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Várfi  András polgármester ünnepi köszöntője
Közeleg az év vége és ilyenkor az em-

ber számadást készít. Számadást készít 
egy vállalkozó és számadást készít egy 
Képviselő-testület, egy önkormányzat is. 
Úgy gondolom, hogy nekünk is vissza kell 
tekinteni a 2013-as esztendőre, meg kell 
állapítani, hogy mi volt a jó és azt köve-
tően meg kell határozni, hogy mi legyen 
a jövőben. Gyomaendrőd életében igen 
nagy változás történt 2013-ban, mert hi-
szen Gyomaendrőd járási székhellyé vált, 
mint ahogy korábban 100 éven keresztül 
Gyoma járási székhely volt. Sokszor el 
szoktuk mondani, hogy a város kiváló ter-
mészeti adottsággal és kiváló gazdaság-
földrajzi helyzettel rendelkezik, tehát ezt 
ki kell használni és igaz, hogy a járás az 
egy közigazgatási forma jelenleg, de sze-
rintem a járási székhely azt kell, hogy 
eredményezze, hogy gazdaságilag is al-
kossunk egy egységet a járás többi tele-
pülésével együtt. Nagy változás történt 
a városképben is, mert hiszen a városhá-
za a város közepére költözött, mondhat-
ni a mértani közepére. Ezt annak idején 
1982-ben mikor egyesült a két település 
akkor az akkori településvezetők meg-
ígérték, tehát ennek most eleget tudtunk 
tenni. Funkcionálisan az új hely nagyon 
megfelelő, természetesen az elkövetkező 
években a külsején van mit javítani, va-
lamint a kor követelményeinek megfele-
lően, az energia szempontokat fi gyelembe 
véve szükségesek alakítások, melyekre le-
het pályázni. A régi városháza helyén van 
most az összes járási funkció, tehát nem-
csak a hivatal, hanem a tankerület, a falu-
gazdász, a munkaügyi központ is. Ez egy 
jó dolog, mert a járás településeiről érke-
zők is jól meg tudják közelíteni és egy he-
lyen intézhetik dolgaikat. Természetesen 
a városban fontos események is történ-
nek, gazdasági események, amire példa, 
hogy az Ipari Parkban több új vállalkozás 

megjelent, valamint el kell azt is monda-
ni, hogy régi vállalkozások eredményes 
pályázatok révén új üzemcsarnokokat épí-
tettek és ezzel nőtt a foglalkoztatás, fog-
lalkoztatottság. Úgy gondolom, hogy 
lényeges beszélni a közmunka program-
ról, mert városunkban ez egy igen sike-
res ágazat, jól csináljuk, és ennek már 
van egy nagyon jó, erős oldalhajtása, mert 
megalakult a Start Szociális Szövetkezet. 
Ez a szövetkezet az elkövetkező évben, 
években több családnak nyújt majd meg-
élhetést. Fontos azon kívül, hogy olyan 
beruházások is történnek a városban, 
amelyek a városképet is javítják, a város 
közlekedését javítják, mert hiszen van egy 
beruházás, ez a Budapest-Lőkösháza vas-
útvonal rekonstrukciójának a része az alul-
járó építés. Várhatóan a 2014-es esztendő 
utolsó negyedévében átadásra kerül és az-
után Gyomaendrőd lakói és nemcsak ők, 
hanem a 46-os úton közlekedők mindany-
nyian gyorsan, akadálymentesen tudnak 
keresztül haladni a városon. Természete-
sen a jövőben is fontos, hogy fi gyeljük a 
pályázati kiírásokat, induljunk a pályáza-
tokon, mint ahogy eddig mentek például a 
belvíz beruházásaink és többi sikeres pro-
jektjeink. Az év elején kezdődik meg iga-
zán a nagy szennyvíz beruházás, melyben 
a szennyvíztelep rekonstrukciója megva-
lósul, valamint valamennyi hálózati rész 
is felújításra kerül. Természetesen törek-
szünk továbbra is arra, hogy a város rend-
ben legyen, megfelelő utakkal, járdákkal, 
játszóterekkel és közterekkel. Szeretnék 
szólni Gyomaendrőd kulturális életéről, 
úgy a 2013-as esztendőről, valamint kite-
kintéssel a jövőre. Gyomaendrődnek igen 
sok kulturális értéke van, nagyon nagy-
szerű rendezvények vannak, melyek évről 
évre megrendezésre kerülnek a Bogárta-
lálkozó a Sajt és Túrófesztivál a halfőző 
verseny, pünkösdi rendezvény és még le-

hetne sorolni. Azon kívül több, kisebb, de 
fontos kulturális esemény van a városban 
ilyen például az évről évre megrendezésre 
kerülő néprajzi tudományos konferencia, 
de városunk híres szülötteinek évforduló-
it is méltó módon ünnepeljük. Büszkék va-
gyunk Kovács Imrére, Határ Győzőre és 
Kállai Ferencre. Nagy eredmény, hogy a 
Papp Zsigmond ház megnyílt, eddig tud-
tunk róla és magánszemélyként többen 
láttuk, de az örökösök, a család magán-
gyűjteményként kinyitotta kapuit és egy 
nagyon szép kiállítást láthatunk. Ezek 
mind olyan értékek és lehetne még sorolni 
többet is. Az idei esztendőben a Rózsahe-
gyi Napok keretében sor kerül egy hídün-
nepségre, mert 1914-ben 100 évvel ezelőtt 
épült meg az első híd, tehát erre fogunk 
emlékezni. Végezetül fontos szólni egy 
kellékről, mely szükséges az eredményes 
és sikeres városépítéshez és ez az össze-
fogás. A kritika hasznos mikor elhangzik, 
de ne csak kritizáljunk, hanem gondoljunk 
mindig a célra és kérem Gyomaendrőd 
polgárait, hogy a cél érdekében fogjunk 
össze, hogy ez a szép kis város, jó adott-
sággal rendelkező város, egy élhető nagy-
szerű település legyen, ahol mindannyian 
jól érezzük magunkat. Én ennek szellemé-
ben és jegyében kívánok mindenkinek na-
gyon sikeres, szerencsés újesztendőt!
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Őrizzük együtt  értékeinket
Gyomaendrődi értéktár kialakítása

Városunk is csatlakozott ahhoz az 
országos programhoz, mely a helyi ér-
tékek számbavételét, megőrzését tűz-
te zászlajára. 

