENDRŐDI

HÍRMONDÓ
közéleti havilap

V. évfolyam 7. szám

2021. szeptember

Tótka Sándor Olimpiai Bajnok
„A sikernek nem titka,
hanem ára van.”
Olimpiai bajnokunk Tótka Sándor!

Augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön
Áder János köztársasági elnök ünnepi
beszédében ezt a mondatot idézte
egy friss olimpiai bajnoktól. Mi,
gyomaendrődiek, tudtuk, hogy ez
a mondat a mi bajnokunktól, Tótka
Sándortól származik. A mi hősünk
Tótka Sanyi, a világ leggyorsabb
embere lett vízen, ő lett a sprinterkirály.
Tokiói, olimpiai szereplése, eredménye
feltette a koronát sportpályafutására,
kajak egyesben (K1) 200 méter és
elképesztően kevés idő (35,05 mp)
állt rendelkezésére ahhoz, hogy a
legmagasabb sportelismerés, az egyéni
olimpiai arany birtokosa legyen.
És mivel Sanyi mindent megtett a
sikerért, megadta az árát, nem volt
semmi olyan rossz hatás: egy hullám,
szélfuvallat,
századmásodpercnyi
figyelem kihagyás, ami közé és
az olimpiai arany közé állhatott
volna. Mindent megtett azért, hogy
elérje a sportolók által leginkább

vágyott, legmagasabb elismerést,
az egyéni, olimpiai aranyérmet.
Tótka Sándor Világ- és Európai
bajnoki címeket ifjúsági és felnőtt
sportolóként is elért. 2010-ben ifjúsági
olimpiai bajnok lett Szingapúrban,
majd 2016-ban a Riói olimpián
K2 500m-en negyedik helyezést ért
el Molnár Péterrel. Tokióra nehéz
időkben kellett készülnie, különleges
körülmények
alakították
sorsát.
Hosszú időn át arra készült, hogy
kajak négyesben fog vízre szállni,
csapatban fog versenyezni. Az egység
felbomlása után kellett átállnia arra,
hogy egyedül, a legrövidebb távon
mutassa meg felkészültségét, erejét
mindazoknak, akik erre készültek
az elmúlt évek alatt. A világjárvány
minden sportolót hátrányosan érintett
(ő is elkapta a covidot), az olimpia
halasztása, majd az aggodalom, hogy
a japán szervezők megrendezik-e
idén az olimpiát, mind olyan negatív
tényezők voltak, amely után csak a
fizikailag legjobban felkészültek, a
mentálisan legerősebbek nyerhettek.
És végül minden a helyére került, Sanyi
K1 200 m-en egyedül ülve a hajóban,
csak a maga erejére támaszkodva, a
legnagyobbak közé került, olimpiai
bajnokságot lapátolt össze. A
döntőfutamot hatalmas érdeklődéssel,
feszült várakozással figyelte egész
Gyomaendrőd.
Népes
szurkolói
csapat a Körös Látogatóközpontban,
vagy éppen otthon családi körben,
de sokan nyaralásközben szurkoltak,
hogy legyen eredménye és ha
lehetséges, akkor minél fényesebb
érem elismerése annak a kimagasló,
tudatos munkának és áldozatnak, amit
ez a 27 éves fiatalember az olimpiai
szereplésért vállalt. Aztán eljött a
győzelmi pillanat, korona kerülhetett
a sprinterkirály fejére, majd pedig
olimpiai aranyérem a nyakába.

2021. augusztus 23-án délután,
ahogyan annak idején 2010-ben, majd
2016-ban is, gyomaendrődiek százai
várták haza Tótka Sándor olimpiai
bajnokot. Szűnni nem akaró vastaps,
érezhető egység, és büszkeség áramlott
korábban és most is. Láthattuk,
hallhattuk, hogy semmit sem változtak
jó tulajdonságai. Ugyanaz a könnyen
szerethető személyiség, mint aki
ifjúsági olimpiai bajnokként tért haza
szülővárosába, meghatottan fogadva
azt a szeretethullámot, ami várta. Nem
elfelejtve, hogy honnan jött, most is
így érkezett. Nem változott, de sokat
fejlődött, a szerény ifjúból tudatos
fiatalemberré lett, aki képes új célok
kitűzésére, elérésére. Tótka Sanyit
jellemzi a hűség, amely családja,
a barátok, a sportolói pályafutását,
felkészülését segítők támogatók
iránt megnyilvánul. Nem szégyell
ezekről az érzésekről őszintén,
nyíltan beszélni. Alázat és kitartás is
jellemzi, a célt a fókuszban tartva,
hittel, kitartással dolgozik, mindent
alárendelve az elérhető eredménynek
akár csapatban, akár egyénileg
száll hajóba. Az elhivatottság és
tudatosság egyre inkább erősítik jó
tulajdonságait, jellemzik felkészülését,
versenyzését. Mindez barátságos,
közvetlen szerénységgel párosul.
Olyan személyiség, aki példaként
áll nem csak a tőle fiatalabbak, nem
csak a sportolók előtt, hanem akár
a tőle idősebbek előtt is. Fiatal korát
meghazudtolóan tudatos. Annak
ellenére, hogy sok év és siker,
eredmény lehetősége áll még előtte
sportpályafutásában, már most arra
készül, hogy aktív szerepet vállaljon
a kajaksport további alakításában.
Magas
színvonalú
versenyzői
tapasztalata sokat segíthet a sportág
erősítésében,
népszerűsítésében.
Hajrá Sanyi!
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Kitüntetések átadása nemzeti ünnepünkön (1/3)
Az endrődi Szent Imre Katolikus
Templomban szent mise, a Hősök
terén városi ünnepség és ökumenikus
kenyérszentelés, ünnepi testületi ülés és
halfőző verseny volt augusztus 20-án,
az Államalapításról és az államalapító
Szent Istvánról megemlékező nemzeti
ünnepünkön. Az ünnepi alkalomból
összehívott képviselő-testületi ülésen
helyi kitüntetések átadására kerül
sort. A képviselő-testület a vonatkozó
önkormányzati rendelet értelmében,
helyi
civilek
és
közösségeik
javaslata alapján Díszpolgári címet,
Gyomaendrődért Díjat és szakterületi
elismeréseket
adományozott.
A
kitüntetésben részesítettek méltatását
követően az önkormányzat nevében
Toldi Balázs polgármester nyújtotta
át az elismeréseket, a városházán
megtartott ünnepi testületi ülésen.
Díszpolgár címet kapott Dr Jambrik
Zoltán.

Jambrik
Zoltán
Mezőtúron
született, egy endrődi házaspár első
gyermekeként. Szülei alakították ki a
családi értékrendet, amely: a tanulás, a
tudás, a munka tisztelete, a szorgalom.
Ezek
alapvetően
befolyásolták
és jelenleg is meghatározzák Dr.
Jambrik Zoltán hozzáállását a
mindennapokhoz. A helyi I.sz
Általános Iskola után a szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium, speciális
biológia tagozatán tanult tovább. A
folytatásban, a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem általános
orvosi karán az orvosi pályára készülés
mellett jutott ideje segédápolóként

dolgozni a II. sz. Belgyógyászati
Klinika sürgősségi ambulanciáján is.
Tudományos diákkörösként a klinikán
folyó kutatómunkában is részt vett,
már ez idő alatt több hazai és külföldi
tudományos közleményben szerepelt
szerzőként.
Az orvosi diploma átvétele után is
mozgalmas évek következtek. Az
egyetem szívsebészetén kapott központi
gyakornoki állást, majd kis kitérő után
a Szívkatéteres Laborban kezdte el a
speciális képzést, hogy egy újabb álom
teljesülhessen be és a szíverekben
katéteres beavatkozást végző ún.
invazív kardiológus lehessen. 20012003 között az olaszországi Pisában két
évet töltött kutatómunkával az Európai
Kardiológus Társaság ösztöndíjasaként.
2004-ben belgyógyász, 2007-ben
kardiológus szakvizsgát tett. 2007ben Professzor Dr. Merkely Béla
felkérésére csatlakozott a budapesti
Semmelweis Egyetem kardiológiai
központjához. Egyetemi adjunktusként
a
betegellátásból,
oktatásból,
kutatásból is kivette a részét, a klinika
szívkatéteres laborjának helyettes
vezetője lett.
2013-ban
Dr.
Kovács
József
országgyűlési képviselő, a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház
főigazgató főorvosa megbízta a megyei
szívkatéteres ellátás létrehozásával.
A világszínvonalú eszközök mellé
lendületes, mindig tettre kész csapatot
hozott létre. Főorvosként vezeti az
Invazív Kardiológiai Részleget, amely
nélkülözhetetlen eleme annak, hogy
Békés megye - köztük Gyomaendrőd
lakosainak is a szívinfarktus ellátása a
nemzetközi szabályoknak megfelelően
történjen.
Tudományos
munkássága
eredményeként 2011-ben tudományos
fokozatott, PhD-t szerzet.
2013.
óta
tagja
a
Magyar
Kardiológusok Társasága Intervenciós
Munkacsoportja elnökségének.
1996-tól kezdődően 33 nemzetközileg
jegyzett
tudományos
közlemény
szerzője. Két angol, három magyar
nyelvű orvosi tematikájú könyvben
írt könyvfejezetet, köztük a 2020ban megjelent, hivatalos egyetemi
tankönyvben, a ,,Szív és érgyógyászat”
-ban.
Mindezen érdemek elismeréseként,
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete Dr. Jambrik Zoltán részére
Gyomaendrőd Díszpolgára címet
adományozott.

Gyomaendrődért
díjat
Beinschróth Károly.

kapott

Beinschróth Károly Gyomán született.
Általános
iskolai
tanulmányait
követően a Kner Imre Gimnáziumba
járt. Ezt követően munkába állt majd
nyomdaipari technikumi és újságírói
képzésen vett részt. A Gyomai Kner
Nyomdában magasnyomó gépmester,
revizor, ezt követően korrektorként
dolgozott. 20 éven keresztül volt
a nyomda kulturális bizottságának
vezetője. 2008-ban, 42 év munkaviszony
után vonult nyugdíjba. Széleskörű
szaktudását, a könyvek iránti szeretetét
és tiszteletét a Kner Nyomdaipari
Múzeum tárlatvezetőjeként a mai
napig szívesen adja át. A Múzeum
emlékkönyvébe történt bejegyzések is
elismerő szavakkal illetik. Beinschróth
Károly kisgyermek kora óta szerette
a könyveket, a verseket, érdekelte a
színjátszás. A gimnázium befejezését
követően jelentkezett a Színművészeti
Főiskolára, ám az élet úgy hozta, hogy
a nyomdaiparban helyezkedett el.
Középiskolás éveiben nem csak tagja,
hanem szervezője is volt a színjátszó
körnek. A Körösmenti Táncegyüttes
megalakulása után szervezte a
csoportok közös fellépéseit.
Ezekben az időkben már rendszeresen
tudósított
a
Békés
Megyei
Népújságnak és több írott sajtónak
egyaránt. Szerkesztőségi tagja volt
a Kner Híradó és a Kner Tükör
újságoknak, főszerkesztője a Gyomai
Nyomdásznak. 		
(folyt...)
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Beinschróth
Károly:
Nevéhez
köthető a Gyomai Híradó elindítása,
szerkesztése, majd később a lap
tördelő szerkesztőjeként vette ki részét
a lap megjelenéséből. Számtalan
verset és több könyvet is írt. 30 éven
keresztül volt vőfély, a „Nem ütik a
vőfélyt agyon!” című könyve ennek
emlékére íródott. Nyugdíjas éveiben
lett kedvenc időtöltése a makettek
készítése Gyomaendrőd nevezetes
épületeiről, amelyet számos kiállításon
láthattak az érdeklődők. Beinschróth
Károly település iránti szeretete,
lokálpatriotizmusa
megmutatkozik
verseiben,
írásaiban
egész
tevékenységében.
Tevékenysége
elismeréseként
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete Beinschróth Károly részére
Gyomaendrődért Díjat adományozott.
Gyomaendrődért díjat kapott az
Élet Másokért Egyesület.

Vaszkó Sándorné által alapított Élet
Másokért Egyesület 2001 óta működő
civil szervezet, mely alapszabályát
tekintve a rászoruló emberek, különös
tekintettel a gyermekek segítésére
alakult. Az elmúlt húsz év alatt számos
karitatív tevékenységet végeztek:
- A „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN” elnevezésű programjuk keretében minden
évben, a karácsonyt megelőző héten ajándékcsomagokat adnak át

-

-

-

hátrányos helyzetű családoknak.
Főként olyan családok megsegítését végzik, ahol beteg gyermeket,
gyermekeket nevelnek. Az összegyűjtött tartós élelmiszer, édesség,
írószer, játék, könyvek minden
gyermek számára örömet jelentenek.
2015. évtől a „Magyarok Kenyere” programban liszt adományok
fogadását, szállítását végzik a
Gyomaendrődi Járás településein.
2019-ig gyűjtöttek és osztottak
ruha adományokat, amit a járványhelyzet megszűntével ismét
folytatnak.
Több évben meleg ételt osztottak
augusztus 20-án és karácsony napján. Részt vettek városi rendezvényeken: Bogrács Napja, Halfőző
Verseny, ahol az elkészült ételeket
szétosztották a megjelentek között.

