
2014. decemberközéleti havilapVIII. évfolyam 9. szám

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében 
békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk 
minden gyomaendrődi lakosnak!

      Toldi Balázs                       Dr. Csorba Csaba 
polgármester                                  jegyző

Adventi gyertyagyújtás

Szeretettel hívjuk és várjuk a város 
adventi koszorújához a Szabadság térre, 

közös gyertyagyújtásra.

Ünnepi műsort adnak elő:
2014. december 7-én 16 órakor a  

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Igét hirdet: Iványi László katolikus plébános

2014. december 14-én 16 órakor a 
Szent Gellért Katolikus Ált. Iskola és Gimnázium

Igét hirdet: Fülöp Mónika evangélikus lelkész

2014. december 21-én 16 órakor a 
Szent Gellért Katolikus Ált. Iskola és 
Gimnázium általános iskolás tanulói.

Igét hirdet: Czank Gábor katolikus plébános
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Tisztelt Gyomaendrődiek!

2014. október 23-án megalakult 
Gyomaendrőd képviselő-testülete, il-
letve annak bizottságai. Az alakuló 
ülést követően munkához láthattak a 
képviselők és a polgármester. Az első 
egy hónap az ismerkedéssel, a bizottsá-
gi és a testületi munka megismerésével 

is párosult néhány képviselőnél. Úgy 
érzem, hogy ez a folyamat gyorsan és 
zökkenőmentesen ment. Persze attól, 
hogy az országban választások voltak, 
a városban az élet még nem állt meg. 
Neki kellett kezdeni a jövő évi költség-
vetési koncepció elkészítésének, meg 
kellett tárgyalni az új étkeztetési té-
rítési díjakat. Felül kellett vizsgálni a 
szervezeti és működési szabályzatot, 
a közös önkormányzati hivatal alapí-
tó okiratát, a gazdasági társaságaink 
felügyelő bizottságainak összetételét. 
Pályázatot kellett kiírni a Liget Fürdő 
Kft. ügyvezetői pozíciójára. Fontosnak 
tartottam, hogy az új testület megis-
merkedjen a Start szociális szövetkezet 
és a közfoglalkoztatás problémáival. 
Az elkövetkező pár hónapban megol-
dást kell találni a gazdasági társasága-
ink üzemeltetési gondjaira, esetlegesen 
új irányítási és működési formát kell 
kialakítanunk. A következő évben 
várhatóak pályázatok intézményeink 

energetikai korszerűsítésére, az ezek-
re vonatkozó terveinket is át kell vizs-
gálni. Megkezdődtek a tárgyalások a 
könyvtárak kialakításának lehetősége-
iről, illetve az alapfokú művészetok-
tatási iskola beköltöztetésről a Katona 
József Művelődési Központba. A tes-
tület szeretné felújítani az endrődi és a 
gyomai városrészen lévő központi or-
vosi rendelőket. Ezeknek a tervszintű 
előkészítése is elindult. Novemberben 
megtörtént az aluljáró és környezeté-
nek átadás. Ez a fejlesztés szervesen 
nem köthető a testülethez, de ennek 
ellenére óriási dolog a város életében. 
Decemberben nekilátunk fejlesztési és 
gazdasági programunk felülírásának, 
illetve a városi koncepciók felülvizsgá-
latához. A fentiek alapján látható, hogy 
a testület belecsapott a dolgok köze-
pébe és nem tétlenkedik. Remélem, 
hogy a problémákra minél hamarabb 
találunk megoldást és sikerül közösen 
olyan koncepciókat kialakítanunk, me-
lyekhez igazodva a város gyarapodását 
szolgálhatjuk.

Toldi Balázs polgármester

Ismét önkormányzati választás
Más híradásokból már 

közismert, hogy Hornok Er-
nő Attila, akit 2014. október 
12-én az 5. egyéni választó-
kerületben önkormányza-
ti képviselőnek választottak 
a Képviselő-testülethez in-
tézett levélben jelentette be 
képviselői megbízatásáról 
történő lemondását. A le-
mondó levelet személyesen 
nyújtotta át Toldi Balázs pol-
gármesternek 2014. novem-
ber 10-én.

A Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szó-
ló törvény értelmében az 
önkormányzati képviselő 
megbízatása megszűnik a le-
mondással. A lemondás nem 
vonható vissza.

A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármeste-
rek választásáról szóló tör-
vény úgy rendelkezik, hogy 
ha az egyéni választókerü-
leti képviselő megbízatása 
megszűnik, időközi válasz-
tást kell kitűzni. Az időközi 
választást a Helyi Választá-
si Bizottság bizottság tűzi ki 
a mandátum megüresedésé-
től számított százhúsz napon 

belülre úgy, hogy a szavazás 
napja a kitűzés napját köve-
tő nyolcvanadik és századik 
nap közé essen.

A Dr. Szendrei Éva vezet-
te Helyi Választási Bizottság 
2014. december 1-ei ülésén 
döntött az időközi válasz-
tás kitűzéséről. A bizottság 
a választási határidőket fi -
gyelembe véve a legoptimá-
lisabb időpontot választva az 
5. számú egyéni önkormány-
zati választókerületben az 
időközi önkormányzati kép-
viselő-választást 2015. már-
cius 1-ére, vasárnapra tűzte 
ki.

A Besenyszegi, 
Magtárlaposi lakókörzetet 
és az Október 6. lakótele-
pet magába foglaló válasz-
tókerület választópolgárai 
január 12-ig kapnak érte-
sítést a Nemzeti Választási 
Irodától a névjegyzékbe tör-
tént felvételükről. A válasz-
tással kapcsolatos további 
részletes információkat az 
önkormányzat honlapján ol-
vashatnak.

Megyeri László 
HVI vezetőhelyettes
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HIRDESSEN HIRDESSEN 
ÖN IS A ÖN IS A 

GYOMAENDRŐDIGYOMAENDRŐDI
HÍRMONDÓBAN!HÍRMONDÓBAN!

A Képviselő-testület megválasz-
totta a következő önkormányzati cik-
lusban működő bizottságokat, azok 
tagjait. Döntés született az önkormány-
zati gazdasági társaságok felügyelő 
bizottságainak tagjairól is. A felügye-
lő-bizottságok elnököt a tagok közül 
választanak.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság:
Elnök: Nagyné Perjési Anikó önkor-
mányzati képviselő. Tagok: 1. Gózan 
Sándor önkormányzati képviselő, 2. 
Fülöp István önkormányzati képvise-
lő. Külsős tagok: dr. Varjú László, Dá-
vid Máté

Városfenntartó Környezetvédelmi, 
és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök: Betkó József önkormányzati 
képviselő. Tagok:1. Béres János önkor-
mányzati képviselő, 2. Fülöp István ön-
kormányzati képviselő. Külsős tagok: 
Fülöp Zoltán, Izsó Csaba 

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Ki-
sebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
Elnök: Ágostonné Farkas Mária. Ta-
gok: Farkas Zoltánné önkormányzati 
képviselő, Poharelec László önkor-

mányzati képviselő, Várfi  András ön-
kormányzati képviselő. Külsős tagok:1. 
Szabó Balázsné, 2. Weigertné Gubucz 
Edit 

A Zöldpark nonprofi t Kft felügye-
lő bizottságának tagjai: Betkó József, 
Ungvölgyi János, Gózan Sándor.