A helyi értékek felkutatása és be-
mutatása fontos feladat, hiszen a te-
lepülés lakóinak identitását erősíti, 
valamint segít kialakítani a felnövő 
nemzedékekben a szülőföldhöz va-
ló ragaszkodást. A szülőföld tisztelete 
alakítja ki az emberekben a hazasze-
retet érzését, mely minden népnek 
nemzetmegtartó eleme. 

A gyomaendrődi kulturális hagyo-
mányok, tárgyi emlékek és korunk 
maradandó produktumai, olyan he-
lyi jelentőségű értékeket képviselnek, 
amelyek meghatározzák településünk 
arculatát, a környező települések-
től való elkülönülést, egyediséget és 
azt az érzést erősítik az emberekben, 
hogy büszkén vállalják és vallják e vá-
ros lakóinak magukat. Ne szégyen-
kezzenek gyomaendrődiségük miatt, 
ne legyen kisebbségi érzésük. Alakul-
jon ki bennük a városukért való tenni 
akarás, a közösségi érdek iránti elkö-
telezettség. 

Megalakult az elmúlt év végén 
a Helyi Értéktár Bizottság, mely-
nek feladata a helyi értékek felku-
tatása, megőrzése és az országos 
jelentőségű gyomaendrődi produk-
tumok hungarikummá való felter-
jesztése. Ebben a munkában széles 
összefogásra és együtt gondolkodásra, 
gyűjtésre van szükség. Az eredményes 
munka érdekében ezért a bizottság ké-
ri városunk lakóinak segítségét telepü-
lésünk értékeinek összegyűjtésében. 
Ez az értéktár olyan „éléskamrája” le-
het ennek a városnak, melyből szelle-
miekben és lelkiekben is táplálkozhat, 
építkezhet. Természetesen az értéktár 

folyamatosan bővíthető, hiszen nem-
csak elődeink nagyszerű munkálko-
dásának maradandó nyomait, hanem 
jelen korunk kiváló kulturális termé-
keit is begyűjthetjük ebbe a szellemi 
kincstárba. A helyi értékek sorába va-
ló bekerülés kritériumait úgy fogal-
mazhatjuk meg: hogy azok a szellemi 
és tárgyi termékek, produktumok, 
melyek Gyomaendrőd sajátos kultúrá-
ját reprezentálják, például szolgálnak 
a település lakóinak, erősítik a szülő-
földhöz való kötödésüket és országo-
san is jelentős pozitív teljesítmények. 

Nekünk gyomaendrődieknek nem 
kell szégyenkeznünk! Gazdag hagyo-
mányokat, gyönyörű természeti kör-
nyezetet, művészeti teljesítményeket, 
vallási tradíciókat örököltünk elő-
deinktől. De nemcsak a korábbi szá-
zadok tették le kézjegyüket a térség 
kulturális életében, hanem kortársa-
ink is. 

Kérjük városunk lakóit, hogy segít-
senek ebben a munkában, tanácsok-
kal, ötletekkel vagy akár tevékeny 
részvétellel. 

Hamarosan a város honlapján 
(www.gyomaendrod.hu), a helyi médi-
ákban, lakossági fórumokon, művelt-
ségi előadások formájában próbáljuk 
elindítani a helyi értékek felkutatását 
és megismertetését. 
Tisztelt gyomaendrődiek! Fogjunk 

össze értékeink megőrzéséért!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Helyi Értéktár Bizott ság 

pályázatot ír ki, olyan 3-5 perces kisfi lm készítésére, mely 
Gyomaendrőd értékeinek bemutatását és propagálását segíti. 

A pályaműveket DVD fi lm formátumban 2 adathordozóra írva a következő 
címre kérjük eljutt atni: 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 
Helyi Értéktár Bizott ság 
5500 Gyomaendrőd , Selyem út 124. 

A pályázat további részletes feltételeiről a város honlapján (www.gyomaendrod.hu) 
kapnak tájékoztatást. 
A pályaművek beküldésének (postára adás) határideje: 2014. február 28., 16 óra. 
Információ és egyéb tájékoztatás: 

Mag Barbara civil kapcsolatokért felelős ügyintéző, 66/581-233
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„Itt a farsang, 
áll a bál...”

Boltunkban farsangi 
jelmezek kölcsönözhetők és 
mindenféle farsangi kellék, 

dekoráció kapható.
Információ:06-70-770-5528
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EZ ITT  AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK HIRDETÉSÉNEK 

A HELYEA HELYE

HIRDESSEN A HIRDESSEN A 
G YO M A E N D R Ő D I G YO M A E N D R Ő D I 

HÍRMONDÓBANHÍRMONDÓBAN

Vállalkozók köszöntése
Január 6-án este, Gyomaendrőd Vá-

ros Önkormányzata - hagyományos-
nak mondható- évnyitó rendezvényen 
fogadta a Városházán, a legtöbb helyi 
adót fi zető vállalkozások képviselőit.  
Az új év alkalmából Várfi  András pol-
gármester köszöntötte őket. 

A helyi vállalkozások 2013-ban 435 
millió forint helyi adót fi zettek. Ez 
65 millió forinttal több, mint a terve-
zett volt. Külön örömteli, hogy a he-
lyi iparűzési adó 62 millió forinttal 

növekedett, így összességében közel 
322 millió forint folyt be ilyen címen 
az önkormányzati költségvetésbe. Az 
iparűzési adó növekedése részben a ja-
vuló gazdasági környezetnek, részben 
a városunkban folyó állami nagyberu-
házásoknak is köszönhető. Meg kell 
említeni, hogy a legtöbb helyi adót fi -
zető vállalkozás 80 millió forintos be-
fi zetéssel járult hozzá a közkiadások 
fi nanszírozásához.