Ezeken kívül számos egyedi ügyben is
igyekeznek segítséget nyújtani:
- beteg gyermeknek Pulzoximéter
nevű eszköz beszerzése,
- háztartási balesetben a kezén sérült fiú helyreállító műtétjéhez
nyújtottak segítséget,
- gyűjtés szerveztek az unokáját
egyedül nevelő idős hölgy részére,
akinek a lakása tűzben károsodott,
- Ajándékozás az általános iskola
speciális tagozatán, a kollégiumban, valamint az Esély Klubban.
- Lehetőségeikhez mérten több éve
segítik a helyi Mentőállomást is.
- A Nagyváradhoz közel eső Bélfenyér falu gyermekotthonába tartós
élelmiszert, ruhát vittek.
Elsősorban a helyi embereken
igyekeznek segíteni, de természeti
katasztrófa idején gyűjtést szerveztek
és az adományt elvitték a szükséget
szenvedőknek. Az egyesület minden
tagja önkéntes, karitatív munkát végez.
Tevékenységük
elismeréseként
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testület
az Élet Másokért Egyesület részére
Gyomaendrődért Díjat adományozott.
Gyomaendrődért Elismerő oklevelet
kapott Babos László.
Babos László Garán született.
Általános
iskolába
Gyomán
a
Fiúiskolában járt, a szakiskolát
Tokajban a SZÖVOSZ Iskolában
végezte. Érettségit 1975-ben, felsőfokú
szakmai képesítését 1985-ben szerezte
meg. Dolgozott a gyomai Földműves

szövetkezetben, majd 33 esztendőt
töltött el a többször nevet változtatott
Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZnél. Tevékeny korának utolsó 10 évét
a „Bethlen Gábor” Szakiskolában
szakoktatóként, tanárként töltötte,
innen ment nyugdíjba. A nyugdíj
számára nem a nyugodt semmittevést
jelentette. Már korábban érett benne a
gondolat, ha egyszer elég ideje lesz,
szeretett lakóhelye, Gyoma település
történetével
foglalkozik
majd.
Helytörténeti anyaggyűjtésbe kezdett
és elkészült az első kis füzetecske. A
megjelentetéshez jelentős segítséget
kapott a Bethlen Alapítványtól. Ez a
kapcsolat az Alapítvánnyal ma is élő,
termékeny. Szinte évenként jelenik
meg egy-egy könyv, amelynek szerzője
vagy társszerzője Babos László,
kiadója pedig a Bethlen Alapítvány.
Az eddig megjelent kiadványok:
Az egyesüléstől, a várossá
nyilvánításig,
Volt egyszer egy ÁFÉSZ, majd
ennek második bővített kiadása,
Gyoma múltjáról jelenidőben /
társszerzőként/,
A Bethlen Gábor szakiskola 95
éve /társszerzőként/,
160 éve fogadta Gyoma indóháza
az első vonatot,
Gyomai cigányok,
Gyomai kettős hársfasor,
Magyar
Galamb
és
Kisállattenyésztő
Egyesület
krónikája,
Gyomaendrőd
labdarúgásának
krónikája.
Gyoma,
majd
Gyomaendrőd
közéletében szinte folyamatosan,
tevékenyen részt vett. Társadalmi,
közéleti tevékenysége során 1980-1990
között a Gyomai, majd a Gyomaendrődi
Tanács V.B. tagja, 1998-2010 között a
Gyomaendrődi Képviselő-testület tagja
volt. 1990 –ben Településfejlesztő
Társadalmi Munkáért Érem bronz
fokozata kitüntetésben, 1991-ben
Szövetkezeti Munkáért Érem ezüst
fokozata kitüntetésben részesült.
Kultúra
őrző,
helytörténeti
jelentőségű
tevékenysége
elismeréséül, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete Babos László részére
Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet
adományozott.
(folytatás a köv. oldalon...)
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Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet
kapott Dr. E. Szabó Zoltán
Dr. E. Szabó Zoltán Gyulán született,
gyermekkorát
Endrődön
töltötte.
Szeghalmon járt gimnáziumba, majd
Szarvason végezte el a középfokú
tanítóképzőt. A Szegedi Tanárképző
Főiskolán rajz és ének-zene szakos
tanári oklevelet, majd a József Attila
Tudományegyetemen
pedagógia
szakos oklevelet szerzett. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen egyetemi
doktori fokozatot, majd ugyanitt PhD
fokozatot szerzett. Orosházán kezdte
a tanári pályáját, majd a Szegedi
Tanárképző Főiskolán, a Pszichológiai
Tanszéken lett tanársegéd. 1967től került a Kaposvári Tanítóképző
Főiskolán tanított közel 20 éven
keresztül. A Békéscsabai Tanítóképző
Főiskola megalakulásakor, 1986-ban
került Békéscsabára, és nyugdíjazásig
a főiskolán, illetve annak jogutódjain
tanított. 1992-ben nevezték ki
főiskolai tanárrá, többféle beosztásban
tevékenykedett, volt tanszékvezető,
főigazgató-helyettes és rektorhelyettes
is. Először gyermekkorában, majd
főiskolás évei alatt foglalkozott
a festészettel. Már az általános
iskolában kiváló tanárai voltak, akik
megszerettették tanítványaikkal a
művészeteket. Szarvason Cs. Pataj
Mihály festőművész, Szegeden Fischer
Ernő és Vinkler László voltak a
mesterei.
Hosszú évek alatt a pedagógusi
hivatás és tudományos munkái mellett
festőművésszé ért. Békéscsabán újra
festeni kezdett és tagja lett a Békéstáji
Művészeti Társaságnak. Festményeivel
35 önálló és számos kollektív
kiállításon szerepelt. 46 országban járt
tanulmányúton tanárként, festőként
vagy operatőrként.
A 80. születésnapi évfordulója
alkalmából Gyomaendrődnek kívánt
kedveskedni a 35 db különböző
témájú festmény adományozásával,
mely több hetes kiállítás keretében
került bemutatásra a Vidovszky Béla
Városi Képtárban. Tagja a Magyar
Tudományos Akadémia Békés Megyei
Tudományos Testületének és a Körös
Irodalmi Társaságnak. Éveken át tagja
volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak
is, egy ideig e társaság Békés Megyei
Tagozatának
vezetőségében
is
tevékenykedett.
Kulturális
tevékenysége
elismeréséül Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete Dr. E. Szabó Zoltán részére

Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet
adományozott.
Gyomaendrődért elismerő oklevelet
kapott a Kutyajólét – Gyomaendrőd
Kutyáiért Állatvédő Egyesület
2018
januárjában
gyomaendrődi
állatbarátok kis csoportja összefogott,
hogy a helyi ebrendészeti telepen
lévő kutyák számára befogadókat
próbáljanak keresni. Az eltelt 3
év alatt majd 1000 kutyát sikerült
megmenteniük, gazdához, vagy átvevő
szervezethez juttatva őket. Teljesen
ismeretlenek voltak az állatvédelemben,
a semmiről indultak. 2019 júniusában
hivatalos állatvédő egyesületet hoztak
létre. Több, országosan elismert
szervezettel van kapcsolatuk, ahol
a kutyákat fogadják és a további
gazdásítás onnan történik. Az egyesület
elsődleges célja az állatok - elsősorban
a társállatok - védelme, rehabilitációja,
a kulturált állattartás feltételeinek
terjesztése, a kulturált állattartás
feltételeinek megteremtése, egy olyan
telep működtetése, mely állatvédelmi
jelleggel működik. Nemcsak az állatok
mentésében vállalnak feladatot, hanem
a szemléletformálásban, nevelésben
is. Csoportos látogatásokat szerveztek
a telepre, ahol a látogatók igen nagy
létszámban sétáltatták a kutyákat.
Ezek az alkalmak minden látogatóra
nagy hatást gyakoroltak és segítik
az
állatvédelem
fontosságának
megértését. A helyi lakosság körében
is egyre nagyobb erkölcsi elismerésben
van részük, hiszen Gyomaendrődön is
sok állatbarát ember él. A közösségi
oldal
segítségével
folyamatosan
tájékoztatást nyújtanak az elveszett,

örökbe fogadható kutyákról, valamint a
kapott támogatásokról. Az állatvédelem
ma
már
társadalmilag
elvárt
tevékenység. Ehhez kellenek olyan
közösségek, elhivatott személyek,
akik szívügyüknek érzik és vállukra
veszik ezt a sokrétű, embert próbáló
tevékenységet. Ebben nyújt segítséget
a Kutyajólét – Gyomaendrőd Kutyáiért
Állatvédő Egyesület.
Környezet- és természetvédelemi
tevékenységük
elismeréséül,
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Kutyajólét – Gyomaendrőd
Kutyáiért Állatvédő Egyesület részére
Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet
adományozott.
Az önkormányzat a több évtizeden át, a
köz szolgálatában végzett tevékenység
előtti tisztelgéssel köszöntötte azokat,
akik az oktatásban, szociális ellátásban
közművelődésben és a közszolgálatban
eltöltött hosszú idő után az elmúlt egy
évben aktív pályafutásukat befejezték
és nyugállományba vonultak.
Pedagógusok és oktatásügyben
dolgozók: Ladóné Vígh Ibolya,
Gyetvai Jánosné, Giricz András
Zoltán, Fekécs Éva Ella, Mészárosné
Stef Ilona, Kovácsné Bácsi Ilona,
Galambos Lajos Gergelyné, Horváth
Zsigmondné, Kiszely Ernő Béláné,
Bernáthné Butsi Erika, Gál Imre, Erdős
Dániel, Gyetvai János.
Szociális dolgozók: Fülöp Zoltán,
Józsik László, Kiss Jánosné, Nagy
Béláné, Ráczné Szántó Mária, Varjú
Lászlóné, Veresné Kós Judit.
Közművelődés: Gottfried Sándorné.
Közszolgálat: Arnótszky Györgyné.
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Hogyan áll a gazdálkodás az első
féléves mérleg elkészülte után?
A város pénzügyi helyzete továbbra
is, a szokásoknak megfelelően
stabil. Az önkormányzat, a hivatal
és az intézmények gazdálkodása is
megfelel az időarányosnak. Gazdasági
társaságaink közül a Fürdő bevételei
a nyári időszakban - a rendkívüli
melegnek is köszönhetően- nagyon
jól alakultak. A tavalyi év azonos
időszakát is meghaladó árbevételt értek
el, ami a gazdálkodásuk alakulásában
nagyon jó jel. Az a támogatási összeg,
amelyet az idei évre beterveztünk,
tartható, úgy néz ki, hogy nem
lesz szükség további támogatásra.
A Zöldpark Kft és a Gyomaszolg
Ipari Park Kft is a várakozásoknak
megfelelő eredményeket hozták, év
végére nulla körüli eredmény várható
mindkét társaságnál. Az első félévben
a felújítások 58 millió Forint értékben
valósultak meg. A gyepmesteri telep
felújítása 9,5 millió Ft értékben valósult
meg. LEADER pályázaton nyertük
el az összeg 85 %- át. Ebből szinte
teljesen megújult a telep, megfelel
a gyepmesteri telepekre vonatkozó
előírásoknak. A már elkészült

bevezető út sajáterőből, az útépítési
programunkban valósult meg. Ezzel az
állatihulladék lerakótelep is megfelel
majd az előírásoknak.
2.560 eFt fordítottunk a Fő út 80.
sz. alatti (Roma Közösségiház)
tetőszerkezetének
felújítására.
A Vásártéri Óvoda és Bölcsőde
nyílászáróinak
cseréjére
pedig
3.527 eFt-ot. 41.958 eFt -ot út és
járdafelújításra. Beruházások közel
85 millió Ft értékben valósultak meg.
Ebből a legnagyobb összeg a Liget
Gyógyfürdő és Kempingnél valósult
meg. A fürdő fejlesztés - a Kisfaludy
program keretén belüli pályázatmegvalósításához szükség volt a Liget
étterem területére, és megvásároltuk
a volt Halászkert étterem területét
is, erre 40 millió Ft -ot költöttünk.
Az éttermi eszközök vásárlására 7
millió Ft -ot költöttünk. A megvásárolt
területek a fürdő területét növelik, egy
helyrajzi szám alá kerültek, a tervezett
beruházások így valósulhatnak meg.
A közösségi oldalakon már feltették
a kérdést, mikor valósul meg végre a
csúszdapark a fürdőben?
Elkészültek a kiviteli tervek. Sokan
nem tudják, hogy a beruházások
megvalósítása, különösen, ha azok
pályázati forrásúak, nagyon szigorú
szabályok és előírások betartásával
valósulnak
meg.
Közbeszerzési
eljáráson kellett kiválasztanunk, hogy
ki tervezheti meg a fürdőfejlesztés
kiviteli terveit. Ez egy több hónapos
folyamat,
mint
ahogyan
egy
egymilliárd
forintot
meghaladó
beruházás
terveinek
elkészítése
sem kéthetes munka. Amikor 2019ben képviselő-testületünk döntött a
csúszdapark építéséről, látványtervek
készültek.
Mielőtt
közbeszerzést
indíthattunk volna, megjelent egy
pályázati lehetőség a fürdő komplex
fejlesztésére. Jó, hogy mi már
rendelkeztünk koncepcióval, hiszen
ez volt az alapja a pályázatunknak.
Ez megint csak idő és várakozás a jó
hírre, ami szerencsére meg is érkezett,
mind a tervezésre, mind a kivitelezésre
pályázati forrásból kerülhet sor, nem
a saját költségvetésünkből. Nagyobb
szabású fejlesztés valósulhat meg,
mint amelyre önerőből lettünk volna
képesek. A jelenlegi szabályozás
alapján, azokat a hazai forrásból
megvalósuló beruházásokat, amelyek
nettó összege a 700 millió Forintot
meghaladja, a Nemzeti Beruházási
Ügynökség
valósítja
meg.
Ez

az ügynökség közreműködik az
önkormányzati magasépítési beruházás
előkészítésében és megvalósításában,
kizárólagos joggal ellátja a beruházáslebonyolítói feladatokat. Kizárólagos
joggal látják el a műszaki ellenőri
feladatokat, a tervellenőri feladatot, a
közbeszerzési szolgáltatói feladatokat,
végig ők fogják bonyolítani a beruházást.
Ez még számunkra is újdonság, de azt
biztosan kijelenthetjük, hogy ettől
nem térhetünk el, nem mi döntünk
sok kérdésben, hanem a Beruházási
Ügynökség. A türelmetlenkedőknek
pedig azt tudom mondani, hogy ne
feledkezzenek el a covid járványról
sem, amely jelentősen átírta az
életünket, terveinket. Ez idő alatt nem
az volt önkormányzatunk legfontosabb
törekvése, hogy az ismeretlen
kimenetelű
világjárvány
idején
csúszdaparkot építsen. Szerencsére,
a pályázati forrás segítségével
megvalósulhat
egy
magasabb
színvonalú komplex fejlesztés.
Mi lesz a Hősök úti társasház
építésével? Milyen hatása van az
építőanyagárak elszabadulásának a
társasház építésre?
A Hősök út 56. sz. alatti Vállalkozók
háza helyére tervezett társasház
engedélyes
és
kiviteli
tervei
elkészültek, ezek 5.969 eFt-ba kerültek.
Időközben 2 millió Ft-ot költöttünk
az épület bontására. Közbeszerzést
írtunk ki a kivitelezésre, amelyre 4
ajánlat érkezett. 2 ajánlattal érdemben
nem tudtunk foglalkozni, 2 ajánlat
pedig olyan irreálisan megnövekedett
négyzetméter árat adott meg, amely
miatt érvénytelenítettünk a pályázatot.
A vevőkkel egyeztettünk, akik
megszabtak egy olyan négyzetméter
árat, amely, mint egy lélektani határ,
nem átléphető, mert akkor már nem
lesznek vásárlók. Emiatt újra kiírjuk
a közbeszerzési pályázatot. Ebből is
látható, hogy az építőipari anyagok
árainak
emelkedésével
nehezen
lehet lépést tartani. Ugyanakkor, a
minimálbér emelés is hatással van
kivitelezési árak növekedésére. De
a legjelentősebb árfelhajtó hatás az
építőipari kapacitások lekötöttsége
miatt alakult ki. Mindenki keresi
a kivitelezőket, akik csak jelentős
időeltolódással tudnak munkát vállalni.
Egy közbeszerzéssel megvalósított
beruházás esetében csak olyan
vállalkozókkal tudunk érdemben
foglalkozni, akik egyáltalán ajánlatot
tesznek.
(A cikk a következő oldalon
folytatódik...)
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Természetesen csak azok tudnak
ajánlatot is tenni, akik megfelelnek
az előírásoknak, képesek a megfelelő
referenciákat bemutatni és elég
tőkeerősek ahhoz, hogy a beruházásokat
ütemezés szerint előfinanszírozzák.
Térjünk vissza a beruházásokhoz,
mire költött még az önkormányzat?
A
közfoglalkoztatási
program
megvalósításhoz hűtőkamra épült 4.108
eFt értékben, valamint eszközvásárlás:
metszőollók,
gyümölcsfeldolgozó
gép, fűkaszák, fűnyíró, szivattyú,
pasztörizáló gép, gumiköpeny 9.652
eFt értékben. Opel Vivaro kisbusz
vásároltunk 4.950 eFt értékben a
hivatal részére, a régi kisbusz eladásra
került. A közvilágítás fejlesztéshez
világítótesteket vásároltunk 364 eFtért. Elkészült az ipari park bekötőút
építésének engedélyezési terve, erre
és az engedélyezési díjakra 3.705 eFt
kellett kifizetnünk. A Fő út 14. sz.
alatti 2 db parkoló engedélyezési terve
és engedélyezési díjak 431 eFt -ba
kerültek. A Gyóni Géza úton ingatlant
vásároltunk 2.500 eFt-ért, amely
a Vízmű sori szociális bérlakások
felszámolása miatt vált szükségessé.
A nyáron átadásra került Tipegőkert
Bölcsődében a beruházásban nem
tervezett, asztalos és famunkákra 737
eFt-t költöttünk, és 1.094 eFt értékben
eszközbeszerzés történt. 1.486 eFt
-ért konténereket vásároltunk, Ezek
burkolásra kerülnek, és mosdóként
lesznek használhatók a temetőkben,
ahol elkészültek az urnafalak is. A
Révzugi szivattyútelep frekvenciaváltó
cseréje a 2.350 eFt költöttünk. Az
Aranka
babamúzeumban
polcok
vásárlására 345 eFt költöttünk.
Hamar birtokba vették az „illetékesek”
a Szabadság téri játszóteret.
Olyan hamar megjelentek az első
használók, hogy még azt sem várták
meg, hogy a szalagokat levegye a
kivitelező. Nem akartuk ezek után
komolyabb lekerítéssel elzárni a
használóktól a játszóteret, de azt meg
kell jegyezni, hogy sokan nem is
voltak arra tekintettel, hogy építési
területre engedték be gyerekeiket.
A kerítés elhelyezésével lesz kész a
játszótér. Az viszont nagyon jó, hogy
a szülők és gyerekek visszajelzése
pozitív a játszótérről. Eredetileg nem
ide terveztük, de a Határ Győző térre
tervezett játszótér ellen tiltakoztak a
környékbeliek. Kérdőíves, nyilvános
felmérést indítottunk, hogy hol
szeretne a lakosság játszóteret, ez a
helyszín lett a győztes. Időközben