A GYOMASZOLG Ipari Park Kft 
felügyelő bizottságának tagjai: Ivá-
nyi Lajosné, Marsiné Giricz Erzsébet, 
Szujó Zsolt.

A GYOMAKÖZSZOLG Kft fe-
lügyelő bizottságának tagjává Fülöp 
István, Béres János, a harmadik tag 
Dévaványa delegáltja.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft fe-
lügyelő bizottsági tagjai: Papp István, 
Márjalaki József, Poharelec László.

A Gyomaendrődi Regionális Hulla-
dékkezelő Kft felügyelő bizottsági tag-
ja Toldi Balázs.

Bizott ságok- elnökök és tagok, felügyelő bizott ságok

A Gyomaendrődi Start Szociális 
Szövetkezet A TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-
2013-0339 számú pályázathoz kapcso-
lódóan lakossági fórumot szervezett 
2014. november 25-én 17. órától a Pol-
gármesteri Hivatal Nagytermébe. A 
résztvevőket Hunya Péter a szövetkezet 
elnöke köszöntötte, majd átadta a szót 
Toldi Balázsnak, Gyomaendrőd Város 
Polgármesterének, aki az Önkormány-

zat és a Szövetkezet kapcsolatáról, a jö-
vőbeni elképzelésekről beszél.

Ezután Hunya Péter néhány szó-
ban bemutatta a Szövetkezet eddigi 
életét, majd Béni Hella projektmene-
dzser adott tájékoztatást a projektről. 
A fórum előtt és után lehetőség volt a 
Szövetkezet által készített ruhák és be-
tonelemek megtekintésére, illetve be-
szélgetésre a menedzsment tagjaival.

Lakossági fórumon mutatkozott  be a 
Start Szociális Szövetkezet

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyomá-

nyos papírdoboz 
gyártása minden 

méretben!
Szitázás, szitaforma 
készítés, kasírozás!

RÓZA KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu
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GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi 
és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Szerkesztőség: 
 Határ Győző Városi Könyvtár
 Telefon: 66/521-655
 varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Engedélyszám: 163/0613-1/2007
 ISSN 20624352 (nyomtatott) 
 ISSN 20624492 (online)

Október 29-e egy újabb mérföldkő 
a pályázatunk életében. Ezen a napon 
a Városházán kerültek aláírásra a tu-
risztikai projektünk kivitelezési szer-
ződései. Önkormányzatunk 459 millió 
forint összegű támogatásból építési be-
ruházásra 331  millió Ft-ot fordíthat.

Az öt projektelem kivitelezési mun-
káira Önkormányzatunk meghívásos 
közbeszerzési eljárás keretében verse-
nyeztette meg a kivitelezőket. Így meg-
hívásra került a Németh Kft, a Tótkaép 
Kft, a Híd-Knap Kft, a Bereczki és 
Társa Kft, és a Csabatechnika Kft.

Sikeres közbeszerzési eljárás alap-
ján a nyertes kivitelezők: Szent Antal 
Zarándok szálláshely és Szent Antal 
kenyérsütőház: Csabatecnikai Kft. 
Az Erzsébetligeti kilátó és tanösvény: 
Hídknap Kft. Körös Látogatóközpont: 
Németh Kft. Bárka Látogatóközpont: 
Tótkaép Kft. 

Így nem csak értéket teremt ez a pá-
lyázat Gyomaendrődön, hanem már a 
megvalósítás időszakában biztosít a 
helyi vállalkozásoknak a téli időszak-
ra munkát és munkahelyet.

Nagyné Perjési Anikó
önkormányzati képviselő

”Lélekkel a Körösök mentén”
Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében

Szent Antal Zarándok szálláshely és Szent Antal kenyérsütőház

Szent Antal Zarándok szálláshely és Szent Antal kenyérsütőház

Bárka Látogató központ alapozás Körös Látogató központ
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A Luxemburgi Nagyhercegségben 
2014. november 22-26. között rendez-
ték meg a 12. Expogast elnevezésű 
gasztronómiai világbajnokságot. A 
megye szakács társadalmának színe-
java adta a Magyar Nemzeti Szakács 
és Cukrász Válogatott gerincét, vala-
mint a Békés Megyei Culinary Team-
et. A nemzeti válogatott tagja volt 

Tímár Attila és Tímár András míg a 
Békés megyei CT csapatkapitánya Tí-
már Albin volt.

A három mesterszakács – csapa-
taikkal- ismét remekelt, öregbítve ez-
zel Magyarország gasztrokultúrájának 
hírnevét. A magyar nemzeti váloga-
tott a melegkonyhai és hidegkonyhai 
ételsorát egyaránt bronzéremmel mi-

nősítették. A culinary team pedig hi-
degkonyhai ételsorával ezüstérmet 
érdemelt ki. 

Tímár Attila Luxembourgban sike-
resen elvégezte a zsűri-tréninget, így 
hamarosan zsűritagként is bemutat-
kozhat.

HGYVK

Gasztronómiai VB- A Tímárok ismét nyerők

Tímár Attila Tímár Albin

A város kulturális életének meg-
szervezésében végzett példaértékű 
munkásságáért Gyomaendrőd Város 

Önkormányzatának Képviselő – tes-
tülete Hunya Jolánt „Gyomaendrőd 
Város Kultúrájáért” elismerő okle-
vélben részesítette. A díjat Toldi Ba-
lázs polgármester adta át.

Elismerés A Gyomaköz szo l g 
Nonprof i t  K f t  ér t e s í t i 

T i sz t e l t  Üg y fe l e i t ,  hog y 
2014 .  DECEM BER 

2 4 - i  (s z erd a) 
hu l l adék sz á l l í t á s 
ü n nepnap  m i at t 

DECEM BER 20 - án 
SZ OM BATON , 

2014 .  DECEM BER 
25 - i ,  26 - i 

(c sütör tök ,  pént ek) 
hu l l adék sz á l l í t á s 
ü n nepnap  m i at t 

DECEM BER 27- én 
SZ OM BATON ,  2015 . 