 (Forrás: gyomaendrod.hu)

Kibontakozóban a vasúti aluljáró arculata
Az elmúlt év utolsó napjain, és már az 
idei év első napjain is folyamatosan 
dolgoznak a kivitelezők a vasúti alul-
járó építésén. Napról-napra, egyre job-
ban körvonalazódik, milyen is lesz az 

aluljáró. Reméljük, hogy több évtize-
des várakozás után 2014 vége felé már 
nemcsak látványban, hanem közleke-
dési útvonalként is élvezhetjük.

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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Új játszótér épült Öregszőlőben
December 12-én az öregszőlői Ró-
zsahegyi Ház szomszédságában egy 
új játszóteret avattak fel. A játszótér 
megépítésére az integrált közösségi és 
szolgáltató teret működtető Rózsahe-
gyi Iskola Diákjaiért Alapítvány nyúj-
tott be pályázatot a „Falumegújítás és 
fejlesztés” projekt keretében. Az alapít-
vány 4 999 543 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült az öregsző-

lői játszótér megépítésére. Az átadási 
ünnepségen Dankó Béla, a település 
országgyűlési képviselője, Várfi  And-
rás polgármester, valamint Farkas Zol-
tánné, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke köszöntötte a megjelenteket. A 
vendéglátók invitálásának eleget téve, 
mindenki megkóstolta a Rózsahegyi 
Ház udvari kemencéjében sült lekvá-
ros kifl it.           Rózsahegyi Ház

Advent a Rózsahegyiben

Az adventi időszak rendkívül moz-
galmas volt az iskolában. Az izgalom 
december 6-án hágott a tetőfokára. Dél-
előtt személyesen megjelent az igazi 
Mikulás, aki beszélgetett a gyerekek-
kel, meghallgatta dalaikat, verseiket, 
zenéiket és ajándékokat osztott. Jó ta-
nácsokkal látta el őket és itt-ott még 
virgácsot is láttunk nála. Délután Mi-
kulás kongresszus kezdődött az olvasó-
teremben több mint 200 résztvevővel. 
Voltak ott hóemberek, szarvasok, hor-
golt, varrott, öntött, hegesztett mikulá-
sok és szalvéták, képeslapok, zoknik, 
tányérok, kulcstartók is. 

Ebben a mesebeli környezetben hall-
gatták a kicsik a negyedikesek meséit a 
mesedélutánokon. Volt fi lmvetítés – a 
Reszkessetek betörőkre szavaztak leg-
többen. A tornateremben téli játékokat 
játszottak: szaloncukordobás, hógolyó-
zás, hóemberépítés. 

Az osztálytermekben és a kézműves 
foglalkozásokon készültek a szebbnél 
szebb, ötletes ajándékok a karácsonyi 
vásárra, ahol nagy sikert arattak a szü-
lők által készített sütemények.

A hét utolsó napjainak reggelén ün-
nepélyes keretek között gyújtották meg 
az adventi koszorú gyertyáit, ahol a he-

tedikesek felidézték a karácsonyi ün-
nepkör eredetét. Ekkor sorsolták ki a 
heti nyerteseket az adventi kvíz helyes 
megfejtői közül, majd közösen eléne-
keltek egy-egy karácsonyi dalt.

A folyosók a rajzszakkörösök alko-
tásaival gyönyörködtették az arra já-
rókat és a közelgő karácsony jelképei 
díszítettek minden tantermet.

A kollégiumban karácsonyi műsor-
ral köszönték meg a gyerekek a támo-
gatóknak a sok, szép ajándékot.

Az utolsó napon már állt a hatal-
mas fenyőfa a tornateremben és ünnepi 
díszben fogadta a karácsonyi műsor-
ra köré gyűlt gyermeksereget. Farkas 
Zoltánné köszöntője után ének és vers 
kíséretében meggyújtották a negyedik 
gyertyát az adventi koszorún. Gitár és 
furulyaszó, dalok és jelenetek hangzot-
tak el, majd az endrődi betlehemes is-
merős dallamai vittek végig minket 
Jézus születésének történetén.

Az iskolai életről további információ-
kat és képeket találnak az iskola hon-
lapján: www.rozsahegyiiskola.hu
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Óvodai hírek - 
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda

Adventet - a várakozás idősza-
kát - az immár hagyományos játszó-
házunk nyitotta meg: Százszorszép 
Óvoda (2013. nov. 30.), Marga-
réta Óvoda (2013. december 10.). 
A délutánt áthatotta az együttes te-
vékenykedés öröme. A szülők, gye-
rekek, volt óvodásaink kezeiből 
szebbnél szebb mikulások, kará-
csonyfa ajándéktartók, angyalkák 
kerültek ki. Margaréta Óvodánkban 
a szülők és gyermekeik csatlakoz-
tak az „Egy cipős-doboznyi szere-
tet” akcióhoz, együtt csomagolták 
be egy dobozba szülők és gyerme-
keik ajándékaikat, melyet elküldtek 
a rászorultaknak. Köszönjük a ked-
ves szülők érdeklődését, együttmű-
ködését.

A Mikulás érkezését még színeseb-
bé varázsolta a Békés megyei Hírlap 
rajzpályázatának fődíja. A nyer-
tes rajzot öt kislány, Gubucz Pan-
na, Rafael Virág, Tímár Fanni, 
Izsó Flóra és Szilágyi Jázmin ké-
szítette. Felkészítőik: Hunya Im-
réné és Tímárné Bula Edina. A 
szép, Mikulás-napi rajzukért jutal-
mul a Békés Megyei Hírlap a bé-
késcsabai Bábgyalogló Bábszínház 
A két bors ökröcske című meseda-
rabjával lepte meg a gyermekeket. 
A Hírlap Mikulása csokoládéval és 
cukorkával is kedveskedett a gyer-
mekeknek. Az intézmény több mint 
80 nebulója – akik a Breki, Süni, 
Maci és Nyuszi csoportba járnak – 
nagyon élvezte a bábelőadást. Hu-
nya Imréné, a Százszorszép Óvoda 
óvodapedagógusa elmondta a hír-
lap szerkesztőjének, hogy óvodánk 
tehetségprogramjában nemcsak fel-
ismerjük a tehetségeket, hanem fej-
lesztjük is képességeiket. Már ebben 
a korban is sok gyermekről kiderül, 
hogy miben ügyes, tehetséges.