minden játszóterünknél megtörténtek a
felülvizsgálatok és a felújítások.
A hibák és problémák indulatokat
váltanak ki a türelmetlen emberekből,
akik ennek hangot is adnak,
természetesen a közösségi oldalakon.
Nem érzi úgy, hogy ez is egy fajta módja
lett az ügyintézésnek? Mintha verseny
lenne, hogy ki tud több problémát
időnként eléggé sértő stílusban tálalni?
Annak örülök, ha jeleznek felénk
egy meghibásodást, vagy olyan
problémát, amelynek helyrehozatala,
megoldása az önkormányzat, a hivatal
hatáskörébe tartozik. Jobb lenne, ha
közvetlenül a hivatal illetékesének
jeleznék, vagy a területileg illetékes
önkormányzati
képviselőnek.
A
közösségi oldalakon tett bejegyzéseket
nem tudjuk figyelni a nap 24 órájában.
Gyakran nem is mindenki számára
elérhető egy-egy bejegyzés, és nem ez
az ügyintézés módja. Megbízhatóbb
és gyorsabb lenne, ha a hivatal felé
jeleznék a problémát. Sajnos azt is
figyelmen kívül hagyja a lakosság
egy része, hogy az önkormányzatnak
a beszerzéseknél, egy-egy munka
megrendelésénél számos törvényre,
jogszabályra,
szabályzatra
kell
figyelnie és ezeket be kell tartani. Ezek
meghatározzák az ügyek intézésnek
sorrendjét, eljárást szabnak meg, van
egy átfutási idő, amelyet nem tudunk
átlépni, és most az is egy új helyzet,
hogy a kivitelezők sem arra várnak,
hogy lesz-e megbízás a részükre az
önkormányzattól. Most a megrendelők
állnak sorban a kivitelezőknél.
A régebbi játszótereknél is azért
kellett a néhány napos, ideiglenes
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lezárás, mert balesetveszély alakult
ki, de szerencsére már megvalósult
a felújtás. Sok játszóterünk van, ezek
elöregedtek és főként régi típusú fa
elemek találhatók rajtuk. Látjuk, hogy
a Hősök terén lévő elemek jobban
bírják az időjárás és a használat
okozta viszontagságokat. Gyakran
az is probléma, hogy nem megfelelő
életkorú gyerekek, sokszor tizenévesek
használják a néhány éves kicsi
gyerekek számára épített játszótereket.
Az a célunk, hogy fokozatosan új, a
használatot és az időjárást jobban bíró
elemekre cseréljük az elhasználódó
régi játékokat.
Hisztérikusan indult a nyári időszak jó
három hétig komoly szúnyoginváziótól
és a joggal méltatlankodó lakosságtól
volt hangos a város és közösségi
fórumok.
Két biológiai gyérítés után indult a
szúnyogszezon. Minden erőfeszítésünk
ellenére, komoly hátránnyal indulunk
a védekezésben, mióta változtak
a
szabályok
a
felhasználható
technológia és anyagok tekintetében.
Ez nem pénzkérdés, nem akarunk ezen
spórolni, mint ahogyan most is adtunk
erre plusz, többletforrás. Nem célunk
az, hogy kellemetlen helyzetbe hozzuk
a lakosságot. Szakemberek segítségét
vesszük igénybe, hogy a gyérítés
minél optimálisabb legyen, de most is
csak az időjárásnak volt köszönhető,
hogy júliustól már nem volt probléma
a szúnyoggal. Több településsel
összefogva, konzorciumban vesszük
fel a harcot a szúnyoginvázióval. Nem
igazak azok a kijelentések, hogy bezzeg
a szomszédos városban ott nincs, hiszen
ezeken a településeken is szenvedtek
az emberek a szúnyogoktól, miközben
azt mondták, bezzeg Gyomaendrődön
nincs szúnyog. Településünk nagy
kiterjedése, a holtágak a HármasKörös mind csodálatos természeti
érték, ugyanakkor a szúnyogkolóniák
ideális élettere. A mi helyzetünk nem
összehasonlítható egy nagyobb méretű
vízfelülettel, hiszen a szúnyogok a
kisebb méretű, fás, ligetes, bokrok alján
megbúvó könnyen felmelegedő pangó
vizeket kedvelik. Ilyen helyen csak a
biológiai védekezés segít, eddig ez megy
a legnehezebben. Akik tájékozódnak az
országos sajtóból is, emlékezhetnek rá,
hogyan küzdöttek más települések is
júniusban a szúnyogtól, említve itt akár
olyan nagyvárost is, mint pl. Szeged
és környéke, ahol egy könnyebb
lefolyású árhullám augusztusban újra
berobbantotta a szúnyoginváziót. (folyt.)
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...Még mindig a légigyérítés az, ami a
legnagyobb hatékonyságú és érezhető,
pozitív változást hoz a szúnyogok
számában, ezt azonban az unió
betiltotta. Az önkormányzaton kívül a
holtági egyesületek is jelentős forrást
fordítottak a szúnyoggyérítésre. Minden
alkalommal, amikor az önkormányzat
légi gyérítést végeztetett, a zugokban
is elvégezték ezt, amelyek költségét az
egyesületek és az önkormányzat állta.
Amikor a katasztrófavédelem végzett
földi gyérítést, akkor az önkormányzat
a zugoknál is megrendelte a légi
gyérítést, mert ott mással nem is
nagyon lehet gyérítést végezni.
Visszatérő probléma, és ugyancsak
indulatokat vált ki, a zugoknál a
szemétlerakás. Ezek nagyrésze illegális
szemétlerakás, másrészt kulturálatlan,
felelőtlen magatartás miatt van.
Nagyon sok jogos, vagy jogosnak vélt
bejegyzés született erről is. Tudunk
a problémáról és az idén megoldás is
született. El kell mondani azonban,
hogy a nyaralótulajdonosok, vagy
nyaraltatók, itt vendégeskedők sem
vétlenek. Sokan képesek szeméttel a
csomagtartóban, vagy az utánfutón a
használt, kidobásra szánt dolgaikkal
ideérkezni, amitől itt szabadulnak
meg. A nyaralókban elvégzett
felújítások
berendezések
cseréje
után nem a hulladékudvarba viszik a

szemet, hanem a kommunálishulladék
tárolására szánt konténerekig. Sokan
arra sem képesek, hogy az üres
hulladéktárolóba helyezzék a szemetet,
csak ledobják a közelében. Ezeket
kézi erővel kell felrakni, eltakarítani.
Többször is elhangzott, hogy bezzeg a
kommunális adót beszedi a város….
A kommunális adót a törvényi keretek
és a helyi rendelet alapján szedi be a
város. Ez nem egy horribilis összeg
városunkban, messze alatta van
annak, amely összegben a törvény
maximálta az adó mértékét. A
beszedett kommunális adót a városi
infrastruktúrára, a közszolgáltatásokra
fordítjuk, úgy, hogy a beszedett
összeget jelentősen meghaladó mértékű
összeget még hozzárendelünk ezeknek
a feladatoknak az ellátásához.

Szúnyoggyérítés:
Körös-Völgyi irtás:
• 2021. június 4. földi és légi BIOLÓGIA
• 2021. június 11. földi és légi KÉMIA
• 2021. június 25. földi és légi KÉMIA
• 2021. július 3. légi KÉMIA
• 2021. július 11. földi KÉMIA
Katasztrófavédelmes irtás:
• 2021. június 18. földi KÉMIA
• 2021. július 8. földi KÉMIA
• 2021. augusztus 12. földi KÉMIA
Az önkormányzati finanszírozású irtásokra idén
10.738 ezer Ft volt tervezve, melyhez 5,4 millió
forintot kellet még pluszban biztosítani.

Tájékoztató szállásadók részére
Mivel 2021. július 1-jétől ismét fizetni
kell az idegenforgalmi adót, pár adózási
szabályra felhívnánk szállásadóink
figyelmét:
- Idegenforgalmi adókötelezettség
terheli azt a magánszemélyt, aki nem
állandó lakosként településünkön
legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az
adót az adó alanyának meg kell fizetnie,
az adó beszedésére kötelezettnek pedig
be kell szednie. A szállásadónak az
adót akkor is meg kell fizetni, ha annak
beszedését elmulasztotta.
- Az adó mértéke településünkön
továbbra is 350 Ft/fő/vendégéjszaka.
- A szállásadóknak az idegenforgalmi
adó bevallását az adott hónapot követő
hó 15-ig kell megtenniük és eddig kell
az adót is megfizetniük.
A
bevallásban
a
mentes
vendégéjszakák számával is el kell
számolni (pl: 18 év alattiak, üdülő
tulajdonosa és hozzátartozói, stb).

Nyár végén visszatekintve, programok
sokasága valósult meg városunkban
is, de erről idejében, széles körben
nem kaptak tájékoztatást a lakosok és
nyaralók.
Valóban, néha minden napra jutott
program, de nem léptünk előre
abban, hogy a szezon kezdete előtt
tudjunk
egy
programajánlóval
jelentkezni, ahol, ha nem is minden
program, de a legnagyobbak és a
jelentősebbek megjelennének. Ebben
a vírushelyzet okozta bizonytalanság is
közrejátszott, de nem hivatkozhatunk
csak erre. Nagyobb szervezettséggel,
összefogással el kell érnünk, hogy már
a következő évben, a turistaszezon
kezdete
előtt
rendelkezzünk
programajánlóval, hogy azt minél
szélesebb körben, több csatornán
tudjuk kommunikálni.
Köszönjük a tájékoztatást!

Különösen felhívjuk szállásadóink
figyelmét, hogy a munkavégzés
céljából településünkön tartózkodó
munkavállaló csak abban az esetben
mentes az idegenforgalmi adó fizetési
kötelezettség alól, ha a munkát városunk
közigazgatási területén végzi. Nem
mentesül tehát az adó megfizetése alól
az a munkavállaló, aki városunkban
van elszállásolva, de a
munkavégzés helye valamely
szomszéd
település.
A
munkavállalónak igazolással
kell
rendelkeznie
a
munkáltatójától arról, hogy
munkavégzés
céljából
tartózkodik itt. Ezt az igazolást
a szállásadónak legalább öt
évig meg kell őrizni.
- A 2021. január 1. napja
és 2021. június 30. napja
közötti időszakban eltöltött
vendégéjszaka
utáni

idegenforgalmi adót az adó alanyának
nem kellett megfizetnie, az adó
beszedésére kötelezettnek nem kellett
beszednie, befizetnie, a megállapított,
de be nem szedett adót azonban be
kellett vallania az adóhatósághoz.
Kérjük a szállásadókat az erről az
időszakról még be nem nyújtott
bevallás megtételére is.
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály
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Mi a kommunális adó, kinek kell fizetnie,
milyen célokat szolgál az ebből keletkező bevétel?
A helyi közügyek, feladatok ellátásához
szükséges a helyi önkormányzatok
önálló gazdálkodásának biztosítása.
Ennek egyik eszközét a helyi adók
jelentik. A helyi adóztatás lehetőség
az önkormányzatok számára, amelyről
törvényi keretek közt saját maguk
dönthetnek. A helyi önkormányzatok
adómegállapítási joga a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvényben
meghatározott
adóalanyokra
és
adótárgyakra terjed ki, továbbá
kötelező az e törvényben rögzített
adómérték
felső
határértékének,
valamint a mentességeknek a betartása.
A helyi adó kivetése nem kötelező,
ha azonban a képviselő-testület élni
kíván adókivetési jogával, azt a
törvény keretei között teheti meg. A
helyi önkormányzatnak rendeletben
kell meghatároznia a helyi adók
szabályait.
Az
önkormányzatok
vagyoni típusú adók (építményadó,
telekadó), kommunális jellegű adók
(magánszemély kommunális adója,
tartózkodási idő utáni idegenforgalmi
adó), és a helyi iparűzési adó
bevezetésére jogosultak.
Magánszemélyek kommunális adóját
annak a magánszemélynek kell
fizetnie, aki a naptári év első napján
lakás, vagy telek tulajdonosa, továbbá
annak a magánszemélynek, aki az

önkormányzat illetékességi területén
nem magánszemély tulajdonában
álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tulajdoni
hányadaik
arányában
adóalanyok. Amennyiben a lakást,
a telket az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog
terheli (pl: haszonélvezeti jog,
özvegyi jog), az annak gyakorlására
jogosult az adó alanya. Valamennyi
tulajdonos által írásban megkötött
és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal
és kötelezettségekkel egy tulajdonost
is
felruházhatnak.
Amennyiben
a lakásbérleti jogviszony alanyai
bérlőtársak,
akkor
valamennyi
bérlőtárs által írásban megkötött
és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban
megjelölt
magánszemély tekintendő az adó
alanyának.
Ilyen
megállapodás
hiányában a bérlőtársak egyenlő
arányban adóalanyok.
Gyomaendrődön a magánszemélyek
kommunális
adójának
mértéke
lakásonként, illetve bérleti jogonként (a
törvény által meghatározott kivethető
legmagasabb adómérték 2021-ben
31.187 Ft/ingatlan/év lehetne):
- belterületen: 7.100 Ft/év