JA N UÁ R 1- i ,  (c sütör tök) 
hu l l adék sz á l l í t á s 
ü n nepnap  m i at t 
JA N UÁ R 2 - án 

PÉN T EK EN ,  l e sz .
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Tájékoztató a szelektív hulladékszállításról
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

2015.01.01-től INDUL A HÁZHOZMENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS!
A Gyomaközszolg Nonprofi t Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt ügyfeleit a 2015 évi, havi egyszeri házhoz menő 

zsákos szelektív hulladékgyűjtés rendszeréről.
A házhoz menő szelektív gyűjtés a lakos számára semmilyen többletköltséggel nem jár, a gyűjtésre Gyomaendrőd 

területén kizárólag a Gyomaközszolg Nonprofi t Kft jogosult. 
„Tiszta városért” feliratú átlátszó sárga zsákban kérjük ezentúl együtt gyűjteni az ingatlan használata során 

keletkező következő hulladékokat:
 Műanyaghulladékok: PET palackok, tiszta műanyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, 

kozmetikai- mosószeres fl akonok (HPDE/PP) 
 Italos dobozok: sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, papír-műanyag-fém 

kompozit üdítős- illetve tejesdobozok (tetrapack)
„TISZTA VÁROSÉRT” FELIRATÚ ZSÁK ÉS A BEGYŰJTÉSI IDŐPONTJA KÜLÖN  

TÁJÉKOZTATÓVAL EGYÜTT KERÜL KIOSZTÁSRA
Papírhulladékok jellemzően: újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papírzacskó, 

nyomtatópapír, nagyobb papírdobozokat a zsák mellé összekötve, szállításra alkalmas állapotban szíveskedjenek 
kitenni a gyűjtés napján!

Üveg hulladék az eddigiekhez hasonlóan a szelektív szigeteken lehet elhelyezni. 
Fontos, hogy a hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a zsákba! 

NEM kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, zöldhulladék, háztartási szemét, 
gyógyszertartó doboz, stb….

Amennyiben a zsákok települési hulladékot is tartalmaznak, úgy azt nem áll módunkban elszállítani.
Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, 

az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki! 
A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk.

Amennyiben az általunk biztosított szelektíves zsákok megtelnének, úgy bármilyen más, 
átlátszó zsákot használhat e célra.

„Tiszta városért” feliratú zsák a telephelyünkön is átvehető.
Köszönjük együttműködését, óvjuk és védjük együtt környezetünket!

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.; Tel./fax: 66/386-269, 
e-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Tapír Papír:
Kossuth u. 31.

Tel.:30/278-0405

Karácsonyi 
nyereményjáték!

Minden 3.000 Ft feletti vásárlás 
esetén sorsjegyet adunk

FŐDÍJ 20.000 Ft-os 
vásárlási utalvány
Kínálatunkból: 

adventi gyertyák, mécsesek, 
illóolajok, karácsonyi díszek, 

ablakmatricák,
egyre bővülő játékkészlet

A könyvtár decemberi nyitva tartása
 December 17-én továbbképzés miatt  a könyvtár zárva lesz.

Ünnepi nyitva tartás:
December 21-től 28-ig zárva

Nyitva december 29-én és 30-án 9-17 óráig.

December 31-től január 4-ig zárva.
Nyitás: 2015. január 5-én 9 órakor

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk!
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei

Matematikai 
zseni palánták 

A Kis Bálint Általános Iskolából hat 
csapat nevezett a népszerű Bolyai 
Matematikai Versenyre. 2014. 
október 10-én, Szarvason, a Benka 
Gyula Evangélikus Általános Iskola 

és Óvoda adott helyet a regionális 
versenynek.
Eredményhirdetés november 6-án, 
az Erkel Ferenc Zeneiskolában volt 
Gyulán, ahol a Fekécs Éva tanárnő 
által felkészített csapat az előkelő 
negyedik helyezett lett 49 csapatból! 
Versenyzők: Deli Boglárka, Németh 
Regina, Munkácsi Lili, Vincze 
Levente. Szeretettel gratulálunk!

Szavalóverseny 
Gyulán

A gyulai Karácsonyi János Katolikus 
Gimnázium 2014. november 14-
15-én a József Attila-díjas gyulai 
költő, Simonyi Imre tiszteletére 
emlékversenyt rendezett.
A XIV. Simonyi Imre 
Emlékversenyen részt vett a Kis 
Bálint Általános Iskolából Weigert 
Csenge 8. a osztályos tanuló. 
Először egy kötelező Simonyi- 
költeményt mondott el Csenge, 
majd egy szabadon választott 
művet, amely Szilágyi Ferenc: Őszi 
honvágy című verse volt. Nagyon 
jól sikerült mindkét versmondása. 
A népes mezőnyből- 23 szavaló volt 
ebben a korcsoportban- a negyedik 
helyezést érdemelte ki. Felkészítője: 
Hunya Jolán tanárnő.

Bolyai 
Anyanyelvi 

Csapatverseny
2014. november 7-én, Szarvason, 
a Benka Gyula Evangélikus 
Általános Iskolában az anyanyelvi 
csapatverseny regionális fordulóját 
írták a gyerekek.
A Kis Bálint Általános Iskolából egy 
hatodikos és egy hetedikes csapat 
mérette meg magát. A nagyobbak 
60 csapatból: 13. helyezettek lettek, 
míg a hatodikosok: 67 csapatból: 24. 
helyezést értek el.
Felkészítő tanárok: Forgácsné 
Gyetvai Krisztina és Hunya Jolán.

Márton - napján 
A Márton - napi megemlékezésre a 
hétvégén került sor Gyomaendrőd 
Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata, a Katona József 
Művelődési Központ, a Térségi 
Óvoda és a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola rendezésében. 
Az előző három évben a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal, 
tanulóinkkal és a szülőkkel együtt 
ünnepeltük ezt a jeles napot. Idén 
mások is csatlakoztak hozzánk, 
így a rendezvény városi szintűvé 
emelkedett. A megnyitó után került 

sor az ovisok és a kisiskolások 
műsorára. Az érdeklődőket jobbnál 
- jobb programok várták: süthettek 
mézeskalácsot, készíthettek 
lampiont, rajzolhattak, színezhettek 
az alkalomhoz kapcsolódóan. 
Nem mindennapi élmény volt, 
amikor a gyerekek igazi lúdtollal, 
tintával írhattak. A vendégek 
előadásokat hallhattak a Márton 
napi hagyományokról, Szent Márton 
életéről, a szőlőtermesztésről, a 
borkészítésről. A felnőttek bele is 
kóstolhattak az idei újborba.
A rendezvényt lampionos 
felvonulással zártuk.
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Kísérletezés az 
Öveges laborban

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012 
számú “A természettudományos 
oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújulása 
a Vajda Péter Evangélikus 
Gimnáziumban” pályázati projekt 
együttműködő partnereként 
iskolánk 7. és 8. osztályos 
tanulói is bekapcsolódhattak 
a XXI. század legkorszerűbb 
technikai felszereltségével bíró 
laborban a biológia, kémia és a 
fi zika oktatásába. Az Öveges-
programban a természettudományos 

közoktatás fejlesztése és a diákok 
természettudományos tudásának 
bővítése a cél. Első alkalommal, 
november 21-én a 8.b osztályosaink 
próbálhatták ki a szarvasi Öveges-
labort. Biológia órán a fénymikroszkóp 
részeit, működését ismerték meg, 
metszeteket készítettek, festettek 
meg és lerajzolták a mikroszkóp 
alatt látottakat. Fizika órákon a 
téma a légnyomás, a vákuum volt, 
olyan eszközök működését ismerték 
meg, mint a hőlégballon és a 
Magdeburgi féltekék. Kémia órán az 
oldódásról, az oldatok jellemzőiről, a 
csapadékképződésről és az összetett 
anyagok szétválasztásáról szóltak a 
kísérletek. 