„Kiskarácsony, Nagykarácsony” 
címmel a Kolompos együttes zenés 
gyermekműsorával kedveskedtünk 
Kistérségi Óvodáink gyermekei-
nek.
A karácsony mindenütt más- és 
mindenütt ugyanolyan: fenyőil-
lat, díszítés, gyertyagyújtás, ének-
szó…Százszorszép óvodánk egyéni 
ízét az adja, hogy gyerekek és óvó 
nénik együtt nyújtottuk át ünne-
pi műsorunkat a kedves szülőknek, 
meghívott vendégeknek és a nyug-
díjas óvó néniknek. Amíg idáig el-
jutottunk, minden reggel dobogó 
szívvel bontottuk ki az üzeneteket 
és fi nomságokat tartalmazó adven-
ti zsákocskáinkat. Így közeledtünk 
az ünnephez, s mire végre megszó-
lalt az angyali csengőszó, szebbnél-
szebb ajándékok, játékok találtak 
gazdára. Ennek megvalósulását az 
óvoda vezetése és Dr. Csoma Antal 
Gáborné, Ágika óvó néni önzetlen, 
odaadó támogatása tette lehetővé. 
Az ünnepvárást a folyosónkon be-
rendezett Gyertyakiállítással tet-
tük még hangulatosabbá.

Örömmel számolunk be pályázati 
sikereinkről: A Százszorszép Óvo-
da második, Margaréta Óvoda első 
alkalommal nyújtott be sikeres pá-
lyázatot a Zöld Óvoda 2013 címért, 
így újabb három évig a cím büszke 
birtokosai lehetünk. 

A Székesfehérvári Vadmadárkórház 
„Madármentés- Lélekmentés” Orszá-
gos rajzpályázatán Horváth Alexa 
(Süni csoport) I. helyezést ért el.

A „Kölyökbirodalom”: Mikulás-
gyár országos  rajzpályázaton Tí-
már Fanni (Breki csoport) III. 
helyezést ért el, nyereménye egy 
egész napos, játszóházi belépő a 
Fővárosi Állatkerti Játszóházba. 
Gubucz Panna (Süni csoport) Kü-
löndíjas lett.

Fair Play: Mi leszek, ha nagy le-
szek? című országos rajzpályázaton 
Gubucz Panna (Süni csoport)  III. 
helyezett. 15.000 Ft-os Nathan fej-
lesztőjáték csomagot nyert.

Az idén is meghirdették a Dr. 
Oetker Rajzpályázatot, melyre Gyo-
maendrőd- Csárdaszállás- Hunya 
Kistérségi Óvodánk ismét beneve-
zett 39 db rajzzal. Ezekre lehet sza-
vazni, egy röpke regisztráció után. 
A pályázat fődíja 1.000.000 Ft, mely 
összeget az az óvoda kapja, ame-
lyikre a legtöbb szavazat érkezik. 

Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvodánk első éve alatt 
igyekeztünk bemutatni óvodásaink, intézményeink sikerét, nyertes pályáza-
tait. Nagy örömünkre szolgált, hogy ennyi eredményről számolhattunk be, 
épülhettek- szépülhettek óvodáink. Reméljük jövőre is ennyi jó hírről tájékoz-
tathatjuk Gyomaendrőd város lakosságát.
Ez úton kívánunk mindenkinek Sikerekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt!

Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya
Kistérségi Óvoda Nevelőtestülete nevében

Czikkelyné Fodor Tünde, intézményvezető
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A Kis Bálint Általános Iskola decemberi eseményei
A Gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskolában heteken keresztül 
készültünk a Karácsonyi ünnepkör  
eseményeire. Tettük ezt a felső tagoza-
ton a  három hetet meghaladó projekt 
tevékenységeivel,  a kisdiákok körében 
pedig a „Szeretet ereje” című  – téma-
hét programjaival. 
Az Ügyes kezek délutánján tanár, di-
ák együtt készítette a szebbnél szebb 
angyalkákat, karácsonyi díszeket, üd-
vözlő lapokat a Diákönkormányzat és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében.

A Rénszarvas Kupán szintén a ne-
velők és a tanulók mérhették össze 
tudásukat a különböző ügyességi vál-
tóversenyeken. 

A Tűzmenedék együttes zenés műso-
ra az év tizenkét hónapján vezetett ke-
resztül bennünket dalokkal, versekkel.
A kis herceg című Exupery darab 
bemutatója a Komédiás Kör előadá-
sában – melyben diákjaink is szerepel-
tek -  igazi szívmelengető csemege volt 
gyermeknek, felnőttnek egyaránt. 

Karácsony közeledtével, bronzvasár-
napon a második adventi gyertya lob-
bant lángra, és iskolánk irodalmi 
színpada és énekkara adta az ünnepi 
műsort, Gordos Zsuzsa és Hunya Jolán 
tanárnők irányításában. 
A hagyományos, megható és kedves is-
kolai karácsonyi műsort a legkisebbek 
mutatták be az utolsó tanítási napon. 

A gyermekek csengő hangja, lelkes 
készülése, szép előadásmódja mara-
dandó élményt jelentett mindannyiunk 
számára. Kereki Irén és Kovácsné Bá-
csi Ilona tanítónők felkészítő munkáját 
is megköszönjük. 

Kis Bálint Általános Iskola

GYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSAGYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

Csőke János 06 66/285-065, illetve: 06 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 06 66/386-233 telefonszámon.
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A Kner Imre Gimnázium hírei
Szalagavató

Ez a pillanat is elérkezett, a végző-
sök közelednek a búcsúhoz. Hiába gon-
doljuk, a ballagás még várattat magára, 
a szalagavatóra való készülődés sejteti, 
nem sokáig lesznek már társaink.