Útfelújítások 2021-ben
Somogyi Béla utcai burkolat felújítás

418 m

Polányi Máté utcai burkolat felújítás

35 m

Kántorkert utca

Belterületi útfelújítási
pályázatot nyert
városunk

132 m

Fazekasi úti burkolat felújítás

76 m

Újkert sori burkolat felújítás

283 m

Kátyúzás

- Bánomkert, Nagylapos, Öregszőlő
területén 5.250 Ft/év
- külterületen: 2.500 Ft/év
Belterületi telkek esetében 400 m2ig 2.500 Ft/év, e fölött 5.000 Ft/év
telkenként.
Helyi
rendeletünk
több
adókedvezményt, mentességet biztosít,
pl:
szennyvízrendszerre
történő
rácsatlakozás, szilárd burkolatú út
építéséhez történő hozzájárulás esetén,
illetve egyedül élő 70 év felettieknek,
jövedelmi viszonyuktól függően.
A helyi adók tekintetében a helyi
iparűzési adóbevétel kivételével az
önkormányzatok szabadon dönthetnek
a helyi adóbevételek felhasználásáról.
Gyomaendrődön a magánszemélyek
kommunális
adójából
befolyó
éves bevétel 40-42 millió Ft. Ezt
városunk elsősorban kommunális
létesítményeinél, az állami támogatáson
felül felmerülő többletköltségeinek
fedezetére,
ezen
létesítmények
karbantartására, fejlesztésére fordítja.
Ilyen felmerült többletköltség volt
2020-ban többek közt: települési
hulladékkezelésnél 5.292 ezer Ft,
közutak fenntartásánál 52.878 ezer
Ft, víz- és szennyvízgazdálkodásnál
10.733 ezer Ft.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Adó Osztály

3000 m2

Mirhói utca meghosszabbítása

70 m

Pásztor János út Kállai út kanyarodó ív szélesítés

45 m

Hatház utca (nyomvonal megsüllyedés)
6765/1 hrsz. burkolat felújítás
(Fűzfás-zugi holtággal párhuzamos útszakasz)
Gyepmesteri telepi út

31 m
367 m

Kocsorhegyi út

600 m2

800 m2

Öregszőlő

1600 m2

Hősök útja

518 m

Kossuth út

613 m

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
pályázati finanszírozásból útfelújítást
valósít meg a Hősök út Rákóczi Ferenc
utca és a Kisréti utca közötti szakaszán,
valamint a Kossuth út Bajcsy- Zsilinszky út és Hősök út közötti szakaszán.
A munkálatok során a meglévő útpálya teljes szélességében felújításra kerül. Pályázat forrása: hazai forrás. A
Belügyminisztérium elnyert támogatás összege 40 millió Forint. Mivel a
teljes kivitelezési díj 60.657.849, - Ft,
a hiányzó összeget önkormányzati forrásból biztosításra kerül.
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Járda felújítás 2021-ben
Október 6. ltp
Bajcsy Zs., Kossuth és Rákóczi u. között
Hídfő úti járda
Fő út 100.
Kőrösi Csoma Sándor 3-5.
Polányi - Blaha sarok
Selyem 23.,
Vaszkó Mihály 16.,
Vaszkó Mihály - Blaha sarok
Korányi 19-19/2.
Vasvári Pál utca 3-5.
Szélmalom utca 2-6.
Szélmalom utca 20-28.

142
138
150
85
7,2
9,6
27
50
11,5
74
75
75
100

Parkoló építés és felújítás
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

II. Hagyományőrző családi nap a
Cseppke Óvodai Alapítvány
szervezésében

Hősök út-Rákóczi út kereszteződés
Fő út 14. szám előtt
Október 6. Ltp
Kossuth út

3
2
19
21

férőhely
férőhely
férőhely
férőhely

A Csabatechnika Kft. kivitelezésben megvalósult fejlesztések 151.187.870 Ft + Áfa összegben több ütemben valósulnak meg.
Az alábbi helyszíneken a munka már befejeződött:
Somogyi Béla utcai burkolat felújítás
Polányi Máté utcai burkolat felújítás
Kántorkert utca
Fazekasi úti burkolat felújítás
Újkert sori burkolat felújítás
Október 6. ltp
Bajcsy Zsilinszky út Kossuth út és Rákóczi utca között
Hídfő úti járda
A többi helyszín esetében a munkakezdés fokozatos lesz. A
munkák a Hősök úton és a Kossuth úton kezdődtek meg először 2021. augusztus 27-én.
Az útfelújításokhoz a tervezethez képest többlet önerő nem
szükséges.

Újabb sikeres belvízpályázat

2021. augusztus 08-án került megvalósításra a
Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Városi
Civil Alap keretében meghirdetett felhívásra benyújtott,
„Hagyományőrző családi nap a Cseppke Óvodai Alapítvány
szervezésében”
című,
VCA-KP-1-2021/4-000751
azonosítószámú pályázata keretében szervezett program.
Az egész napos rendezvényen a gyermekek, felnőttek
egyaránt kipróbálhatták magukat - korongozhattak,
különböző alapanyagokból alkothattak a Kistérségi
Óvoda pedagógusainak segítségével, népi játszótéren
ügyeskedhettek, játszhattak. A Tipegőkert Bölcsőde
szakemberei által a legkisebbek is találhattak kedvükre valót
a számukra berendezett parkrészen.
Mindemellett
kerékpáros
majd
tornabemutatók,
gyermekelőadások, gólyalábasok és zenei koncertek
szórakoztatták a programra látogatókat.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a nap, a tavaly
hagyományteremtő céllal megrendezett családi program
méltó folytatása volt, ezért reméljük, hogy a jövőben lesz
még lehetőségünk hasonló, a családok számára tartalmas
kikapcsolódást biztosító rendezvény megvalósítására!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának újabb pályázata lett
sikeres. Több mint 284.000.000 Ft értékben, a csapadékvízhálózat korszerűsítésére. A fejlesztés a gyomai és az endrődi
városrészt is érinteni fogja:
• A gyomai településrész Fő utca, Bajcsy Zsilinszky és
Kossuth Lajos utcák, valamint a MÁV pályatest által
határolt területét. (Kossuth, Tompa, Bocskai, Zrínyi,
Pásztor, Petőfi). A részöblözeten belül 2060 fm csatorna
felújítása válik szükségessé, melynek 18%-a zárt, 7%-a
burkolt.
• Kállai Ferenc utca csatornázatlan szakaszát földmedrű
vízelvezető elemmel látják el 223 fm hosszban.
• A Hősök útja páratlan oldalán a Rákóczi Ferenc utca
és a Mirhóháti utca szakaszai között a Mirhóba - mint
befogadóba- szikkasztó jellegű csatorna épül.
• A Kisréti és a Budai Nagy Antal utca által határolt
tömbök belső összekötését biztosító Hunyadi János utca
öt szakaszát keresztmetszeti adottságok miatt burkolattal
látják el, befogadást a Kálvin utca Hősök útja felé terjedő
felújítandó szakasza biztosítja. A Kálvin utca felső
végén földmedrű csatorna vezet majd a Gárdonyi utcai
befogadóig. A Hantoskerti holtág belső öblözetében, a
Semmelweis utcán a keresztmetszeti adottságok szintén
burkolást tesznek szükségessé. A részöblözeten belül
1526 fm csatorna felújítása valósul meg, melynek közel
50%-a burkolt.
• endrődi városrész: Polányi utca, Blaha utca, Selyem
út, Csurgó utca, Korányi utca bizonyos szakaszai,
összesen 3380 fm.
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Sajtótájékoztató a Megyenapról
Sajtótájékoztatót tartott Zalai Mihály,
a Békés Megyei Önkormányzat elnöke
és Szegedi Balázs alelnök, melynek
témája a hatodik Megyenap volt.
A Békés Megyei Önkormányzat
2016 óta minden év szeptemberének
első szombatján szervezi meg a
megyei összetartozás napját, a
Megyenapot. Ez idén sincs másként,
a folytonosság jegyében ebben az
évben is lesz Megyenap, még akkor
is, ha a koronavírus-járvány okán
bevezetett korlátozások némiképp
átírják az esemény forgatókönyvét.
A jogszabályi előírások szerint
szabad téren korlátozások nélkül
csak akkor tartható rendezvény, ha
az ott résztvevők száma nem éri el
az 500 főt. Abban az esetben, ha
színpadot is állítanak, csak koronavírus
ellen védett személyek vehetnek
részt a programokon, mert zenéstáncos rendezvény csak védettségi
igazolvánnyal látogatható. Emiatt
döntött úgy a megyei önkormányzat,
hogy a Megyenap rendezvényei
közül az előző évhez hasonlóan a
kézműves vásár és kistermelői piac
valósul meg, kiegészülve a katonai
hagyományőrzők bemutatóival és a
gyermekprogramokkal. A Megyenap
így védettségi igazolvány nélkül
látogatható.
Már harmadik éve, hogy a Megyenap
hetében ünnepi megyegyűlést is
tartanak, ahol átadják legrangosabb
elismeréseiket, a Békés megyéért és a
Polgárokért kitüntetéseket, valamint
az Elnöki elismeréseket, amiket
a járvány miatt márciusban nem

tudtak a kitüntetettek átvenni. Ezúttal
Orosházán, az evangélikus templomban
lesz az ünnepi megyegyűlés szeptember
2-án, csütörtökön. A Megyenap
programja reggel 9 órakor megnyitóval

indul, melynek keretében a múlt évben
és idén a Békés Megyei Értéktárba
bekerült értékek felterjesztői és
tulajdonosai vehetnek át díszoklevelet.
A megyenapi kézműves vásár és
kistermelői piac ezúttal is sok-sok
termékkel várja a vásározókat: nem
maradhat el a kolbász, a sajt, a tészta, a
méz, a szörp, a lekvár, a kézzel készült
ékszerek, textil játékok, kiegészítők és
számtalan különlegesség. A résztvevő
kézművesek száma jelenleg 55, de még

folyamatosan fogadják a jelentkezőket.
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület tagjai kiállítással, mesterségbemutatókkal színesítik a programot.
Ebben az évben is bemutatkoznak a
katonai hagyományőrzők, ezúttal öt
csoport, akik öltözködési szokásaikkal,
eszközeikkel,
fegyverzetükkel,
harcmodorukkal ismertetik meg az
érdeklődőket. Mellettük megjelennek
a mai kor egyenruhásai, a készenléti
rendőrség, a TEK, a toborzóiroda
és a határvadászok. A gyermekeket
kézműves foglalkoztató várja interaktív
játékokkal, népi játszótérrel, kézműves
próbával és meglepetésekkel. A
Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal
együttműködve megnyitja kapuit
a Mesepékség is. Egy korábbi
pályázatnak köszönhetően a Békés
Megyei Önkormányzat egy békéscsabai
reklámügynökség
segítségével
kifejlesztett egy térhatású televíziós
eszközt, melynek köszönhetően –
bár faházakban nem tudnak a Békés
Megyei Értéktár elemei bemutatkozni
– látványos és meghökkentő módon
tekinthetők meg a megyei értékek.
A megyei önkormányzat várja
a látogatókat szeptember 4-én a
békéscsabai
főtéren,
igyekeznek
mindent megtenni azért, hogy mindenki
jól érezze magát, és együtt fedezhessék
fel Békés megye kincseit.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap.

Gyomaendrődön
jó minőségű
szántót vásárolnék!
Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-20/346-4401

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 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.
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Száz éve született Honti Antal

Itt élt közöttünk, nem volt sem gazdag,
sem nagyon szegény. A múlt század
második felében történt mindez, amiről
írok.
Küszködött, felnevelt három szép,
tehetséges gyermeket. Dolgozott,
gondolkodott, csak szépet és jót akart.
Teremteni próbált ebben az egykori
sárfészekben! Amikor megismertem a
hatvanas évek végén, bizony Gyoma
az volt, sárfészek. De szerettük
sáros, poros utcáival, a gesztenyefák
szegélyezte egykori Fő utcájával, a
Hollerrel, a Fészek presszóval, a sok
kocsmájával, na és persze a HármasKörössel! Tónival halálig barátok
voltunk.
Hasonló
gondolkodású,
időnként harcias, duzzogó emberek.
Talán Róla, Tőle ragadt rám az igazság
keresése minden áron. A szépre, jóra

ráeszmélés pillanatai.
Alkotó ember volt, nagyon tehetséges
műfajhatárokat feszegetett. Festett,
pasztellezett, fémeket munkált meg.
Rézdomborításokkal
mutatta
fel
mondanivalóját, vetette észre magát!
Munkáit a környék településein is
megismerhették. Elsőként tiltakozott
a Kner Nyomda nevének átadása
miatt. Aláírásokat gyűjtöttünk a
mai Nyomdamúzeum épületének
megmentéséért. Le akarták bontani –
tovább építeni a nyomdát!
Ő fedezte fel nekünk és az országnak
Corini Margitot! Ő beszélt rá, nyissam
meg a festőnő – első itthoni, a háború
utáni, a szocializmus éveiben –
alkotásaiból a kiállítását az akkori
Gyomán. Ő javasolta a Corini-, majd
a Vidovszky-képek összegyűjtését. Így
tehettük meg, hogy polgármesterként a
testülettel megteremtettük a képtárat.
Jó ember volt, halk szavú, különös
tekintetű. Otthonában létrehozta a
Honti-műhelyt, a Honti Galériát.
Kultúrát hozott, nagynevű művészeket,
hírességeket mutatott be az erre
éhes, igazi gyomai polgároknak.
Törzsvendégei voltunk sokan, de (?)
már nagyrészük örökre elment vele
együtt. Költészetet, operát, zenét,
filmeket, képzőművészetet varázsolt
az otthonába. Híres lett ő maga is.
A Fészek presszóban kiállításokat
szervezett – ez szokatlan volt,
felfigyeltek rá! Nem mindennapi
embernek tartották! Szerényen tűrte.
Reneszánsz ember volt, igényességre,

Meghívó
Honti Antal
1921 - 2008
A Vidovszky Béla Városi Képtár kuratóriuma tisztelettel meghívja
Honti Antal születésének 100. évfordulóján egy közös emlékezésre mindazokat,
akik személyesen vagy munkásságán keresztül ismerték

értékrendre törekvő. Emlékezni kell rá!
Halála előtt két évvel felkeresett,
egyébként gyakori vendég volt nálunk.
Hacsak tehette, benézett hozzánk.
Szerettük! Megkért, ha majd meghal,
én búcsúztassam el. Megígértem,
megtettem, félve és megrendülve. Az
én testületem fogadta, adományozta
neki a díszpolgári címet. Akkor még
hallgattak rám. Az a testület tudta,
ismerte, hogy Endrődön, Gyomán
ki az az ember, aki munkájával,
cselekedeteivel kiemelkedett az itt
élők közül. Így lett díszpolgárunk
Határ Győző, Kállai Ferenc, Tímár
Máté, a Kner család, Vaszkó Irénke
néni és Honti Antal. Boldog voltam,
hogy megtehettük, megtehettem, és ő
meghatottan fogadta a megérdemelt,
rangos elismerést.
Kedves Barátom, ha lenézel égi
műhelyedből, mit látsz most a
városodból? Sok minden változott
és változik. Ne zúgolódj! Most a
politikáról szól az életünk. A világ
a rombolásról szól. Az itteni kultúra
száműzetésbe ment, kevesen maradtak,
talán a könyvek – a könyvtár – állják a
sarat. Időtlenek!
Ha kinézek az új Városháza ablakain,
ellátok a temetőig. Te is láthatod, ez
lett a jövő – egyenes az út! Melletted a
díszsírhelyen egy plébános is pihen Az
élet furcsa fintora, látod, a halál mindig
közbeszól.
Eredményeid utolérhetetlenek!
Nem felejtünk mi, akik még
ismerhettünk, akik még élünk!
Barátod, Frankó doktor
2021. augusztus

A Gyomai
Evangélikus
Egyházközség
közleménye

Helye:
Vidovszky Béla Városi Képtár
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 11.
Ideje:
2021. szeptember 23., csütörtök 16 óra
Életútjáról, munkásságáról megemlékezik Dr. Frankó Károly

Fülöp Mónika evangélikus lelkész,
a Gyomai és Mezőtúri Evangélikus
Egyházközségek lelkésze
2021. szeptember 1-től Budapesten
folytatja szolgálatát. Az illetékesek
megkezdték az intézkedéseket,
hogy minél előbb egy új lelkész
folytathassa a megkezdett munkát.