Mentoráló 
intézmény 

lett ünk
A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ pályázati úton közel 300 
olyan intézményt választott ki, 
amelyek példaértékű pedagógiai 
modellel rendelkeznek és módszertani 
központokként működve rendszeres 
segítséget nyújtanak más iskoláknak 
az eredményes gyakorlatok 
átvételében és alkalmazásában. A 
Mentoráló intézmények ünnepélyes 
kinevezését 2014. november 4-én 
tartották Budapesten, ahol iskolánk 
igazgatója, Farkas Zoltánné átvette az 
erről szóló tanúsítványt.

Megnyílott  a 
kutyatár

Gellainé Tuboly Zsuzsa 
kolléganőnk ezúttal házi 
kedvencekből rendezett kiállítást. 
Közel 300 kutya és macska talált 
menedéket az olvasóteremben. 
Kis gazdáik a megnyitón örömmel 
látták, hogy az egymásnak idegen 
kutyusok, cicák a legnagyobb 
egyetértésben, barátságban várták 
őket. Frakk ölelte Szerénkét és 
Lukréciát, a 101 kiskutyából is 
többen birtokba vették a fi ókokat, 
szekrénykét. Hello Kittyk is 
randevút adtak egymásnak, még 
zsákbamacska is dorombolt, ha 
megsimogatták. Érdekesség volt 
Zoknidakszli és a kavicsokból 
készült állatkák. A gyerekek 
megismerhették Kántort, a 
nyomozót, Mancsot, az életmentőt 
és Lajkát az űrkutyát. Láthatták 
Cicamicát és Morzsit a Futrinka 
utcából, Csizmás kandúrt, Mirr 
Murrt, Garfi  ldot és Plútó kutyát.

G ll i é T b l Z
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A GYOMASZOLG KFT. A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: 66/386-269Telefon: 66/386-269

Jubileumi gála
A „Gyomaendrődért Emlék-

plakett” kitüntető díjjal büszkélkedő 
Színfolt Mazsorett Csoport 2014. 
november 8-án, a Katona József 
Művelődési Központban ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját. A 
fergeteges gálán az együttes jelenlegi, 
aktív táncosai, az alapító tagok közül 
Nyíri Dóra, Mészáros Nikoletta, 
Székács Beáta, Galgóczi Krisztina, 
valamint a volt mazsorett táncosok 
és a szülők is táncra perdültek. A 
bevonuló zenére – Honvédbanda 
szól a Stefánián – a Szarvasi 
Hagyományőrző Fúvós Zenekar 
játszotta – ötvenkét táncos masírozott 
be zászlókkal, mazsorett botokkal. 
Szemet és szívet gyönyörködtető 
volt a sok szép, ragyogó szemű 
gyomaendrődi fi atal. A megnyitó 
ünnepségen Toldi Balázs polgármester 
köszöntője után, Ágostonné Farkas 
Mária igazgatónő, képviselő 
asszony is köszöntötte a mazsorett 
– táncosokat. A Magyar Majorette 
Szövetség elnök asszonyának üdvözlő 
sorait Nyíri Dóra tolmácsolta. A 
jubileumi ünnepség első műsorszáma 
a Fejérvári induló volt, a Margaréták 
és a Színfolt közösen táncoltak a 

klasszikus zenére. Az est folyamán 
nemcsak csoportos és mini formációt 
láthattak az érdeklődők, hanem 
bemutatkoztak a legügyesebb szóló 
– páros – és trió mazsorettek bot 
és pompon kategóriában egyaránt. 
Szépséges és torokszorító érzés volt 
Knapcsek Kittyt elbúcsúztatni táncos 
társaitól, aktív „színfoltos” mazsorett 
éveitől és az együttes vezetőjétől. 
Monti: Csárdás című koreográfi ája 
és a táncosok előadásmódja 
megdobogtatta nemcsak a lányok, 
hanem a nézőközönség szívét is. A 
világító botos szám és a kilenc szülő 

rock and roll tánca megkoronázta 
a megható pillanatokban és 
élményekben teli rendezvényt. 
Végül a hatalmas torta felvágására 
került sor, amelyet Piroska Attila 
táncasszisztens készített Fekécs Fanni 
és Jónás Izabella társaságában.

A Színfolt Mazsorett Csoport 
Gyomaendrőd hírnevét messzire 
röpíti, és a várost méltón tudja 
képviselni nemcsak fesztiválokon 
és versenyeken, hanem a különböző 
kulturális – és sport rendezvényeken 
egyaránt.

Hunya Jolán Színfolt vezetője

kl ik é A f l á k d ll á k á

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Karácsonyi akció a 
Berill Ékszerüzletben
Ajándékozzon érték-
álló arany és ezüst 

ékszert szeretteinek

Ezüst ékszerekre 
10-20-30%-os kedvezmény

Arany ékszerekre 20 % kedvezmény
Teljesen megújult és kibővített 
ékszer kínálatunkkal várjuk 

régi és új vásárlóinkat.
Karikagyűrűk megrendelését 
3 napos határidővel vállaljuk.

Medálok: 4.000 Ft-tól
Gyűrűk: 8.000 Ft-tól
Láncok: 11.000 Ft-tól

Fülbevalók: 5.000 Ft-tól
Zálogfi ókunk kiemelten magas 

záloghitelt nyújt. Csökkent kamat 
és kezelési költséggel.
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Nevelési szemléletünkben fontos he-
lyet tölt be a néphagyományok ápolása. 
Mindennapjainkban helyet kapnak a 
népszokásőrző tevékenységek, melyek 
a természethez, a természetes anya-
gokhoz, a népi játékokhoz való kötő-
dést alakítják a gyerekekben. A népi 
kulturális örökségünk ápolása, meg-
tartása, átörökítése a családokkal kö-
zös feladatunk, melyek az óvoda és a 
család kapcsolatát erősítik. Az elmúlt 
hetekben sokat foglalkoztunk Márton 
napi népszokásokkal, hagyományok-
kal, Márton legendájával.
A gyermekek ez időszak alatt bete-
kintést nyertek a népi állattartás, be-
hajtás, növénytermesztés, betakarítás, 
népi kultúra, hagyományok világába. 
Ezen alkalomból látogatást tettünk a 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakképző Iskola Tangaz-
daságába.
Gyűjtőmunkát szerveztünk a családok 

bevonásával, az óvoda apraja, nagyja 
és a szülők, nagyszülők is nagy aktivi-
tással dolgoztak a projekt sikeres lebo-
nyolítása érdekében.
2014. november 14-én Márton napján 
óvodánk is megünnepelte az őszi beta-
karítást. A jeles napon vendégül láttuk 
a Kistérségi óvoda nagycsoportosait, 
műsorral és libazsíros kenyérrel ked-
veskedtünk nekik. Az udvaron ki lehe-
tett próbálni a régi kukoricamorzsoló 
eszközöket, mely teljesen új élményt 
nyújtott az óvodás gyermekeknek. 
A betakarított terményekből kis kam-
rarészletet rendeztünk be, melyben 
fontos szerepet kaptak a régi paraszti 
háztartás elemei, régi konyhai eszkö-
zök, tárolók, szőttesek.
Ez úton szeretnénk köszönetet mon-
dani, a három hetet meghaladó projekt 
lebonyolításában aktívan résztvevő 
szülőknek, nagyszülőknek.