A 12/B és a 13/A osztályos tanu-
lók számára már év elején elkezdőd-
tek a megbeszélések, a tervezések és 
természetesen a szalagavatók nélkü-
lözhetetlen tartozéka, a tánckoreográ-
fi a begyakorlása. Mi, tizenegyedikesek 
csupán pár héttel ezelőtt eszméltünk 
rá, hogy mindjárt itt van a nagy ren-
dezvény! Felkészítő tanáraink és a bú-
csúztató diákok lázban égve, együttes 
erővel próbáltak mindent megtenni, 
hogy a szalagavató ünnepség egy élet-
re szóló emlék maradjon a búcsúztatot-
tak számára. 

Az ünnepséget megelőző csütörtöki 
napon elkezdtük a sportcsarnok feldí-
szítését. Bár voltak kételyeink, de este 
nyolc órára szépen elvégeztük felada-
tunkat. A teremrendezéssel párhuza-
mosan zajlott a műsor főpróbája is. 

2013. december 13. péntek, a szalag-

avató napja. Négy óra-
kor már a vendégektől, 
az ünnepeltektől, a ren-
dezőktől volt zajos a 
Varga Lajos Sportcsar-
nok. Az izgalom a te-
tőfokán: a bejáratnál 
vendégek fogadása, a 
szereplőknél mappa, 
a szalagok és a virá-
gok a helyükön, a vég-
zősök jelen, mindenki 
megérkezett. A végzősöket e szép ün-
nepély alkalmából elkísérték szüleik, 
rokonaik barátaik, de városunk veze-
tőségének tagjai, köztük Várfi  András 
polgármester úr, és a közintézmények 
vezetői is megtisztelték jelenlétükkel.

Aztán a fények kigyúltak. A két 
végzős osztály tanulói osztályfőnökeik 
(Tóthné Stibán Erika 13/A, és Valuska 
Lajos 12/B) vezetésével büszkén, itt-ott 
néhány lecsorduló könnycseppel küsz-
ködve bevonultak. Nagy pillanat ez 
számukra, hisz ilyenkor kezdenek rá-
ébredni, hogy nem sokáig lesznek már 
diákok, a felnőtt lét már a „küszöbön 
kopogtat”. Ezért is szóltak a beszédek 

a győzelemről, vere-
ségről, kitartásról és 
bátorságról. Megbí-
zott igazgatónk, Tóth 
Ferenc ünnepi köszön-
tőjében hangsúlyozta: 
nem számít, honnan 
jöttünk, csak erő kell, 
bizalom és hit, hogy 
céljainkat elérjük. A 
végzősök ünnepi be-
széde után követ-
kezett a várva-várt 
pillanat. Az osztály-
főnökök feltűzték ta-

nítványaik ünneplőjére azt a jelképes 
szalagot, mely jelzi számukra, a bol-
dog diákéveknek lassan vége. A kivo-
nulást rövid zenés műsor követte, majd 
felcsendült a zene és megkezdődtek a 
táncok. A 12.B osztály egy country 
stílusú, humoros és pörgős fellépéssel 
lepte meg a nézőket, majd egy sokkal 
nyugodtabb hangulatú reneszánsz tán-
cot adtak elő a 13.A osztályos tanu-
lók. Végül a szülők tánca következett, 
mely régi és megható hagyomány isko-
lánk szalagavató ünnepségein. Ilyen-
kor a végzősök felkérik szüleiket egy 
keringőre, ezzel fejezik ki köszönetü-
ket, szeretetüket szüleik iránt.

Aztán a fények szép lassan elhal-
ványultak, a vendégsereg elhagyta a 
sportcsarnokot. Ám a mi munkánk kö-
zel sem ért itt véget. Sőt! Amit nagy 
üggyel-bajjal, gondosan ünneplőbe öl-
töztettünk, azt villámgyorsan vissza 
kellett varázsolnunk olyan állapotba, 
amilyenben volt. 

Reméljük, hogy munkánk nem volt 
hiábavaló! Szerettünk volna olyan 
ajándékot adni a végzősök számára, 
melyre sok év múlva is kellemesen em-
lékeznek majd vissza és olyan emlék 
marad számukra, melyen az idő sem 
ejt csorbát. 

Így készülünk a jövőnkre
A Kner Imre Gimnázium és Kollé-

gium belügyi-rendészeti pályára előké-
szítő tagozatának tanulói Ignácz László 
rendőr zászlós vezetésével Budapest-
re utaztak egy „rendészeti kirándulás” 
keretében 2013. november 13-án. 

A tanulók a 11.B és 11.C osztályból 
kerültek ki és már nagy izgalommal 
vártuk az utazás napját. Szerda reggel 
7.45-kor indultunk vonattal Budapest-
re, s az egész napos programról késő 
este érkeztünk vissza.

Elsőként a Rendőrmúzeum állandó 
kiállításait tekintettük meg, ahol tör-
ténész segítségével betekintést nyer-
tünk a magyar rendőrség történetébe 

1848-tól napjainkig.
A kiállítás megtekintése során 

megtapasztalhattuk a rendőrség fej-
lődését különböző okmányok, doku-
mentumok, fegyverek, kitüntetések 
bemutatásának segítségével. Láthat-
tuk a különböző időszakok egyenruhá-
it, rangfokozatait. 

Ezt követően a Tudomány a bűnül-
dözés szolgálatában című időszakos 
kiállítást tekintettük meg. Mi, tanulók 
részt vehettünk egy bűnügyi bemutatá-
son is, ahol a bűntényekről, a rendőrség 
munkáját segítő kutyákról, a bűnügyi 
nyomokról és azok vételéről tudtunk 
meg sok-sok érdekes információt.

Később gyönyörködhettünk a Du-
na-parti panorámában és megtekin-

tettük hazánk csodaszép Parlamentjét 
is. Érdekes volt számunkra, hogy az 
eddig csak televízió közvetítéseiből 
ismert helyeken ott állhatunk szemé-
lyesen és saját szemünkkel láthatjuk 
koronázási ékszereinket. A negyvenöt 
perces parlamenti séta alkalmával ide-
genvezető segítségével megtekintettük 
az épület díszlépcsőjét, kupolacsarno-
kát, felsőházi társalgóját és a felsőhá-
zi üléstermet, megismerkedtünk a Ház 
történetével, építészetével és a benne 
található műalkotásokkal.