Az általa és róla készült alkotásokból nyíló időszaki kiállítás megtekinthető
2021. október 30-ig a képtár nyitvatartási idejében

Gyomai Evangélikus Egyházközség
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KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

KÖRÖSMENTI TÁNCEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY

JELENLÉVŐ MÚLT - NÉPI
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA A
KÖRÖSMENTI TÁNCEGYÜTTESSEL
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális Alap

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

8,46 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00534

Sajtóközlemény
Megvalósult a „Jelenlévő Múlt - Népi hagyományok ápolása a Körösmenti
Táncegyüttessel” elnevezésű TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00534 azonosító számú projekt
A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány a helyi hagyományok ápolását támogató, valamint családi és
egészségmegőrző programok megvalósítására című pályázat keretén belül 100%-os támogatási intenzitású, vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege 8 455 355Ft.
A program keretében két hagyományőrző rendezvény került megvalósításra, 2021. 06. 18. napján a Szent Iván éji
tűzugrás és 2021. 08. 28. napon a Bertalan napi cipőkoptató. Mindkét program a még élő néphagyományok széles
körű megismertetését, azok átörökítését volt hivatott szolgálni. A családi programok keretén belül népi játékok,
népzenei programok, népi kismesterségek, profi táncegyüttes műsora, táncház, kézműves foglalkozás várta az
érdeklődőket.

Helyszíni egyeztetés a Liget fürdőben
Az
egyre
inkább
formálódó
gyomaendrődi
fürdőfejlesztés
kapcsán tartott bejárást Dankó Béla
országgyűlési képviselő, dr. Fekete
László, a Beruházási Ügynökség
önkormányzati
magasépítési
beruházási igazgatója és munkatársai
Toldi Balázs polgármester kíséretében,

a Liget fürdőben. a fürdőberuházás
során több, mint egy milliárd
forintos fejlesztés valósulhat meg.
Az elképzelések szerint bővül
a szállóhelyek száma, továbbá
látványmedence, termálvizes fürdő,
valamint egy csúszdaparkkal ellátott
új medence is épül.
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Liget Fürdő: 30%-kal magasabb nyári árbevétel,
októbertől újra gyógyászati akció

A járványügyi helyzet a turizmusban
világszerte jelentős károkat okozott,
melynek hatása a Liget Fürdő működésére is hatást gyakorolt. A hatályos
kormányrendelet 2021. májustól tette
lehetővé a fürdők nyitását, ugyanakkor kezdeti időszakban csak védettségi igazolvánnyal lehetett a fürdőket
látogatni. Mindez a korábbi évekhez
mérten elsősorban a gyógyászat betegforgalmára, ezzel együtt a gyógyászati
árbevételre gyakorolt jelentős mértékű
negatív hatást.
A Liget Fürdő a koronavírus miatti
kényszerbezárást követően 2021. május
10-én nyitott újra. Kezdeti időszakban
részlegesen (kültéri medencék, kivéve gyógymedence), június közepétől
pedig teljesen. A közel fél éves kényszerbezárás miatti időszakban a fürdő

megtartotta állandó dolgozóit. A turizmusban, vendéglátásban tapasztalható
szakember hiány az elmúlt másfél évben hatványozódott. A fürdő vezetése
és a városvezetés ezért is tartotta fontosnak a szakképzett dolgozók megtartását.
A pandémiás időszakban a dolgozók közreműködésével elvégzésre kerültek a legfontosabb karbantartási
és felújítási munkálatok, mindemellett kihasználva a bezárás időszakát a
gyógyászati dolgozók továbbképzéseken vettek részt, így többek között elsajátították az integrált manuálterápia,
a talpmasszázs, a lávaköves masszázs,
a mézes masszázs, a köpölyözés, valamint a tekercselés gyakorlati alkalmazását is.
A két éve bevezetett családi jegynek

köszönhetően egyre több gyermekes
család látogat a Liget Fürdőbe, ezért az
idei évben a gyermekmedence árnyékolásának megoldásával kedveskedtünk kisgyermekes vendégeinknek.
Noha a legtöbb turizmusban érdekelt
vállalkozás emelte belépő és szolgáltatás árait, a Liget Fürdő tavalyi árakkal
fogadta vendégeit. A szezonkezdéskor
meglévő korlátozások ellenére az idei
nyári strandszezon így is mintegy 30
%-kal magasabb árbevételt hozott a Liget Fürdőnek.
A vezetőség idén októbertől tervezi újra elindítani gyógyászati akcióját,
mely a pandémia előtti években több
száz mozgásszervi és reumatológiai
panasszal küszködő beteg számára tette elérhetővé a Liget Fürdő gyógyászati kezeléseit.

zongorajátékával, Schwalm Gyula
gitár-, Valach Zsolt bongókíséretével,
Molnár
Albert
pedig
verssel
színesítette. Szólót énekeltek: Gecsei
Lilla, Ladányi Sára és Papp Lilla.
A koncert után a jeles alkalom
apropójából
a
kórus
szerény
állófogadásra invitálta a hallgatóságot,
melyen lehetőség adódott egy-egy
baráti beszélgetésre, valamint a kórust
bemutató roll-upok megtekintésére.
Mindemellett a vendégek egy-egy a
kórus logójával díszített legyezőt is
kaptak ajándékba a kórusmuzsika
mellé. A Zenebarátok ismételten
kitettek magukért és felpezsdítették
a város élét, örömet hoztak a

gyomaendrődiek életébe.
A
program
a
TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00229
azonosítószámú
pályázat keretében valósult meg.
A projekt következő komolyzenei
programja 2021. szeptember 24-én
(pénteken) lesz a Gyomai Református
Templomban, melyen Vozár Márton
Krisztián zongoraművész és David
Yengibarian
harmonikaművész
muzsikáját hallgathatja majd a
nagyérdemű.
Azt est háziasszonya Papp Lilla
lesz. Mindenkit szeretettel várnak
a
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus tagjai!

Jubileumi koncert
“Mi tehát a teendő?
Mennél nagyobb tömegeket
közvetlen érintkezésbe hozni igazi,
értékes zenével.
Mi ennek ma a legjárhatóbb útja?
A karéneklés.”
(Kodály Zoltán)
A
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus
fennállásának
25.
évfordulója alkalmából jubileumi
koncerttel kedveskedett a város
zenekedvelő
közönségének.
A
program a Kállai Ferenc Művelődési
Központban került megrendezésre,
melyen - az alkalomhoz illően - Kodály
Köszöntőjével lépett színpadra a kórus.
Toldi Balázs polgármester úr köszöntő
beszédében gratulált a közösség
kitartásához,
elhivatottságához,
folyamatos
megújulásához,
a
testvérvárosi kapcsolatok őszinte,
barátivá alakuló ápolásához.
Az esten Oláh Gizella konferált, akinek
beszédéből a hallgatóság a kórus rövid
története mellett betekintést nyerhetett
a
közösség
műhelymunkáinak
kulisszatitkaiba is. Mindemellett az is
kiderült, hogy a koncerten elhangzó
dalokat – a megszokottól eltérően - nem
Gecseiné Sárhegyi Nóra kórusvezető
válogatta össze, hanem a közösség
maga aszerint, hogy melyek voltak a
legkedvesebbek számukra az elmúlt
25 évben. A műsorban hallhatóak
voltak vidám népdalfeldolgozások,
operarészletek, mai népszerű dallamok
egyaránt. A kóruséneket Iváncsó Viola
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a

II. Találkozzunk a Kállainál! - Kállai Nap
rendezvényre
Időpont:
2021. október 1. (péntek)

15 óra
Virágok elhelyezése Kállai Ferenc szobránál
• Köszöntőt mond Toldi Balázs polgármester
Vers/Zene
Helyszín: Kállai Ferenc szobor
Gyomaendrőd, Szabadság tér
18 óra
Két összeillő ember • Csikós Imre zenés színműve a Békéscsabai Jókai Színház
előadásában.
Helyszín: Kállai Ferenc Művelődési Központ
Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

EGYÜTT. MŰKÖDIK!
Országos Könyvtári Napok a
Határ Győző Városi Könyvtárban 2021. október 4 - 10 között.
Digitális kiállítások a
könyvtárban és
honlapunkon

Kezdődik a sportpark építése az
Október 6. lakótelepen

Állatok akcióban - digitális fotókiállítás Balog Lajos fotóiból

Gyomaendrőd gombái – digitális fotókiállítás Oláhné Schwalm Irén
fotóiból

Gyomaendrőd, te csodás! – digitális fotókiállítás Smiriné Tóth Katalin
fotóiból
1956 emlékezete – digitális kiállítás a témához kapcsolódó könyvtári
dokumentumokból

Kiállítások a
könyvtárban,
nyitvatartási időben

Gyerekeknek, felnőtteknek interaktív játékok honlapunkon.
Dr. Smiri Sándor késgyűjtemény kiállítása

A Székely Mihály Modellező klub kiállítása

Család és címertörténeti kiállítás –Válogatás az 1996-os kiállítás
anyagából
Könyvszobrok kiállítása

Helyi érték – játsszon és nyerjen. Játék a helytörténeti terminálon.
A Boldogság kék kosara: idézetek, boldogságcédulák.

Majd meglátja! Vakrandi egy könyvvel: előre csomagolt könyvet
kölcsönözhet.
Nyitott raktár- közvetlenül a raktárból kölcsönözhet.
2021. október 5.
(kedd) 14 óra

A megbocsájtás hete: hozza vissza régen látott könyveinket.

A három kismalac – vidám bábjáték a Kacagó Bábszínház előadásában.

2021. október 8.
(péntek) 13-16 óráig

Meglepetés könyvtárosok
Kérdezzen az alkotóktól! – Kiállításaink alkotóival találkozhat

2021. október 10.
vasárnap, 10-12

Csupa-csoda gyermekjátszótér interaktív játék elemekkel. Szörp és pattogatott
kukorica party.

2021. október 9.
szombat 10 óra

Kutyabál - Zenés találkozás a 9 magyar kutyafajtával – Kalap Jakab fergeteges élő,
interaktív előadása, élethű bábszereplőkkel, sok zenével és vidámsággal

A programokon a részvétel díjtalan. Ez egy tervezet, a programok változhatnak. Kísérje figyelemmel
honlapunkat és közösségi oldalunkat. Jöjjön el a könyvtárba, velünk jár a legjobban!

Városunk elnyert
sportparkot.

egy

„D”

típusú

Ebben a konstrukcióban csak a területet biztosítja
önkormányzatunk, a beruházás bonyolítása a kormány
hatáskörébe tartozik. A sportpark építtetője a kormány
döntése alapján a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. A „D” típusú
sportpark minimális alapterülete 150 m2, talajburkolata
gumi, minimálisan telepítésre kerülő eszközszám 15
db. A sportpark által biztosított sportolási lehetőségek
megnevezése: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz,
hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés,
függeszkedés, párhuzamos korlát.
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Engesztelő szentmise és megemlékezés
az aradi vértanúkról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az aradi vértanúk napja megemlékezésre
Helye: Gyomaendrőd, Endrődi Szent Imre Templom
Ideje: 2021. október 6. (szerda) 16. óra
A szentmisét celebrálja: Czank Gábor plébános
Információ: Szonda István tel: 06-20-2380046
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Dr. Dénes Zoltán emlékkonferencia

“Gyomaendrődi kincsestár”
című kiállítás megnyitójára
október 8-án 17 órakor
Helyszín: Szent Antal Népház kiállító terme
(Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.)
A kiállítást megnyitja:
Lehoczkiné Tímár Irén alpolgármester
A kiállítás az Agrárminisztérium Hungarikum
(HUNG-2020/6429) pályázatának támogatásával
valósult meg.
A tárlat 2021. december 15-ig látogatható.