Margaréta Óvoda Nevelőtestülete

„Régen volt, hogy is volt…” a Margaréta Óvodában

Meghívó
A Kállai Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola szeretettel 
meghívja Önt és kedves 

családját ünnepi 
Karácsonyi Koncertjére, 
melyben részt vesznek az 

intézmény pedagógusai és diákjai.  

A rendezvény 2014. december 
18.-án csütörtökön 17.00 órától 
kerül megrendezésre, melynek 

helyszíne a Harang Söröző 
(Mozi-terem) Szabadság tér 5. 

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Százszorszép Óvoda meghívója
Advent a közös várakozás időszaka

„Ünnepet nem vehetsz a boltban, mert az ünnep benned, legbelül van!”

2014. december 12-én, pénteken 16 órától 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

a Százszorszép Óvoda által első alkalommal megrendezésre kerülő 
ADVENTI  KIÁLLÍTÁSRA ÉS VÁSÁRRA

Ünneplőbe öltöztetett óvodánk udvarán:
- hagyományőrző kézműves ajándékokkal, díszekkel

- kürtös kaláccsal
- forró teával

- mézeskaláccsal
- gyönyörű ünnepi díszvilágítással

és óvodánk bevételét növelő vásárfi ákkal 
szeretnénk az ünnepi várakozás időszakát még meghittebbé tenni.

17 órától karácsonyi dalokat éneklő angyali kórus szólal meg.

Karácsonyi 
Koncert

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kama-
rakórus a hagyományhoz híven, idén 
is megrendezi karácsonyi hangverse-
nyét. A hangverseny 2014. december 
20-án (szombat)  16 órakor kezdődik 
az endrődi Szent Imre katolikus temp-
lomban. 
Mindenkit nagy szeretettel hívunk és 
várunk!
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Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium hírei

2014. november 09-13 között 
Magyarországon tett látogatást 
Corinne Samuoilla Asszony, a francia 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium francia-magyar-
szlovén-horvát hálózatának felelőse, a 
tárca Erasmus + programokért felelős 
koordinátora.

Tartózkodásának céljai között 
szerepelt a meglévő magyar-francia 
szakképzési programok értékelése, a 
partnerség kiszélesítése, találkozás 
diákokkal és szakképzési felelősökkel 
Uniós programok kidolgozása 
céljából.

A francia szakember széleskörű 
tájékoztatást kapott Balla Ágnes 
csoportvezetőtől a Tempus 
Közalapítvány felnőttképzés- és 
szakképzés osztályán az Erasmus 
+ program magyar -francia 
partnerségéről; találkozott a 
Tiszamenti Leader vezetőivel és 
üdvözölte a Correze-Ventadour 
Limousin régió csoporttal való 
hatékony együttműködést.

A Mezőtúr-Gyomaendrőd 
térségben kialakuló bivaly és 
sajtfeldolgozó üzem kutatási,képzési 
tevékenységeihez francia segítséget 
és partnerséget ajánlott.

Samouilla Asszony találkozott 
az FM fenntartású gyomaendrődi 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium 14 diákjával és tanáraikkal, 
akik november - december hónapban 
három hetes szakmai gyakorlatra 
mennek a Tulle- Naves is szakképző 
iskola gyakorlati képzőhelyeire.

Román István az FM 
szakképzéséért felelős Helyettes 
Államtitkára tájékoztatta a francia 
minisztérium munkatársát a duális 
képzés megvalósítása érdekében 
tett intézkedésekről a magyar 

agrár-vidéki hálózatban és a 
partnerség kiszélesítését helyezte 
kilátásba a minisztérium alá tartozó 
szakiskolákkal.

Corinne Samouilla Asszony 
meghívta a Bethlen Szakiskolát a 
Párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállításon való 
részvételre 2015.február hónapban, 
ahol az intézmény diákjai részt 
vesznek az állatok bírálatában és 
bemutatják a magyar hungarikumokat.

A francia szakember 
Magyarországi látogatása a projekt 
alapú együttműködést és közös 
pályázatok beadását segíti elő.

Francia miniszteri megbízott  a Bethlenben

Az FM fenntartású gyomaendrődi 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégium 14 diákjának 
három hetes szakmai 
gyakorlata Francia-
országban a program 
szerint halad

Tanulóink a Tulle 
- Naves Szakképző 
Központ vállalkozói 
körében, Pompadouri 
Ménesben, sertés 
biofarmon, KKV-éknál 
vannak elhelyezve 
és önálló gyakorlati 
tevékenységeket vé-
geznek, innovatív 
ismereteket szerez-
nek a lovas és agrár 
szakmákba, program-
szervezésben és 

vendégfogadásban.
 Szabad idejükben  a francia 

diákokkal felfedezik a francia 

Limousin régió nevezetességeit, 
ismerkednek a vidéki élettel.

Komóczi Krisztina és Hornok 
László szakoktatók végig kint vannak 
a gyerekekkel, együtt a francia 
tutorokkal biztosítják a szakmai 
programok megvalósítását.

Diákjaink szakmai gyakorlata az 
Erasmus + program keretében, az 
Európai Közösség támogatásával 
valósul meg.

Tanulóink Franciaországban

A FM f t tá ú d ődi dé f dá

á idéki háló b é
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Nyílt nap a 
Bethlenben

2014.november 21 -én az 
FM fenntartású gyomaendrődi 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium Nyílt Napot tartott.

A rendezvény keretin belül 
bemutattuk intézményünk szakmai 
kínálatát.

A látogatók bepillantást nyertek 
a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szakmák elméleti és gyakorlati 
megvalósításába. A helyszínen 
lehetőség volt kóstolásra, lovaglásra, 
traktorvezetésre, bemutató órák 
látogatására is.

Külön élmény volt a  szülőknek és 
diákoknak élő internetes kapcsolat 
létesítése Skype-on a franciaországi 
szakmai gyakorlatukat töltő 14 
diákkal.

A rendezvényen 104 diák jelent 
meg Békés megyéből és az ország 
más megyeiből.