Hazautazásunk előtt jutott egy kis 
idő plázázásra is. Az Aréna Pláza kira-
katait, az üzletek kínálatát végignézve, 
kissé fáradtan, de annál több élmény-
nyel megrakodva indultunk haza.
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A Kner Imre Gimnázium hírei

Irodalmi verseny
Évek óta megrendezik a szeghalmi 

Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola szervezésében 
a ,,Keresem ősöm udvarát…’’ c. irodal-
mi, nyelvi és kommunikációs verseny 
t a 9-10. évfolyamos gimnazisták szá-
mára. 

Ezen a versenyen szinte minden év-
ben indult néhány csapat iskolánkból. 
Nem volt ez másként az idei versenyen 
sem. Ebben a tanévben két csapat is je-
lentkezett. Az egyik csapat a Kerté-
szek, amelynek tagjai Csordás Aliz, 
Deli Csenge és Szonda Lili; ők a 9/A 
osztály tanulói. A másik csapat a 11/A 
osztályból került ki és a ByeYOLOk 
jeligére hallgat és a tagjai Győr-
fi  Anett, Gyuricza Beáta és én, Uh-
rin Sára. ( A 11/A osztály csapata már 
tavaly is indult ugyanebben a felállás-
ban és az előkelő 3. helyezést érte el az 
akkor Csivitelők névre keresztelt kis 
csapatunk.)

A téma ezúttal Radnóti Miklós élete 
és kora volt. Az iskolai fordulóban is az 
ezzel kapcsolatos tudásunkról kellett 

számot adni különböző típusú, írásbe-
li feladatok megoldása során. Az első 
fordulóban még 32 csapat mérte össze 
tudását. Örömmel jelentem be, hogy 
mindkét csapatunk sikeresen vette az 
első forduló akadályait és bejutott a 
2014. január 30-án megrendezésre ke-
rülő szeghalmi versenyre.

Az első forduló eredményei a követ-
kezők lettek: ByeYOLOk 90 ponttal 2. 
helyezést, míg a Kertészek 1 ponttal le-
maradva, három másik csapattal azo-
nos pontszámot elérve, holtversenyben 
a 3. helyezést érték el. 

A döntőn már csak a 10 legjobb csa-
pat szállhat küzdelembe a nyeremé-
nyekért. Szerencsére mi ezek között 
lehetünk. A második fordulóban már 
egy szóbeli feladatot kell a csapatok-
nak megoldani. 

Felkészülésünket mindkét tanévben 
Bernáthné Butsi Erika tanárnő irányí-
totta, akinek köszönettel tartozunk a 
sok segítségért és önzetlen munkájá-
ért!

Gratulálunk a csapatoknak és sok si-
kert kívánunk a következő fordulóhoz 
is!

Doboz akció, jótékony 
célú adakozás

Doboz akció! Mi is ez? 
Bár a Gyomaendrődi Kner Imre 

Gimnáziumban ennek már több éves 
hagyománya van, ha valaki mégse tud-
ná, dióhéjban összefoglaljuk. Jószívű 
tanulóink és tanáraink kedvenc, sze-
retett tárgyaik közül egy-egy darabot, 
könyvet, játékot, ruhát, plüss állatot, 

vagy valami más kis apróságot behoz-
nak az iskolánkba a rászoruló gyere-
keknek, családoknak és ezeknek az 
ajándékoknak a tanulók szépen becso-
magolt dobozokat készítenek.

A sok színes doboz, rajta a sok aján-
dék napokig színes és vidám színfoltja 
volt a tanári szobának is. ( Ez idő alatt 
még tanáraink is jobb kedvre derültek 
a színes dobozok, kedves plüssfi gurák 
látványától. Nem hiába mondják, a szí-
nek hatással vannak a kedélyünkre!) 

Aki pedig saját szemével szeretne 
meggyőződni gyűjtőmunkánk eredmé-
nyéről, látogasson el a Kner Imre Gim-
názium facebook oldalára és sok más 
fényképpel együtt rátalál a dobozakci-
ónk során készített fényképekre is.

Az összegyűjtött adományok nagy 
mennyisége miatt ebben az évben is-
kolánknak lehetősége nyílt két helyre 
is adakozni. Ajándékaink így eljutot-
tak a kecskeméti SOS gyermekfalu kis 
lakóihoz, illetve támogattuk még az 
Élet Másokért Közhasznú Egyesü-
let „Segítsünk a rászorult gyerekeken” 
programját is. Az utóbbi szervezet az 
ajándékokat a Jézus Szíve Katolikus 
Templomban osztotta szét 2013. dec-
ember 20-án 14.00-kor a gyomaendrődi 
tartósan beteg gyermeket nevelő csalá-
dok között. Iskolánkat ezen a rendez-
vényen Tóth Ferenc megbízott igazgató 
úr, tanáraink és diákjaink személyesen 
is képviselték. 

Reméljük, hogy minden kis ajándé-
kozottnak ugyanolyan örömet tudtunk 
okozni, mint amilyen örömmel össze-
gyűjtöttük őket és amilyen jókedvvel 
készítettük a dobozokat. 
Köszönjük mindenkinek a behozott aján-
dékokat és a sok, lelkes, örömteli mun-
kát, amelyet a csomagolásba fektetett.
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A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u.2.

Telefon: 66/386-269

A Kner Imre Gimnázium hírei
Te mindig O:DAteszed 

magad?
Nos, a Gyomaendrődi Kner Imre 

Gimnázium és Kollégium Kner Imre 
Disputakörének tanulóiból összek(n)
erült Knertészek és Kneresek csapa-
ta bizonyára mindent elkövetett a sike-
rért, O:DAtett apait-anyait.