2021. szeptember 25. 10 óra
Helyszín: Szent Antal Népház, Gyomaendrőd,
Blaha Lujza utca 21.
Program:
10.00 Gyomaendrődi Holló László Alkotótábor
kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja:
Dr. Szonda István művészeti vezető
10.30 Konferencia megnyitója. Köszöntőt mond
Toldi Balázs Gyomaendrőd város polgármestere
10.40 Dr. Bartha Elek rektorhelyettes
(Debreceni Egyetem): Dr. Dénes Zoltán atya
tudományos munkássága
11.00 Dr. Forisek Péter főigazgató
(Debreceni Egyetem Tanárképzési Intézet):
A tudós papok
11.20 Dukrét Géza elnök (Partiumi és Bánsági
Műemlék és Emlékhely Társaság, Nagyvárad):
A Partium kutató plébános
11.40 Kolozsvári István etnográfus: A Harcsás-zugi
tábor története
12.00 Dr. Szonda István: A gyomaendrődi
tudományos kutatóműhely és konferenciasorozat.
A Szent László gyalogzarándoklat (2012-2021)
12.20 Emlékezések

MEGHÍVÓ
A rizs Kínában és Magyarországon
című konferencia

Időpont: 2021. október 9. 10 óra
Helyszín: Szent Antal Népház, konferencia terem (Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.)
A konferencia fővédnöke: Dr. Keményfi Róbert dékán (Debreceni Egyetem)
Köszöntők: Toldi Balázs Gyomaendrőd város polgármestere, Dr. Szonda István igazgató (Szent Antal
Népház és Művelődési Ház)
Előadások:
Dr. Csontos Pál, magyar igazgató, DE BTK Konfuciusz Intézet: A DE BTK Konfuciusz Intézetének rövid
bemutatása. (magyar nyelven)
Dr. Cui Xianjun, kínai igazgató, DE BTK Konfuciusz Intézet: A rizs kínai kultúrtörténete. (angol nyelven)
Dr. Zsombik László, tudományos főmunkatárs, Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet (NYKI), Nyíregyháza Alap- és Alkalmazott Kutatások Szervezete, Növénynemesítési és Technológiafejlesztési Osztály: A rizstermesztés Magyarországon - története, távlatok és
lehetőségek. (magyar nyelven)
Dr. Bihari Nagy Éva egyetemi adjunktus, DE BTK Néprajzi Tanszék: A rizs a magyar népi táplálkozásban. (magyar nyelven)
Dr. Zhao Chuanbing, kínai nyelvtanár, DE BTK Konfuciusz Intézet: A rizs a kínai írásjegyek történeti
vonatkozásában. (angol nyelven)
Giricz Magdolna: A rizstermesztés 21. századi gyakorlata. (magyar nyelven)
Kovács László Erik, etnográfus, titkár, DE BTK Konfuciusz Intézet: A Kínában élő koreai nemzetiségű
farmerek aratótánca. UNESCO Szellemi kulturális örökségelem. (magyar nyelven)
Kínai művészeti bemutató:
Chinese Student Association Debrecen: Ünnepi műsor a kínai kultúra néhány elemének bemutatásával
Dr. Zhao Chuanbing: Kínai írásjegyek rizspapírra
Workshop
Giricz Máté és Dr. Bagi László: Pódium beszélgetés
Giricz Magdolna és Giricz Máté: Rizsételek
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Hírek a Kistérségi Óvodából
júniusban. A Százszorszép és Margaréta ovisoknak
Bodrogközi Rita koncertjével, vidám programokkal,
tortával, meglepetésekkel kedveskedtünk, a Csemetekert
ovisok pedig egy vidám légváras gyereknapi bulin vehettek
részt. Az idén sem maradhatott el a Gondozási Központ
konyhája által készített csodálatos gyermeknapi torta.
Ezen a napon ünnepélyes keretek között adtuk át az
Erasmus Nemzetközi Pályázat Föld napja alkalmából
kiírt rajzpályázatának díjait a „kis alkotóknak”, illetve
szintén az Erasmus által megvásárolt kerti eszközöket,
magaságyásokat, kesztyű- és fejbábokat.
Nagy örömmel számolunk be róla, hogy az
Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja
és az Állatvédelem gyerekeknek szerkesztőbizottsága
által kiírt pályázaton, Százszorszép Óvodánk megkapta az
„ÁLLATBARÁT ÓVODA” címet. „A pályázati anyagból
egyértelműen kiderült, hogy óvodapedagógusok nagyon sok
mindent megtesznek azért, hogy az oda járó gyermekeknek
megtanítsák az állatokkal való helyes bánásmódot.”

Intézményünkben a nyári hónapok is eseményekben
gazdagon teltek. Minden óvodánkban a korlátozások
betartása mellett gyermeknapi programot szerveztünk
A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány „Erdők mélyén, házak
udvarán” udvarán című kiírásán Kéri Dorina I. helyezést,
Szurovecz Lujza III. helyezést ért el. A bírálás legfontosabb
értékelési szempontja a kreativitás megmutatkozás volt.
A nyáron megújult a Margaréta Óvoda környezete.
Megtörtént az utcafronti kerítés és kapu teljes cseréje és a
főbejáratnál egy új, akadálymentes feljáró készült el.
A városban elhelyezett kupakgyűjtőink nagy kihasználtság
mellett működnek, legutóbb 27 000 Ft értékben tudtunk
jótékonysági célra adományozni ezáltal. Örömmel
tapasztaljuk, hogy a városlakók rendszeresen használják a
gyűjtőket, jó példát állítva ezzel a gyermekek előtt.
A szeptemberben induló új nevelési évtől is teljes
kihasználtsággal működnek óvodáink. Gyomaendrődön a
Csemetekert, a Margaréta és a Százszorszép Óvodában,
valamint a csárdaszállási óvodánkban a fenntartó által
engedélyezett 10 csoporttal indult az év. A minőségi
szakmai munkához minden csoportunk 2 felsőfokú
végzettségű óvodapedagógussal és egy-egy dajkával
rendelkezik. A nevelőmunkát 3 pedagógiai asszisztens segíti
folyamatosan. Így elmondható, hogy intézményünkben
a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez
szükséges személyi és tárgyi környezet biztosított az új
nevelési évben is.
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Tipegőkert Bölcsőde hírei

Július 6-án került sor a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007
számú projekt keretében felépített Tipegő Kert Bölcsőde
átadására. Az ünnepségen beszédet mondott Toldi Balázs
polgármester, Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés
elnöke, valamint Dankó Béla országgyűlési képviselő.
A korszerű, minden szakmai igényt kielégítő intézmény
társulási fenntartásban, a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde feladat-ellátási
helyeként július 15. óta működik. A gyermekek számára
augusztus 2-án nyitotta meg kapuit. A bölcsiben 2-2
szakképzett kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka
várja nagy szeretettel a gyermekeket.
Az intézmény létrehozása hiánypótló volt városunk
életében. Jól mutatta ezt a július 7-én megrendezésre
kerülő nyílt nap is, mely nagy érdeklődés mellett zajlott le.
Közel 30 kisgyermekes család látogatta meg ezen a napon
az új bölcsődét. Alig több mint egy hónap alatt 20 gyermek
felvétele történt meg, ezen felül már 2022. évre is vannak
felvételi előjegyzések. A csoportlétszámok meghatározását
a törvény életkorhoz köti, így jelenleg egy 12 és egy 14
fős csoport kialakítása van folyamatban. A bölcsődébe a
beiratkozás a szabad férőhelyekre folyamatos.
A felvétellel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást az alábbi
elérhetőségeken lehet kérni. Szilágyiné Gellai Tünde
szakmai vezető Tel.: 66/782 393 ;e-mail: bolcsodevezeto@
gyomaendrod.hu. Személyesen időpont egyeztetés alapján
Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor utca 1.

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu
Telefon/fax: 66/386-269

Az Ipari park területén (Inkubátorház)
bútorozott irodahelyiségek kiadók.
Érdeklődni munkaidőben:
Dinya József +36203836077 telefonszámon,
vagy a fenti email címen lehet.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei (1/2)
Kalandozások Gyomaendrődön – nyári táborok szervezése a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskola Sportegyesület TOP-7.1.1-16H-ESZA-2019-01994 azonosítószámú
pályázatának
keretében
három
5 napos, térítésmentes napközis
tábort szervezett a nyári szünetben
a diákok számára. Céljaink között
szerepelt, hogy az iskolánkban tanuló
gyermekek szünidős tevékenységeit
bővítsük, mintát adjunk, a szabadidő
hasznos, színvonalas eltöltéséhez,
a közösségépítő programok által
fejlesszük
tanulóink
szociális
kompetenciáit.
A nyári szünet időszaka a gyermekek
számára a felhőtlen kikapcsolódás, a
pihenés, a feltöltődés, az élményszerzés
lehetőségét jelenti, míg a szülők
számára komoly fejtörést és anyagi
terhet, hogy mindezt biztosíthassák
gyermekük számára. A táboraink
különböző tematikákkal élménydús,
tartalmas programelemekkel valósultak
meg:
› “Fókuszban a város szépségei,
látnivalói”
–
táborvezetők:
Varjúné Farkas Enikő Vanda és
Tóthné Kele Ágnes
› “Fókuszban a művészet” –
táborvezetők: Ökrös Katalin és
Dinya Lívia

›

“Fókuszban az egészség” –
táborvezetők: Ágostonné Farkas
Mária és Kereki Irén
A tábori programok, tevékenységek
nagymértékben
hozzájárultak
a

résztvevő gyerekek személyiségének,
társas készségeinek, önállóságának,
önismeretének
fejlődéséhez,
fejlesztéséhez, a közösségi szellem
megerősítéséhez.

Varjú Zétény középfokú nyelvvizsgája német nyelvből
Ez év márciusában vállalkozott Varjú
Zétény iskolánk 7.a osztályos tanulója
a német alapfokú szóbeli és írásbeli
nyelvvizsga letételére, melyet kiválóan
teljesített is. Szorgalmasan készült
tovább a középfokú nyelvvizsga

követelményeinek teljesítésére, s a
nyár folyamán sikeresen megszerezte a
német középfokú írásbeli nyelvvizsgát.
Zéti első osztályos korától a német
nemzetiségi nyelvoktató program
szerint, heti öt órában tanulja

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

iskolánkban a német nyelvet. Példa
értékű szorgalmával, kitartásával
tudta elérni ezt a kiváló eredményt.
Gratulálunk Zétinek és sok sikert
kívánunk a szóbeli nyelvvizsga
teljesítéséhez!

A Turul cipőgyár keres
női és férfi munkaerőt
könnyű fizikai,
betanított munkakörbe.
Jelentkezés:
emailben:
turul.szervezet@gmail.com
Telefonon:06303008202
Cipőgyár Gyomaendrőd,
Szabadság tér 2.(Fekécs Erika)
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Kis Bálint Általános Iskola hírei (2/2)
Amikor városunk olimpiai bajnoka
Tótka Sándor még iskolánk padjait koptatta…

A pedagógust boldogsággal tölti
el, ha tanítványai sikereket érnek
el. Minden gyermekben ott van
a lehetőség, a tehetség, de sajnos
nem mindenki tudja adottságait
kiaknázni. Szerencsére sok olyan
tanulója volt már intézményünknek,
akik valamilyen területen – legyen az
tudomány, művészet, média vagy sport
– kimagasló eredményt értek el.
Büszkeségünk Tótka Sándor - „Sanyi”

-, aki a tokiói olimpián K-1 200 méteren
aranyérmet szerzett, Magyarország,
Gyomaendrőd, egyben pedig a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskola olimpiai bajnoka lett!
Hatalmas sikert ért el, de a világ
tetejére kerülni hosszú és küzdelmes út
vezetett.
Milyen is volt Sanyi kisiskolásként?
Pedagógusaink
így
emlékeznek
gyermekkorára, s a Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskolában eltöltött
éveire:
„Sanyi már kisiskolás korában
kimagasló teljesítményt ért el a tanulás
és a sport területén. Igyekezett minden
iskolai és városi sportrendezvényen
részt venni és nagyon szeretett
bármilyen
sportban
versenyezni.
Közösségi feladatokat is gyakran vállalt
és nagyon népszerű volt osztálytársai
körében. Negyedik osztályban nagy
válaszút elé került: a tánc vagy a kajak.
Ő a kajak mellett döntött, nagyon
helyesen. Így kezdődött…. Kedves
tanítványom volt, aki tisztelettudóan
viselkedett szülei és tanítói felé.
Tulajdonságai közül a szerénységet
emelném ki.”
„Szülei is mindig kötelességtudatra
nevelték és szorosan együttműködtek
az iskolában tanító nevelőkkel.”
„Ha valamelyik tantárgyban nem
sikerült rögtön a legjobb teljesítményt
nyújtania, akkor mindig azt kereste,
hogy hogyan lehetne fejlődni,
kijavítani az apró hiányosságot. Kitartó
munkájával, szorgalmával ez minden
esetben sikerült is neki. A sportban
elért sikereihez ez a tulajdonsága

elengedhetetlenül szükséges.”
„A tanulók körében is nagyon népszerű
volt, társai tisztelték szorgalmát,
kitartását. Mindig szerényen fogadta
diáktársai elismerését.”
„Nagyon aranyos, kedves, alázatos, a
tanulásban is szorgalmas, kitartó diák
volt. Tanáraival szemben tisztelettudó,
társait szerető, hozzájuk alkalmazkodó,
velük együttműködő gyermek. Szeretni
való! Megtisztelő számomra, hogy
taníthattam!”
„Sokszor akár 2 hetet is hiányzott az
iskolából az edzőtáborozásai miatt.
Ezek miatt sohasem hivatkozott arra,
hogy nem készült. Igyekezett mindent
a legrövidebb idő alatt bepótolni, sőt
határidőre megírta a dolgozatait is.
Egyébként csendes, szerény és az
osztálytársaival jó kapcsolatban volt.”
Intézményünk jelenlegi diákjai is
megismerhették Sanyit még az olimpia
előtt, hiszen diáklapunk legutóbbi
számában bemutattuk őt példaképként
állítva tanulóink számára.
Mindannyian
büszkék
vagyunk
Rá!
Szívből
gratulálunk
elért
eredményeihez és hasonló sikereket
kívánunk az elkövetkező években is!

HELYI AUTÓBUSZ MENETREND

2021. április 03. – 2021. november 06.

2021. április 03. – 2021. november 06.

2021. április 03-tól a következő időpontokban
közlekedik a helyi autóbusz járat az

2021. április 03-tól a következő időpontokban
közlekedik a helyi autóbusz járat a

ENDRŐDI KÖZTEMETŐBE
MÁV állomásról
08:00
Szabadság térről
08:05
Dérynétől-Endrődi út 08:15
Temetőből vissza
09:40

GYOMAI KÖZTEMETŐBE
Dérynétől		
08:15
MÁV állomásról
08:25
Szabadság térről
08:30
Temetőből vissza
10:10

Szombatonként:
09.18., 10.02., 10.16., 10.30., 11.01., 11.06.

Szombatok:
09.11., 09.25., 10.09., 10.23., 10.30., 11.01., 11.06.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Díjak, kitüntetések
Júniusban
elköszöntünk
Gyetvai
Jánosné Etike nénitől, aki 40 év tanítói
pályafutása elismeréseként Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet vehetett át a
tanévzáró ünnepségen.
A kiemelkedő eredményeket elért
tanulók jutalomban részesültek. A

végzősök közül Gergely-diák díjat
kapott Gellért Milán és Mikó Zoltán,
Jó tanuló-jó sportoló díjat kapott
Mészáros Viktória, a Járási Hivatal
ajándékát kapta Csatári Levente,
mindannyian 8.a osztályos tanulók.

További díjak: Jó tanuló –j ó sportoló
díjat kapott Botos Lujza 5.b, Szent
Imre Emlékérem díjat kapott Horváth
Nikolett 7.a osztályos tanuló, valamint
oklevelet kapott és könyvjutalomban
részesült 34 kitűnő tanuló.