Ötven évvel ezelőtt, 1964 szeptembe-
rében alakult a – tudomásom szerint- 
első GYTK serdülő csapat néhai Szabó 
Lajos edző vezetésével. A csapat tag-
jait az akkori 1. sz. és. 2. sz. Általá-
nos Iskola, a Kis Lajos Gimnázium és 
az Ipari Iskola gyomai és az itt tanu-
ló ecsegfalvai és hunyai diákok alkot-
ták. A csapat tagjai voltak: (alsó sor) 
Farkas Imre, Rácz Péter Juhász József, 
Roósz György, Barta László, Kál-
lai István, (felső sor) Sike Gábor, Er-
dős Tibor, Garamvölgyi Pál, Herter 
György, Ágoston Lajos, Kótai András, 
Jambricska Sándor, a képről hiányzik 
Kokavecz János.

Ágoston Lajos 

50 éve történt!

Kedves Vendégeink!

2014. december 1.-től azoknak a kezelésre járó 
vendégeinknek, akik egy napon 3 fajta balneos 

kezelést vesznek igénybe az elektromos kezelése-
kért térítési díjat nem kell fi zetni.

A kezelések csak szakorvosi beutaló esetén 
vehetők igénybe!

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft .
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
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A Körös Kajak Sportegyesület jelen-
tős mértékű fejlesztést valósított meg 
az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi 
Operatív Program DAOP-5.1.3-11. 
- A régió lakosságának egészség-
tudatos életmódját támogató civil 
szervezetek infrastrukturális feltét-
eleinek fejlesztése című konstrukci-
ója keretében.
A projekt célja az egészséges életmód 
népszerűsítését szolgáló szabadidős 
sporttevékenység infrastuktúrális fel-
tételeinek fejlesztése, továbbá szabad-
idős programok szervezése a város és a 
térség lakossága számára. A megvaló-
sítás 2014. 03. 01. és 2014. 10. 31. közöt-
ti időszakban történt, melynek során az 
alábbi projektelemek teljesültek:
Infrastruktúra fejlesztés keretében 
66,30 m2 – rel bővült meglévő csónak-
házunk, illetve egy hajók vízre tételére 
alkalmas sólya pálya készült a Hármas 
Körös folyó partján. Eszközfejlesztés 
céljából beszerzésre került 1 db 10 fős 

és 1 db 20 fős BUK típusú sárkányha-
jó teljes felszereléssel, egy hajószállító 
utánfutó, valamint 30 db sárkányhajó 
lapát. A hajók mozgatásához 2 darab 
gurulós állvány és 2 darab elektro-
mos csörlő vásárlására került sor. A 
szabadidősport marketingje céljából 
molinó, illetve reklámtábla beszerzé-
sére került sor. A projekt tartalmazta 
1 fő részmunkaidős munkavállaló bé-
rét és a projektmenedzsment megbí-
zási díját. Megvalósult 4 ESZA típusú 
program is, melyek megszervezésének 
költségei szintén támogatásra kerül-
tek. Az elnyert támogatás széleskörű-
en biztosította az Egyesület számára a 
szabadidősport szervezéséhez szüksé-
ges biztonságos feltételek korszerűsíté-
sét, a kapacitás növelését. A projektnek 
köszönhetően az érdeklődők heti rend-
szerességgel vehetnek igénybe sárkány-
hajó és túrakenu edzési lehetőségeket, 
melyhez kiváló feltételek állnak ren-
delkezésre. A sárkányhajózás tekin-

tetében egyre növekvő népszerűséget 
tudhat maga mögött az egyesület a sze-
zon végére, mivel a szervezett túrákon 
és népszerűsítő versenyen túl is folya-
matosan érkeztek megkeresések csa-
patépítő programok szervezésére. 
A projekt hozadéka a város és a tér-
ség szabadidősport lehetőségeinek 
bővítése, az egészséges életmód nép-
szerűsítése, valamint a sárkányhajózás 
közösségépítő szerepének erősítése, 
mely igen erős személyiségformáló 
erővel bír, korosztálytól függetlenül.
Az átadó rendezvényen beszédet mon-
dott Toldi Balázs polgármester, aki 
elismeréssel szólt az egyesület mun-
kájáról, valamint a város sportéletében 
betöltött szerepéről. Beszédet mondott 
Csabai Edvin, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség szakmai vezetője is, aki az 
idei évben elért nemzetközi sikerek 
mellett kiemelte az egyesület szabad-
idősport iránti elkötelezettségét és pél-
daértékű munkáját.   (Körös-Kajak SE)

Lezárult a Körös Kajak Sportegyesület Szabaidősport 
fejlesztését támogató projekt megvalósítása

Évadzáró a Körös Kajaknál
November 22-én tartotta az egyesü-

let hagyományos évadzáró ünnepi va-
csoráját, melyen ünnepi beszédében 
köszöntötte a résztvevőket Toldi Ba-
lázs polgármester, és Schmidt Gábor 
az MKKSZ szakmai bizottságának 
elnöke is. Gellai Imre elnök ünnepi 
beszédében felidézte az idei év kihívá-
sait, nehézségeit és sikereit. Köszönetét 
fejezte ki az egyesület támogatóinak, 
köztük Gyomaendrőd város önkor-
mányzatának, Nagyné Perjési Anikó 
képviselő asszonynak, és az MKKSZ 
vezetőségének. Kiemelte a közelmúlt-
ban megvalósult projekteket, melyek 
jelentős mértékben előmozdították a 
korszerű sportolási feltételek biztosítá-
sát. A Fűzfás-zugi Vízitelep és a Halász 
István Csónakház infrastruktúrális és 
eszközfejlesztése mintegy 57 millió fo-
rintos pályázati támogatással és jelen-
tős önerő biztosításával készült el. 
Az egyesület méltán büszke arra, hogy 
a színvonalas nyári táborok, a sulizáró 
és sulikezdő sárkányhajós programok 
népszerűsége folytán 33 gyermek ka-
pott kedvet a kajakozáshoz, és csatlako-
zott az egyesülethez. Az ősz folyamán 
érkezett az ifjúsági korosztályhoz Ho-
monnai Luca szarvasi kajakos, aki a II. 

Ifjúsági Olimpiai Játékokon ezüstér-
met szerzett. 

Csőke Zsolt, és Tóth Tibor edzők 
kiemelkedő szakértelemmel, nagy hi-
vatástudattal végzik munkájukat, 
melyről az elnök elismerően szólt. A 
hagyományokhoz híven, az ünnepség 
során az edzők köszöntötték az újdon-
sült kis kajakosokat és teljesítményük 
alapján jutalmazták az egyesület spor-
tolóit. Az utánpótlás korú versenyzők 
közül Tímár Krisztián és Varga Bence 
volt a legeredményesebb és legszorgal-
masabb. Tóth Tibor edző megköszön-
te a Masters versenyzőknek, hogy újra 
hajóba ültek, sok szép érmet és pon-
tot szereztek az egyesületnek. A csapat 
tagjai: Kéri Virág, aki Masters Magyar 
Bajnok lett, ezüstérmesek: Tímár Tí-
mea, Gyarmati Balázs, Litauszky Ti-
bor, Hunya Péter Döntősök: Fülöp 
Gergő, Csőke Richárd, Tímár Richárd. 
Továbbá jutalomban részesült Lövei 
Fanni és Lövei Kitti, a Maraton Ma-
gyar Bajnokság 4. helyezettjei, Kovács 
László, aki a Főiskolás-Egyetemista 
Kajak-Kenu Világbajnokságon egy 
bronzérmet és egy 5. helyezést ért el, 
Tótka Sándor, aki a Moszkvai Felnőtt 
Világbajnokságon aranyérmet szerzett 