De, hogy ne in medias res kezdés-
sel indítsunk, hogy is volt ez, mi is ez, 
kik ezek? Tanár Úr és Tanárnő a nyá-
ron sem pihennek – soha. Így követték 
el azt a végzetes hibát, hogy találtak 
egy versenyfelhívást. Ez az Online De-
mokrácia Activity Verseny, röviden: 
O:DA. Egy ígéretesnek tűnő verseny 
fényében, kecsegtető ajándékokkal 
megspékelve két csapatra való gyerek 
is összejött. Így született meg a Kne-
resek csapata: Szonda Benjámin, Nagy 
Tibor, Kun Zsigmond, Gácsi Vik-
tor és Szentpéteri Balázs felállásban, 
Valuska Lajos tanár úr vezetésével, és 
a Knertészek: Szonda Lili, Csordás 
Aliz, Valuska Tamás, Tari Zsolt és De-
li Csenge csapattagokkal, Malatinszky 
Zita néni irányításával. A verseny cél-
ja „az állampolgári mentalitáskultúra 
és kompetenciák formálása, fejleszté-
se. A játék két modulból – egy online 
és egy face to face szakaszból – áll.” 
Az online feladatok a hétvégével be-
záróan teljesen lezárultak. Úgy gondo-
lom, mindkét csapat nevében beszélek, 
ha azt mondom, hogy nagyon jól érez-
tük magunkat a feladatmegoldások 
közben.

Dióhéjban bemutatom a 
Knertészeket. Eredetileg a csapatlogós 
ingyen póló motivált minket, na meg 
hogy Zsoltinak kellett egy csapat. Így 
lettünk mi. A név eredetét homály fedi, 
a lényeg, hogy az eleje az iskola nevét 
próbálja visszaadni, a szó egésze pedig 
egy játékos összerakással, a kertészek-
ből ered. Szót vetünk, vitát aratunk.

A Kneresek csapatnév is az iskola 
nevéből született. A fi úk mind dispu-
tások, Zsiga és Tibi országos verseny-
eredményt, sőt Zsiga nemzetközit is a 
magáénak tudhat, Balázs pedig a suli 
angol nyelven vitázó csapatát erősíti. 
Így ők már tapasztaltabbak a csapat-
munka terén.

A feladatokról: Első körben be kel-
lett mutatni csapatunk arculatát: mo-
tivációs videót, csapatlogót és belső 
szabályzatot kellett létrehoznunk, va-
lamint népszerűsítő profi lokat a külön-
böző közösségi oldalakon. A következő 

fordulóban egy önkéntes munkát kel-
lett kitalálnunk, megvalósítanunk, do-
kumentálnunk – mindezt két hét alatt. 
Nem kis munkabefektetéssel járt: a fi -
úk a gimi udvarát hozták rendbe, mi 
pedig egy játszóházat csináltunk a Ro-
ma Közösségi Házban, amely nagy si-
kernek örvendett, hiszen mondhatni, 
hagyománnyá vált. Harmadjára egy 
hétköznapi hőst kellett keresnünk majd 
meginterjúvolnunk és akciótervet ké-
szítenünk munkájának segítésére. A 
Kneresek dr. Szonda Istvánt találták 
a legkitűnőbbnek, a Knertészek pedig 
Vaszkó Sándorné Margó nénit keres-
ték fel. Az utolsó forduló elérkeztével 
egy magyar fi lmet kellett megnéz-
nünk, majd esszét írnunk a médiama-
nipulációról. És ha már a médiáról volt 
szó, minél több helyen meg kellett je-
lennünk akár a virtuális térben, vagy a 
nyomtatott sajtóban. Mindezeken felül 

szerkeszteni kellett a csapat facebook 
profi lját, blogot kellett írni és folyama-
tosan képeket posztolgatni, avagy mu-
togatni, mennyire vagyunk fotogének.

A verseny ezen része lezajlott kicsit 
több mint két hónap alatt, de az élmé-
nyek, amelyeket szereztünk, egy életre 
szólóak. A sok-sok nevetés, csapatmeg-
beszélések, idegeskedések hétfőnként a 
pontok miatt, a második-harmadik for-
dulóban véghezvitt ügyek és emberek 
kapcsolata mind-mind említésre mél-
tó dolgok. A tárgyi nyereményeken 
túl ezek talán még fontosabbak. Sze-
rencsére a két csapatnak itt nem ért 
véget a verseny. Tavasszal egy demok-
rácia táborban négy másik csapattal 
versenyezhetünk a három brüsszeli út 
egyikéért, hiszen a nagyfi úk országos 
harmadik helyezést, kis csapatom pe-
dig két ponttal lemaradva a srácok mö-
gött, országos negyediket ért el.
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Bethlen Gábor Szakképző Iskola - Szalagavató
Nagy László írta: „ Az ifjúság só-

lyommadár, övé a világ, érte van a vi-
lág.”
2013.december 20-án 89 végzős di-
ák vehette át a szalagot a Bethlen Gá-
bor Élelmiszeripari és Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium által 
megrendezett szalagavatón. 

A kék szalag, melyet osztályfőnöke-
iktől kaptak, és már büszkén viselnek, 
az elmúlt évek emlékét és az előttük ál-
ló küzdelmes jövőt is jelenti. 

A szalagavatót Davidovics László 
igazgató úr nyitotta meg. Beszédében 
a vizsgákra való fölkészülést, tovább-
tanulási lehetőségeket említette meg. 
Hangsúlyozta, hogy a szalag egyben 
felelősséget, és kötelezettséget is jelent.

Több meghívott vendég mellett 
Várfi  András Gyomaendrőd polgár-
mestere köszöntötte a diákokat. Sok si-
kert kívánt, de egyben felelős döntésre 
is ösztökélte őket, mely elengedhetet-
len a mai rohanó világban. A Vidékfej-
lesztéséi Minisztérium képviseletében 
megjelent Kis Zoltán osztályvezető is 
üdvözölte a „bethlenes” tanulókat. Ta-
nulásra, kitartásra buzdította a végző-

söket, és arra, hogy magukban bízva 
hozzáfoghatnak a jövőjük építéséhez. 

Az ünnepséget a gyomai Színfolt 
mazsorett csoport bemutatója, a vég-
zős diákok vidám osztálytánca, a lel-
kes ballagtató tanulók táncos műsora 
tette még hangulatosabbá. A végén a 
közös bécsi keringő, ha lehet még job-
ban emelte az est ünnepélyességét.