További információk, fotók:
www.rozsahegyiiskola.hu

Nyári táborok
Iskolánk a Gyulai Tankerületi
központtal közösen pályázott az EFOP3.3.5.-19-2020-00059 azonosító számú
„Csodaszarvas Iskolai Közösségi
Program” nyári táboraira. Június
utolsó két hetében táboroztattunk
120 rózsahegyis tanulót. Az első
héten napközis táborban főként alsós
tanulóink vettek részt. A közlekedés
megismerése mellett játékos, sportos
feladatokkal, vetélkedőkkel, kézműves
foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket.
A második héten Szivásváradra

című nyári napközis táborban. A
helyi táborok programjai a város
érdekességeinek, nevezetességeinek
megismerését szolgálták. Minden
alkalommal
felfedeztük,
hogy
mennyi érték, természeti szépség van
Gyomaendrődön.

utaztunk 30 tanulóval. Ottalvós
táborunk programját a Nomád kaland
téma köré építettük. Az alföldi
gyerekeknek nagy élmény volt a hegyi
túrákon való részvétel. Tartalmas,
élményekkel teli szép programokon
vehettek részt tanulóink.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány a CLLD projekt keretében
nyert lehetőséget nyári táborok
megvalósítására. Ennek köszönhetően
az 5-6. évfolyam 80 fővel vehetett
részt a Gyomaendrőd felfedezése
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2021.08.30.
Sajtóközlemény
A gyomaendrődi zenebarátok kamarakórus alapítvány
zenei programjainak eredményes megvalósításához szükséges
eszközök beszerzése
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány „A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
zenei programjainak eredményes megvalósításához szükséges eszközök beszerzése című, TOP-7.1.1-16HERFA-2019-00159 azonosító számú pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt megvalósulásának eredményeként javultak a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány, valamint
a kórus működési feltételei és emelkedett az általuk, illetve a közreműködésükkel szerveződő zenei rendezvények
szakmai színvonala.
A fejlesztés keretében beszerzésre kerültek:
kórusdobogók
a kórust bemutató roll up-ok
kottatartó mappák
kottacsomagok
fényképezőgép az egyes fellépések fotódokumentációjának készítéséhez
digitális kottatartó mappa
erősítő, hangfal és mikrofon szett.
Projekt összköltségvetése: 3,11 millió Ft.
A projekt befejezésének dátuma: 2021. 05. 31.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
E-mail: zenebaratkamara@gmail.com

Csicsergő vízitúra megállóhely
és horgásztanya
Szeptemberi programok a Csicsergőben!
Vége van a nyárnak és kezdődik az ősz, de mi
továbbra sem tétlenkedünk!
Szeptemberben is programok sokasága várja
hétvégeken az érdeklődőket.
Ízelítő:
szeptember 17-19 (péntek-vasárnap)
a Sajt- és túró fesztivál ideje alatt folyamatos
sétahajózás,
előzetes bejelentkezés szükséges.
Szeptember 25. szombat: Első Körös-völgyi
Horgásznap. (A lapzárta időpontjában még szervezés alatt.)
Tervezett programok: Moderált horgász fórum a
KHESZ, vezetése, városvezetés, vízi rendészet,
Kövizig, Nemzeti park szakemberei válaszolnak
kérdésekre. Horgász eszköz és módszer
bemutatók, gyerekpeca.
Folyamatosan működnek a hajótúrák, és az egyéb
szolgáltatások. Egyedi igény esetén is keressen
minket! Figyelje közösségi oldalunkat, érdeklődjön
telefonszámunkon: Jankulár Zsolt (20) 227 5756)
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Birkózó hírek
Sikeresen vettek részt a Hencz WSE
birkózói a 2021.07.10-én Szentesen
megrendezett Strandbirkózó Országos
Bajnokságon. Eredmények: Gulyás
Kitti ezüstérem; Vaszkó Balázs V. hely;
Valentényi Levente IV. hely; Hencz
Gyula bronzérem. Érdekesség, hogy
Hencz Gyula 68 kg-ban két 90 kgos és egy 110 kg-os ellenfelet kapott,
így a bronzérem mellett elnyerte a
legtapasztaltabb versenyzőnek járó
különdíjat is. A képen éppen a 110 kgos ellenfelét viszi földre és vezet ellene.
A szurkoló közönség Dávid és Góliát
mérkőzésének nevezte el a küzdelmet.
Szinvonalas bemutatót tartottunk
a VW Bogár találkozón, melynek
végéről nem maradhatott el a hídban
tartás, most égő fáklyával ünnepelve a
találkozó évfordulóját.
Hencz Gyula
A Békés Megyei Birkózó Szövetség
és a Hencz WSE elnöke

Szuper edzőtáborok a KörösFit-nél
A nyári szünet első felében a KörösFites tornászok nem unatkoztak, hiszen
az állandó edzések mellett szuper
edzőtáborokban vehettek részt.
Először a fitkid versenyző lányoknak

valamint a tornász fiúknak tartottunk
egy bentlakásos, versenyekre felkészítő
edzőtábort. A tábor jól sikerült,
amellett, hogy nagyon sokat erősödtek,
rengeteg új elemmel, új gyakorlatsorral
gazdagodtak a tornászok.
A táborlakók napi 3
edzés mellett minden nap
változatos
programokon
vehettek részt: kenuztak,
strandoltak, bowlingoztak.
A tábor végén egy jó
hangulatú családi délutánt
tartottunk,
melyen
a
gyerekek a szüleikkel
együtt alkottak csapatokat
és egy családi vetélkedőn
vettek részt.
A
tanfolyamos
iskolásoknak,
illetve
ovitornászoknak
egy
napközis tábort tartottunk,
melyen 43 gyermek vett
részt. A kicsi és nagy
táborlakók egyaránt napi
2 edzésen vettek részt, de
mindemellett
rengeteget
kézműveskedtek, játszottak
és még a légtorna sportot
is kipróbálták. A táborban
4 éves kortól 12 éves korig
vettek részt a KörösFites sportolók. A korábbi
évekhez
hasonlóan,
idén sem szerveztünk új

gyerekeknek tábort, hiszen elsősorban a
saját egyesületi tagjainknak szeretnénk
a táborozási lehetőséget biztosítani.
Szerencsére a max. létszámot pár nap
alatt betöltötték, így az új tornászok
jelentkezését szeptembertől fogadjuk.
Szeptember 5-től várjuk minden
kedves mozgékony, sportolni vágyó
általános iskolás kislány jelentkezését.
Egyesületünk egyedülálló módon
két sportolási lehetőséget ad! Ezek a
szertorna és a fitkid. Mindkettőben
van lehetőség a versenyzésre, de
nem kötelező! Számunkra fontos a
mozgás örömének megismertetése,
megszerettetése szakképzett edzőkkel!
Edzőink
mindhárom
általános
iskolában (Kis Bálint, Rózsahegyi,
Szent Gellért) jelen vannak, így nem kell
külön helyszínre vinni a gyermekeket.
Az edzéseket 2021.09.06-tól kezdjük.
Az ovisoknak is lehetőségük van a
csatlakozásra!!! Az ovitorna októbertől
indul minden óvodában (Kistérségi,
Selyem úti, Vásártéri). A csoportokba
még korlátozott számban lehet
jelentkezni, úgyhogy SIESS, hogy le ne
maradj!
Órarendről, részletekről érdeklődni az
alábbi elérhetőségeken lehet:
Gergely Orsolya
30/635-8225
Email: korosfit@gmail.com
Facebook: facebook.com/korosfit
LEGYÉL TE IS TAGJA ENNEK
A SZUPER CSAPATNAK! KÖRÖSFIT DSE
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Világversenyeken és világszínvonalon a KSI Gyomaendrőd kajakosai
Eddig várakozáson felül sikerült az idei
év a KSI Gyomaendrőd csapatának.
Szuperek az elért eredmények és még
fantasztikusabb lehet a folytatás. Egy
sportoló eredményes felkészülésének
sok feltétele van. A saját emberi
tulajdonságain
kívül,
mint
az
akarat, a kitartás, a szorgalom stb.,
sok egyéb tényező is kell. Ilyenek
például az edzőtársak, utat mutató
edző, sporteszközök, táplálkozás és
sok más egyéb. Ezek közé tartozik
a jó időpontra megtervezett és jól
végrehajtott edzőtábor is.
A KSI Gyomaendrőd fantasztikus
eredményeihez idén két saját szervezésű
edzőtábor is hozzájárult. Az egyik, egy
nagysikerű horvátországi edzőtábor
volt, amely maradandó élményt adott
a gyerekeknek, hiszen az elvégzett
munka mellett a kikapcsolódásra
is jutott idő. Sok gyermek először
láthatta a tengert. A másik edzőtábort
Békésre szervezték az edzők, mely
már a formábahozás jegyében telt.
Természetesen a válogatott versenyzők
számos kerettáborban is részt vettek.
Mindez együtt egy nagyon sikeres
szezont eredményezett, amelyet az
év végi világverseny eredményekkel
koronázhat meg a csapat.
Az idei évben, tartva a nagyon magas
színvonalat tíz országos bajnoki címet

nyertek a KSI Gyoma versenyzői,
amely a megyében egyedülálló,
páratlan, kimagasló eredmény. De
még nincs vége! Most jön a ráadás.
Fodor Bence Országos bajnoki címe
jutalmául kijutott a Portugáliában
rendezendő gyorsasági kajak-kenu
világbajnokságra. Szeptember 3-6
között Montemor-O-Velhóban rögtön
két olimpiai számban is rajthoz állhat.
K-2 500 és K-4 500 méteren. Ez már
önmagában is hatalmas siker! Tótka
Sándor óta gyomaendrődi kajakos
nem tudta kiharcolni a világbajnoki
részvételt.
Az Olimpiai Reménységek Versenye,
melyet a serdülők nem hivatalos
világbajnokságaként is emlegetnek,
idén
Csehországban,
Rasicében
lesz
megrendezve.
Szeptember
közepén, kimagasló országos bajnoki
teljesítménye jutalmául Mertz Attila
négy versenyszámban állhat rajthoz:
K-1 200, K-1 500, K-1 1000 méteren,
valamint k-4 500 méteren. Fodor
Napsugár hozva kiváló formáját
immár harmadik alkalommal jutott
ki az ORV-re. K-1 1000, K-2 1000 és
K-4 500 méteren versenyezhet az erős
nemzetközi mezőnyben. Sági Aliz
pedig K-1 1000 méteren indulhat a
rasicei ORV-n.
Fodor Napsugár Maraton országos

bajnoki
aranyérmével
kijutott
a Maraton Európa bajnokságra
Moszkvába. Az orosz COVID helyzet
miatt a futama sajnos elmaradt, így
nem tudta bizonyítani felkészültségét
és tehetségét.
A KSI Gyomaendrőd edzője Kovács
Gábor pedig nevelőedzőként óriási
sikert ért el! Kilenc évig volt edzője
az Olimpia Bajnoki címet nyerő
Tótka Sándornak. Egy utánpótlással
foglalkozó klub edzője ennél nagyobb
eredményt nem érhet el. Gábor olyan
technikára tanította Sanyit és olyan
a korosztálynak megfelelő, nem
„kiégető” edzéseket csináltatott vele,
amelyek megalapozták azt, hogy Tótka
Sándor a világ leggyorsabb kajakosa
legyen!

Napközis Tánctábor

Egy nagyon jó hangulatú, gyorsan
tanuló és tehetséges csoport gyűlt
össze idén, akikkel egy fél tanévre
való tánc alapjait tudtuk megtanítani
mindössze öt nap alatt. Közöttük
szerepelt a könnyen tanulható és
párosan is táncolható Blues, illetve
a nagyon hangulatos és mozgalmas
Disco, ami a gyerekek egyik kedvence
volt. A klasszikus társastáncok közül
a Samba és a Cha-cha-cha lépéseit
sajátították el, valamint a modern és
manapság nagyon
népszerű
utcai
tánc a Reggaeton
műfajával
is
megismerkedtek.
A
tánctanuláson
kívül
időt
szenteltünk
arra,
hogy más közösségi
élményekkel
is színesítsük a
programjukat.
A
heti repertoárban
kültéri és beltéri
játékok, filmnézés

és születésnapi ünneplés is helyet
kapott. Látogatást tettünk az Erzsébet
Ligeti Lombkorona Sétány és
Kilátóba, a Nyomdamúzeumba és a
Városi Képtárba, valamint egy fél
délutánt az erzsébet ligeti játszótéren is
eltöltöttünk.
A tábor élményeit és mindennapi
eseményeit fotókon örökítettük meg,
valamint a tanult táncokról videókat
is készítettünk, melyeket megtalálnak
a
www.facebook.com/rumbatse
oldalunkon.
Ha a fotók és videók láttán kedvet
kapott gyermekük a tánctanuláshoz,
akkor szeretettel várjuk a szeptember
29-én
induló
tanfolyamunkra,
amennyiben elmúlt 7 éves és még nem
töltötte be a 12-t. Bővebb információt a
fent említett link alatt találnak.
A
tábor
szervezésében
és
lebonyolításában nagy segítséget
nyújtott a Rumba Táncsport Egyesület
és a Tulipános Óvoda vezetősége és
kollégái.
Megyeri Csaba
táborvezető

Július utolsó hetében rendeztük meg
ismét a Napközis Tánctáborunkat,
melyre 6-tól 11 éves korú gyermekeket
fogadtunk. A táborral az volt a célunk,
hogy úgy tanítsunk elsősorban
klasszikus és emellett modern tánc
alapokat, hogy közben hagyományos
értékeket
is
átadjunk,
mégis
könnyedén, szórakoztatóan és a mai
kor gyerekeinek igényeire szabva.
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Legjobbak között a Mátrix FSE
Alig 7 hónappal ezelőtt alakult meg
a Mátrix Fitness Sportegyesület
Gyomaendrődön. A csapat tagjai
sorra hozzák az eredményeket a
versenyekről.
Július 2-4. között a horvátországi
Zágráb-ban rendezték a Summer
Cup Online Competition Nemzetközi
Bajnokságot. A versenyen 31 ország
versenyzői vett részt. Az erős
mezőnyben a Mátrix Fitness SE fiatal
tehetségei is ott voltak. A legjobbakkal
versenyeztünk ahol gyönyörűen helyt
álltunk.
,,Ahol akarat van, ott útja is van a
megvalósításnak”
Fit - Kids Solo Kids kategória
Major Regina 7. hely
Fit - Kids Solo Junior kategória
Sztvorecz Gréta 5. hely
Zádori Zoé
9. hely
Farkas Lili
10. hely
Farkas Lara
14. hely
Hankó Réka
15. hely
Fit – Kids Solo Youth Kategória
Hankó Panna 4. hely
A díjakat Július 25.-én Siófokon
vettük át, ahol megrendezésre került
a Ritmuscsapatok II. Just Clear
Beach
fesztiválja.
Egyesületünk

5 versenyzővel képviselte a Mátrixot.
Maximálisan oda tették a lányok
magukat az utolsó versenyükre.
Kimondhatatlanul büszkék vagyunk
Mindenkire.
,,Ha szeretnél elérni valamit, egészen
apró lépésekben haladj!”
C kategória
2. korcsoport: Major Regina 2. hely
3. korcsoport: Zádori Zoé 1. hely
		
Farkas Lara 2. hey
A-B kategória
3. korcsoport: Sztvorecz Gréta 4. hely
4. korcsoport: Farkas Lili
2. hely
A lányokkal egész nyáron edzettünk,
hogy még jobbak legyünk. Kezdő
csoportjainkkal
sem
pihentünk,
hanem folyamatos edzéseken vettek
részt. Szeptemberben lesz egy pár
fellépésünk aminek nagyon örülünk!
Végre megmutathatjuk mit is tudunk.
Ezután kezdetét veszi a versenyek
dömpingje. Egyesületünk edzői: Soczó
Szabina torna - fitness edző, Kun-Tari
Brigitta erőnléti edző és Kötél Lolita
táncedző. Sok szeretettel köszöntjük
a csapatban legújabb edzőnket Hajkó
Katát.