a 4x200m-es váltó tagjaként.
„A világ változik körülöttünk és mi 

részesei vagyunk ennek a változásnak. 
Tótka Sanyi felnőtt ….” Így kezdte be-
szédét Gellai Imre elnök, amikor ünne-
pélyes keretek között bejelentette, hogy 
az egyesület világbajnoki címet szer-
zett sportolója 2015-től a fővárosban 
folytatja tovább versenyzői pályafutá-
sát. A jövő évi milánói olimpiai kvali-
fi kációs világbajnokság tétje a 2016-os 
Olimpiai Játékokra a kvóták megszer-
zése, ahol Sanyi esélyes résztvevő le-
het a K2 200 méter és a K1 200 méter 
számban. Felkészülését a jövőben Pál 
Zoltán irányításával az angyalföldiek 
csoportjában folytatja tovább. A spor-
tot illetően új otthona az Újpesti Tor-
na Egylet Kajak-Kenu Szakosztálya 
lesz. Egyesületünk büszke arra, hogy a 
helyi adottságok és lehetőségek birto-
kában olyan élsportolót nevelt, aki te-
hetségével, a sport iránti alázatával az 
ifjúsági olimpiai bajnoki és első felnőtt 
világbajnoki címét a gyomaendrődi 
Körös Kajak SE színeiben szerezte 
meg. A legszebb pillanatok visszaidé-
zése az ismert dalszöveg soraival és a 
sporttársak tapsával zárult: „…Ne fe-
lejtsd el, hogy honnan jöttél…!”

Körös-Kajak SE
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Kiemelkedő eredmények atlétáinktól

Az elmúlt időszakban sem tétlen-
kedtek atlétáink, akik szép számban 
szállították a szebbnél- szebb eredmé-
nyeket a különböző szintű megméret-
tetések alkalmával.

Ebben az évben sem talált legyőzőre 
Vaszkán Milán a Túri Kupa utcai futó-
versenyen, Mezőtúron, aki megvédve 
legutóbbi bajnoki címét a hat évesek 
korosztályában 400m- en, ezen a tá-
von szokatlan fölénnyel nyerte a régiós 
versenyt. Ezen a versenyen dobogóra 
állhatott még Karsai Gábor és Szend-
rei Boglárka is, előbbi 4000méteren 
2 évvel idősebbek között, míg utóbbi 
1000m- en 1 évvel fi atalabbként teljesí-
tett kiemelkedően és nyert ezüstérmet.

A duatlon megyei diákolimpián az 
I. korcsoportos csapatunk megyei di-
ákolimpia bajnoki címet szerezett 
Vaszkán Bence, Vaszkán Milán és 
Varjú Zétény összetételben, közülük 
Bence egyéniben ezüstérmet szerzett. 
A II. korcsoportban Szendrei Boglár-
ka illetve Karsai Gábor, míg a III.- ban 
Szigetvári Denissza és Kónya Frigyes 
nem talált legyőzőre a Gyulán meg-
rendezésre kerülő sporteseményen. 
Szlancsik Bence a II., míg Szendrei 

Balázs az V. korcsoportban szerzett 
egyéniben ezüstérmet. Sajnos az or-
szágos döntőre anyagi források hiá-
nyában már nem tudtunk részt venni (a 
Balaton partján fekvő Rádpusztán volt 
a verseny).

A regionális mezei futóversenyen 
Pósteleken Szendrei Boglárka minden-
kinél gyorsabb volt és nyert aranyér-
met, egyéniben még Vaszkán Bence 
volt dobogós, aki a 8 évesek mezőnyé-
ben bronzérmes lett. Csapatban a fent 
említett gyerekekkel együtt aranyér-
met szereztünk!

A Magyar Atlétikai Szövetség elis-
meréseként Vaszkán Gábor szakedzőt 
nevezték ki a Dél- alföldi Régió Kö-
lyökatlétika koordinátorának, melynek 
eredményeként a megyénkben működő 
4 iskola közé a 2 gyomaendrődi álta-
lános iskola is bekapcsolódott a prog-
ramba. December 4-én a Varga Lajos 
Sportcsarnokban egy régiós kölyökat-
létika, míg 12- én egy régiós teremat-
létika versenyt rendezünk közel 100 
gyerek részvételével.

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, 
atlétika szakedző

A 
Vidovszky Béla 
Helytörténeti 
Gyűjtemény 

Városi Képtár
Tisztelettel meghívja 

önt és kedves ismerőseit

Görgényi Tamás festőművész 

kiállítására.

A tárlat megtekinthető 2014.
december 15-ig.

A Városi Képtár 
december 20-tól zárva lesz. 
Nyitás 2015. január 5.-én.

Nyitvatartási idő:
hétfő-szerda-péntek du.: 

13:00 - 17:00-iig.
kedd-csütörtök de.: 

8:00 - 13:00-ig.
szombat-vasárnap: zárva

Karácsonyi vásárt 
rendezünk 

az üzlet előtti parkolóban 
December 19-23-ig

Árusításra december 12-ig 
lehet jelentkezni! 

    (természetesen ingyenes)

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

2015. január hónapban a 2015. január hónapban a 
Gyomaendrődi HírmondóGyomaendrődi Hírmondó  

nem jelenik meg.nem jelenik meg.
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Több mint egy éve indult el a sike-
rek útján egy kényszer szülte kezde-
ményezés, amikor megalakult a KSI 
Gyomaendrődi kajak – kenu szakosz-
tálya.
Az egy év története néhány mondat-
ban:
A megalakulás pillanatában semmi-
je sem volt a klubnak. Sokan nem is 
bíztak az egyesület működő-képes-
ségében. Elhangzottak olyan véle-
mények is, hogy bizonyítaniuk kell a 
városban. Köztudott, Kovácsné Koz-
ma Diána és Kovács Gábor nevelte 
ki Gyomaendrőd eddigi legeredmé-
nyesebb kajakosait. A KSI csapata 
nemcsak bizonyított, de ily rövid idő 
alatt a város és az egész megye egyik 
legeredményesebb utánpótlás neve-
lő egyesületévé vált. Ez nagyon fon-
tos Gyomaendrőd jövőjét tekintve, 
hiszen az utánpótlásé a jövő, a gyer-
mekekből lesznek az elkövetkezendő 
évek egészséges, tettre kész felnőtt-
jei, boldogulni tudó, értéket teremtő 
emberei, és persze a jövő nagy bajno-
kai, akik a város hírnevét öregbítik. 
Egyszer ők lesznek majd példaképei 
Gyomaendrőd felnövekvő nemzedé-
kének.
A kitartó, ragaszkodó szülők és gyer-
mekek elkezdték a kemény, néha ki-
csit kilátástalan munkát, amelyhez 
segítséget Budapestről kaptak. Az or-
szág legnagyobb sportiskolája fantá-
ziát látott az edzőkben, az irányításuk 
alatt szárnyaikat bontogató gyerme-
kekben, valamint a munkát, energiát 
nem sajnáló szülőkben. 
A klub létszáma mintegy ötven fő. Az 
idei versenyszezonban 16 versenyre 
utaztak el. A környékbeli versenye-
ken jól szerepelt a csapat. Többször 
is dobogón végeztek, három érté-
kes serleg került a KSI vitrinjébe. A 
gyomaendrődi Viharsarok kupát is a 
KSI csapata nyerte óriási fölénnyel. 
A Velence tavi Sukoróról Országos 
Diákolimpiai bajnoki címekkel tér-
hettek haza. Ezen a versenyen a gye-
rekek nem az egyesületüket, hanem 
az iskolájukat képviselték rendkí-
vül eredményesen. Az Országos Baj-
nokságon fantasztikus éremesővel 
mutatkoztak be KSI Gyomaendrőd 
kajakosai. Az OB-n mintegy harminc 
fővel vettek részt, hét igen eredmé-
nyes versenyző összesen hat magyar 
bajnoki címet szerzett Gyomaendrőd-
nek. Az év legfontosabb eseményén, 

a Magyar Bajnokságon számos do-
bogós helyezést értek el. A különbö-
ző versenyeken egy zsáknyi éremmel 
gazdagodott a versenyzők gyűjte-
ménye. Az első év legkiemelkedőbb 
versenyzői a nemzeti válogatott spor-
tolók: Gecsei Gergő és Szántó Milán 
a Magyar serdülő válogatott keretbe, 
míg Fodor Bence a Kölyök váloga-
tottba verekedte be magát. Bence már 

túl van egy hasznos és eredményes 
kerettáboron, Gergő és Milán decem-
ber 8-án utazik Dunavarsányba a ser-
dülő válogatott téli táborába.
Május elején sikeres családi napot 
rendeztünk a félkész vízitelepen, kel-
lemes napot töltött el együtt a sok 
szülő, gyermek és a nagyszámú ér-
deklődő. A nyár derekán átadásra 
került a KSI Gyomaendrőd Vízi és 
Szabadidő telepe. Az átadáson neves 
személyiségek méltatták a nem min-
dennapi munkát és eredményeket. 
Ősszel elkészült a lábtenisz pálya, 
ami nagy örömöt okozott gyermekek-
nek és felnőtteknek egyaránt.
Kajakosok és egy kézilabda csapat is 
érkezett Budapestről edzőtáborozni a 
városba. A gyomaendrődi Viharsarok 

kupára is örömmel jöttek budapesti 
családok a KSI Gyomaendrőd meghí-
vására. Nagyon tetszett nekik a város, 
jól érezték magukat, ígérték, hogy jö-
vőre is visszatérnek és elhozzák az 
ismerőseiket. Egyre többen viszik az 
országban Gyomaendrőd jó hírét.
A szakosztály aktívan részt vett a „Te 
szedd” szemétszedési mozgalomban. 
A kihívás napi rendezvé-nyeken is 
találkozhattak narancs mezes KSI-s 
gyerekekkel.
Iskolai programok keretében a KSI 

versenyzői együtt kajakoztak és ke-
nuztak a Rózsahegyi Általános Isko-
la diákjaival, vetítéssel egybekötött 
kajakozást népszerűsítő előadást és 
bemutatót tartottak a Kis Bálint Álta-
lános Iskola tanulóinak. Az év folya-
mán több száz iskolás gyerek fordult 
meg a KSI Gyomaendrőd vízi és sza-
badidő telepén a Kölcsey utca 6. szám 
alatt.
December 6-án hagyományt teremtő 
disznótor lesz a Holler mögötti vízite-
lepen. A budapesti vendégek mellett 
várjuk a klub versenyzőit, a szüleit, 
támogatókat és a szimpatizánsokat. 
Az egyesület tagjai köszönetet mon-
danak mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a klub sikeréhez.

A KSI Gyomaendrőd első éve
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Ebben az évben 45 gyerek látogat-
ta rendszeresen az edzéseinket, heten-
te 3 alkalommal. Az eredményeink 
közül említésre méltó Czeglédi Rená-
ta teljesítménye, aki 100m mellúszás-
ban előbb megnyerte a „B” megyei 
diákolimpiát majd az országos döntő-
ben hajszállal maradt le a dobogóról. 
Mindössze 1 tized hiányzott Nemes 
Ágotának, hogy ő is megyei bajnok le-
hessen, de tekintve, hogy 1 évvel fi a-
talabb volt társainál, jövőre minden 
esély megvan rá, hogy a terve valóra 
váljon.

Szövetségi vonalon is értünk el szép 
eredményeket, elsősorban Vaszkán 
Milán révén, aki ebben az évben a 
különböző régiós- és megyei verse-
nyeken összesen 12 arany és 2 ezüst-
érmet szerzett. Kiemelkedőek még a 
Mile testvérek Dániel és Balázs ered-
ményei is, akik több alkalommal is vé-
geztek dobogós helyeken, valamint a 
mindössze 5 éves Varjú Zselyke tel-
jesítménye aki egész évben idősebbek 
között versenyzett és ennek ellenére 
több alkalommal is a dobogóra szólí-
tották, Tiszaföldváron a régiós meg-
mérettetésen pedig Vaszkán Milánnal 
a legeredményesebb korosztályos ver-
senyzőként pedig serleget is vehettek 
át!

Részt vettünk a Megyebajnokság 
mind a 8 fordulóján és a régiós verse-
nyeken is rendszeresen képviseltettük 
magunkat. Tagjaink közül, akik ver-
senyzés céljából is járnak edzésekre, 
mindenkinek sikerült a szakmai mini-
mum vizsgát teljesítenie, akiket 2 or-
szágos stílusbíró osztályozott.

Megrendeztük a III. Liget Fürdő Ku-
pa régiós versenyünket, amely egyben 
a Megyebajnokság 5. fordulója is volt. 
Összesen 16 egyesület 296 versenyző-
je 979 nevezéssel 92 versenyszámban 
vett részt a megmérettetésben, ahol a 
8 megyei egyesületen kívül a környe-
ző megyékből is érkeztek csapatok. 
Kiváló feltételek várták az úszókat, 
hiszen ezúttal lettek felavatva az Ön-
kormányzat által fi nanszírozott hát-
úszó kapaszkodók és fordító panelek, 
illetve a GYUSE támogatásával elké-
szült elektromos időmérőt tartó szer-
kezet, valamint a hátúszó zászlók. 
Külön említést érdemel a szülők és el-
sősorban Vaszkó Piroska elnök elhi-
vatottsága, amely rengeteg társadalmi 
munka keretében valósult meg a sike-
res rendezéshez.

Vaszkán Gábor a GYUSE edzője

A Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület eredményei 2014- ben