Ebédeljen kedvezményesen nyugdíjas éveiben!
A változatos táplálkozás sok ember
számára kiváltság, hiszen a szakemberek által ajánlott napi tápanyagmennyiség betartása rendkívül költséges és megterhelő dolog, főként
az idős emberek számára. A napi
új fogás megfőzéséhez nem csak fáradtságos bevásárlásra, de több órás
konyhai jelenlétre is szükség van. Így
válik nyugdíjas honfitársainknak a
napi változatos táplálkozás szinte
teljesíthetetlenné.
Ezt a problémát felismerve döntött úgy
a BTESZ, a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió, hogy saját konyhát létrehozva mindent megtesz annak érdekében,
hogy időseknek megfelelő minőségű
és mennyiségű ételt biztosíthasson
állami támogatással, kedvezményes
áron. A séfek minden hónapban szak-

emberek által javasolt napi tápanyagbevitelnek teljes mértékben eleget téve
állítják össze a változatos havi étlapot.
A BTESZ számára ugyanis elsődleges
cél, hogy magasabb életminőséget, és
kifogástalan szolgáltatásokat biztosítson rászoruló honfitársai számára.
Az utóbbi években több konyhával is
volt alkalmunk együtt dolgozni. De sajnálatos módon azzal kellett szembesülnünk, hogy az ételek a minősége rendkívül változó. Ahhoz, hogy a fogások
színvonala és mennyisége teljes mértékben megfeleljen az elvárásainknak,
a saját kezünkbe kellett vennünk az
étkeztetést. Hiszen biztosak akartunk
lenni abban, hogy ugyanolyan minőségű ételt tálalunk ellátottjaink számára,
mint amilyeneket mi magunknak vagy
saját hozzátartozóinknak is adnánk.

Válasszon jövő heti étlapunkról, majd hívjon
minket:

09.20. HÉTFŐ
A: Karalábé leves – Bolognai makaróni
B: Reszelt tésztaleves – Gombóc fasírt, tökfőzelék
09.21. KEDD
A: Vegyes zöldségleves – Vadas pulykatokány, főtt tészta
B: Lebbencsleves – Sült csemege kolbász, szárazbab főzelék

,,Minden pillanat a teremtés
pillanata, és minden teremtő
pillanatban végtelen lehetőségek
rejlenek.”
Hajrá Mátrix! Együtt tovább!
Nagykapacitású, modern konyhánk
2020-as megnyitása óta naponta több
mint 6.000 idős ember konyhájába hozza el a változatos, hamisíthatatlan hazai
ízeket, és csalunk elégedett mosolyt ellátottjaink arcára. Ezt a szellemiséget
követve hoztuk el Gyomaendrődre is a
korszerű konyhánk fogásait, biztosítva
ezzel a nyugdíjasok kedvezményes étkezését.
Már az Ön számára is naponta házhoz
szállítjuk a kétfogásos, finom ebédet
(leves+főétel=650 Ft – kiszállítás az
árban), Önnek csupán változatos étlapunkról kell választania.
További
információkért
hívja
ingyenesen a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió zöld számát: 06 80
900 368, vagy tekintse meg a rendelés
menetét a btesz.hu/etlap-b honlapon.

09.22. SZERDA
A: Magyaros burgonyaleves – Tejfölös csirke comb, főtt tészta
B: Köménymag leves – Kapros-káposztás hús
09.23. CSÜTÖRTÖK
A: Fokhagyma krémleves – Rántott s. szelet, sárgarépás rizs
B: Erdei gyümölcsleves – Brassói aprópecsenye, sült burgonya
09.24. PÉNTEK
A: Babgulyás – Tejbegríz, fahéjas szórat
B: Sóskaleves – Sült tarjaszelet, burgonyapüré
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A Körös Kajak SE a Magyar Kupa döntőn
Ettől az évtől kezdve az országban
regionális akadémiák segítik a
tehetséggondozást a magyar kajakkenu sportban. A Körös Kajak
SE a Vajda Attila Regionális
Akadémia tagja lett, Csőke Zsolt
edzőnk pedig bekerült az akadémia
trénerei közé szakmai tudásának és
elhivatottságának eredményeképpen. A
Körös Kajak SE számára az akadémiai
kötelék nagy lehetőség elsősorban
szakmai és tehetség menedzselési
szempontból, de
infrastrukturális,
eszközbeszerzési,
fejlesztési
elképzeléseink megvalósításához is
segítség. Különböző, a versenyzőket
és a szabadidős sportolókat is segítő
programokat
fogunk
elindítani,
különösen a nehezebb helyzetben lévő
családok esetében.
A Vajda Attila Akadémia feladatai
közé tartozik közös régiós edzések
megtartása, így egyesületünk nagy
létszámmal részt is vett ezeken
az összetartásokon, ahol az edzők
közösen, egymást közt elosztva
vezetik a különböző korcsoportokat és
kapnak „képet” a régió versenyzőinek
edzettségi állapotáról. Ilyen közös
edzés megrendezésre került már
városunkban, Gyomaendrődön is
az egyesületünk által üzemeltetett
Halász
István
csónakháznál,
valamint Szegeden, Békésen és
Békésszentandráson. A Körös Kajak
SE további egyeztetéseket folytat az

akadémia menedzsmentjével, hogy
milyen sportcélú fejlesztéseket tudunk
megvalósítani egyesületünknél, ill.
Gyomaendrődön.
Idén a pandémiás helyzet miatt
különböző intézkedések mellett került
megrendezésre június 26-án és 27én Magyar Kupa döntő, Sukorón. A
Körös Kajak SE a hagyományoknak és
a régiós eredményeinek megfelelően
jelentős létszámmal vett részt a
versenyen. A serdülők mellett a
kisebb korosztályokban szereplők
nagy része még nem evezett a
Velencei-tavon, így nagy izgalommal
készültek
a
megmérettetésére.
Minden versenyzőnk maximálisan
„odatette” magát a futamokon, így
az erős mezőnyben több dobogós és
pontszerző helyezést sikerült elérniük.
Csiki Roland régiós négyes tagjaként
ezüstérmet szerzett, Mészáros Nelli,
Gubucz Liliána, Kabai Léna szintén
régiós négyes tagjaként negyedik lett,
párosban Gubucz Liliána-Kabai Léna
8. helyzést ért el, Katona-Szabados
Noé egyesben 4. lett, míg régiós négyes
tagjaként bronzérmet szerzett. Fekécs
Hanna egyesben és négyes egységben
is hatodik helyet szerzett, Varjú Marcell
és Kis Balázs szegedi versenyzőkkel
négyesben a döntő futamban a hetedik
helyen végzett. Munkácsi Petra négyes
csapathajóban ülve a hatodik helyre
segítette azt. A többi versenyzőnk:
Vatai Botond, Katona Kitti, Katona

Zalán, Nyikos Rajmud, Nagy Lívia
és Balog Péter is remekül teljesített a
nagy hőségben.
A Körös Kajak Se ebben az évben
is várja a sportolni, kikapcsolódni
vágyókat a Fűzfás-zugi vízitelepen,
vagy a vízitúrapontnál található Halász
István csónakháznál. A lehetőségeknek
megfelelően
szervezünk
nyári
táborokat,
vízitúra
táborokat,
valamint
lehetőséget
biztosítunk
iskolai, munkahelyi csapatok, baráti
társaságok számára, hogy közös
evezés, sportolás közben ismerjék meg
a Hármas Körös csodálatos környezetét
és kapcsolódjanak ki a szürke
hétköznapokból.
Folyamatos SUP
beszerzéseinknek köszönhetően ezek
az eszközök is bérbe vehetőek, valamint
terveink között szerepel SUP-os szakág
beindítása szabadidős szinten vagy akár
versenyzési lehetőségekkel. A SUP
kiváló lehetőség a szabadidő hasznos,
sportolással való eltöltésére úgy, hogy
közben Gyomaendrőd vizeinek, azok
csodálatos környezetének felfedezésére
is alkalom nyílik.
Információ: Csőke Zsolt 06704201944,
Tímárné Tandi Gyöngyi 06309380322,
koroskajak.hu

Dobogós helyezések a Színfolt Mazsorett Táncegyesületben
Július közepén tartotta a tizedik, jubileumi mazsorett táborát a Színfolt
Mazsorett Táncegyesület. Czinczár
Noémi táncasszisztens egész nap a
kicsikkel volt, akik között nemcsak
mazsorettek voltak. Nagyon jó han-

gulatban teltek a napok, nemcsak az
eszközökkel és tánccal ismerkedtek
a gyerekek, hanem sokat játszottak,
fagylaltoztak, traktorral mentek póni
lovaglásra. Élményekben gazdagon, vidámam telt az egy hetes kikapcsolódás.
A legnagyobb mazsorett táncosok július 25 – én, Aradon
voltak egy nemzetközi versenyen,
ahonnan
nagyon
szép eredményekkel
tértek haza. Zászlós,
mix és tradicionális
mini formáció: első
helyezés, Szilágyi
Zsófi botos szólója
és Izsó Éva pompon szólója: szintén első helyezés,
Czinczár
Noémi
botos
szólója:

második helyezés. Ez a verseny nagyon jót tett a táncosok önbizalmának, mert a járvány miatt két év után
versenyeztek élőben! Hiszen tavaly
ősszel és a nyár elején is online versenyzési lehetőség volt az együttesnek.
A Magyar Mazsorett Bajnokságon és
a Grand Prix Nemzetközi online versenyen minden kategóriában szintén
dobogós helyezéseket kaptak a zsűritől
a gyomaendrődi mazsorett lányok! Az
őszi Világbajnokságra is online formában készül az együttes. Szeptember
és október hónapban több program
és fellépés vár a Színfolt Mazsorett
Táncegyesületre.
Szeretettel várjuk a kezdő mazsoretteket
a Színfolt tagjai közé! Érdeklődni: 0630-374-7152 vagy 06-70-525-7227
telefonszámon!
Hunya Jolán
Színfolt vezetője
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Sajtakadémia konferencia Gyomaendrődön
Az első, nagy sikerű Sajtakadémia 2017 augusztusában nyitotta meg kapuit Gyöngyösön. A közel 200 résztvevő szakmai
előadásokat hallhatott a sajtok múltjáról, a jogszabályi háttérről, megismerhetett jó gyakorlatokat az értékesítés vagy
a marketing területéről, képviseltette magát a tudományos világ is, így a mikrobiológiai-technológiai vagy állattartási
kérdések sem maradtak megválaszolatlanul. Az egész napos rendezvényt egy sajtgasztronómiai bemutató zárta, így
nem véletlen, hogy a sajtos társadalom egyik leginkább emlegetett eseményévé vált a Sajtakadémia.
2021-re elérkezett az idő a folytatáshoz. Hasonlóan széles körű előadásokkal tér vissza a Sajtakadémia, a hazai sajttal
kapcsolatos kutatások mellett ugyanúgy bemutatásra kerülnek a jó gyakorlatok, a 2020-as év kihívásaira adott válaszok,
a sajtbírálat, a gasztronómia, a nyerstejes sajtok és még számos terület.
Előadóinknak lehetősége nyílik bemutatni tudományos eredményeiket, diskurzust folytatni a sajtos szakma elméleti
és gyakorlati szakembereivel egyaránt. A kerekasztal megbeszéléseken kisebb létszámban, kötetlen formában lehet az
előadókkal a mélyebb szakmai tartalmak és kérdések átbeszélésére.
A jelentkezés folyamatos, de érdemes a https://sajtakademia.hu/?page_id=455 oldalról letöltött és visszaküldött
jelentkezési lappal biztosítani a helyet. Részvételi díj előzetes jelentkezés esetén 2.000 HUF (helyszínen 3.000),
amely tartalmazza a szakmai programon és a kerekasztal megbeszélésen való részvételt, a kávészüneten és a sajt- és
borkóstolón történő fogyasztást és egy kis emléket is.
Időpont: 2021. szeptember 18. szombat
Helyszín: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.

Programtervezet

13:00 – 13:20: Megnyitók
Prof. Dr. Gyuricza Csaba (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora)
Toldi Balázs (Gyomaendrőd város polgármestere)
Kovács László (Magyar Sajtkészítők Egyesülete Elnök)

Előadások:
13:30 – 13:50: Dr. Juhász Katalin ((MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet –
„...tejet, vajat, túrót, sajtot tegyetek kosárba!” A sajt a magyar néphagyományban)
13:50 – 14:10: Dr. Kókai Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és Technológiai
Intézet – Sajtok érzékszervi vizsgálata)
14:10 – 14:30: Dr. Véha Antal – Dr. Csanádi József (Szegedi Tudományegyetem, Élelmiszermérnöki Intézet –
A sajtfogyasztás táplálkozástani hatásai)
14:30 – 14:50: Dr. Kukovics Sándor (Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet – Sajt termelési és
fogyasztási trendek és a fenntarthatóság kapcsolata)
14:50 – 15:10: Dr. Szakály Zoltán (Debreceni Egyetem, Marketing és Kereskedelem Intézet – Fogyasztói szokások és
innováció a sajtok piacán)
15:10 – 15:20: Sándor Tamás (Bükki Sajtmanufaktúra) videóüzenete és sajtgasztronómiai bemutatója
15:20 – 15:35 – Kávészünet
15:35 – 15:50: Kiss Ferenc (Sajtkészítő, Körösladány – Nyerstejes sajtok)
15:50 – 16:05: Szabó Sándor (Oktató, sajtkészítő – OKJ oktatás és szakképzés a sajtkészítésben)
16:05 – 16:20: Márkus Gyuláné (Mester szakoktató – Az első sajtmester vizsga tapasztalatai)
16:20 – 16:35: Elek Szabolcs (Affineur, sajtkészítő, szaktanácsadó – Sajtkészítés Ausztriában)
16:35 – 16:50: Dr. Baráth Zoltán (Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar – A kalciumbevitel fogászati
jelentősége)
16:50– 17:05: Dudás János (Ügyvezető Igazgató – Agro Legato Kft. – A sajtkészítést kiszolgáló technológiai háttér)
17:05 – 17:20: Dr. Darnay Lívia (Állatorvostudományi Egyetem – Mikrobiális transzglutamináz enzim alkalmazása
nyers és pasztörizált bivalytejből készült trappista sajt esetén)
17:20 – 17:35: Davidovics László (Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium – Generáció váltás az
agráriumban. Az a Erasmus programok szerepe a képzett munkaerő oktatásában)
17:35 – 17:50: Dr. Kovács Gyöngyi – Kerekesné Dr. Mayer Ágnes (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – A
2021-es sajtverseny tapasztalatai, a bírálattal kapcsolatos kérdések, irányok)
18:00-tól Kerekasztal beszélgetések:
Kiss Ferenc – Körösladány; Buzás Attila – Magyarszombatfa; Gombos Árpád – Sajtmester
18:00-tól Sajt- és borválogatás, kóstoló
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A konferencia megrendezésére az aktuális koronavírussal kapcsolatos intézkedések a mérvadók.
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