A szalagot büszkén viselő diákok-

nak útravalóul szolgáljon e néhány sor:

„A búcsúzónak minden emlék drága,
Egy száraz lomb, egy moha, 

egy kis kavics,
Hogy emlékezzék a távolban is

A helyre, melyre visszavonja vágya,
Tanú lesz az érzéseiről halálig,

S egy semmi így legdrágább kincsé 
válik.” (Goethe)

Többet keresnek idén a közfoglalkoztatott ak
A kormány a várható infl ációval, 

2,4 százalékkal emelte januártól a 
közfoglalkoztatási minimálbért.
8 órás minimálbér bruttó 77 300, 
nettóban pedig 50 632 forint lett. A 
szakképzett közfoglalkoztatott ga-
rantált bére bruttó 99 100 forint, a 
nettó mintegy 65 ezer forintot ér el, 
míg a munkavezető több mint nettó 
71 400 forintot keres januártól.

Amennyiben a családi adóked-

vezményt is számba veszik, akkor az 
egygyerekesek nettó bére 60 632, a 
kétgyerekeseké 70 630, míg a három-
gyerekeseké 76 100 forint lesz. A jövő 
évi adókedvezmény változásoknak kö-
szönhetően a kétgyermekes közfoglal-
koztatott nettó bére 9 ezer forinttal, a 
legalább háromgyermekesé 15 ezer fo-
rinttal emelkedik havonta. Amennyi-
ben mindkét szülő közfoglalkoztatott, 
és három vagy több gyermeket nevel-

nek így havonta közel 30 ezer forinttal 
többet vihetnek haza együtt.

Településünkön február 28.-ig tart 
még a tavalyi start közfoglalkoztatási 
program, várhatóan márciusban zavar-
talanul folytatódhatnak a mezőgazda-
sági és értékteremtő programelemek 
változatlan létszámban, tehát 140 fő to-
vábbra is munkát kap. 

Hunya Péter
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Atlétika sikerek decemberben is
Hagyományosan az év utolsó napja-

iban is versenyeztek atlétáink, akik kö-
zül többen is szép eredményeket értek 
el!

Karácsonykor került sor hagyomá-
nyosan a békéscsabai Tünde utcai fu-
tófolyosón a Cooper teszt felmérőre, 
ahol az 5 éves Vaszkán Milán 1205m-
t teljesített a 6 perces versenyszámban, 
ami új pályacsúcsnak minősül, míg a 
12 perces megmérettetésnél Szendrei 
Balázs 3190m- t teljesített.

A Mezőtúron megrendezett szil-
veszteri futáson 4 atlétánk indult és 
mindannyian dobogós helyen végez-
tek! Aranyérmes lett Karsai Gábor a 
10 éveseknél, míg Szlancsik Bence III. 
lett. A lányok mezőnyében Szendrei 
Boglárka ezüstérmet szerzett a 2km- 
es távon. A 14 évesek mezőnyében 
Szendrei Balázs a II. helyen végzett.

10. alkalommal vettek részt 
gyomaendrődi atléták a Békéscsa-
bán megrendezésre kerülő Déli Ap-
ró Szilveszteri futógálán, ahova közel 

30 fővel neveztek. Az általános iskolá-
sok mezőnyében a Szendrei testvérpár 
mindkét tagja bronzérmet szerzett a 
4621m- es távon. Bogi esetében ez kü-
lönösen értékes, hiszen 9 évesként in-
dult a 15 évesek között!

A versenyzők felkészítője Vaszkán 

Gábor testnevelő tanár, atlétika szak-
edző

Minden kedves olvasónak egészség-
ben gazdag boldog újévet kívánunk!

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, 
atlétika szakedző

Évértékelés és évkezdés a Gyomaendrődi Judo Klubban
A 2013. év ismét sikerekben gazda-

gon telt a Gyomaendrődi Judo Klub 
tagjai számára. A rengeteg eredmény 
mellett rendezvények szervezésében is 
jeleskedett az egyesület. Minden minő-
sített országos versenyről hoztak arany-
érmet a klub versenyzői, amellett hogy 
számos értékes helyezést is begyűjtöt-
tek ezeken a megmérettetéseken. A 
számtalan versenyeredmény mellett si-
kerese rendezett két versenyt is a klub, 
hiszen a tavaszi Regionális Diákolim-

pián és az őszi II. Gyomaendrőd Ku-
pán több mint 200 versenyző vett részt. 
Az év legnagyobb dobása mégis a ha-
gyományos Gyomaendrődi Judo Gála 
volt, ahol az egyesület versenyzői iga-
zán kitettek magukért, hiszen a legtöbb 
mérkőzést megnyerték. A gálán hatal-
mas sikert aratott az a versenyzők által 
előadott bemutató, amivel egy héttel 
később, bemutatkozhattak az IBSA Ju-
do Európa Bajnokság megnyitóján is, 
Egerben. Ez a szereplés hatalmas hazai 

és nemzetközi elismerést 
hozott a Gyomaendrődi 
Judo Klubnak. Sikerek-
ben tehát nem volt hiány.

Az új évet edzőterem 
váltással kezdi a klub. To-
vábbra is kérdéses, mi-
lyen végleges megoldást 
talál az egyesület vezető-
sége a megfelelő szakmai 
hátteret biztosító edzőte-
rem kérdésében.

A versenyszezon nem 
vár a teremkérdés meg-
oldására, hiszen január 
közepén felnőtt verseny-
zőink már megkezdik a 
szereplést válogató ver-
senyeken, míg a serdülők 
februárban bekapcsolód-

nak a vérkeringésbe. Az idei évben is 
számos meghatározó versenyzőnktől 
várunk kiemelkedő eredményt, hiszen 
sportolóink közül többen is letették 
már névjegyüket a hazai, sőt nemzet-
közi mezőnyben.

Varga István edző: Szerencsés va-
gyok, hiszen rengeteg tehetséges fi atal 
látogatja edzéseinket. A versenyeken 
rendre jól szerepelnek tanítványaim, 
de sajnos az egyik legnagyobb ellenfe-
lük az edzőterem kérdése. Remélhető-
leg hamarosan megoldást találunk rá, 
hiszen két éven belül immár a hatodik 
helyen tartjuk az edzést. Az anyagi le-
hetőségek nagyon korlátozottak, így 
sok olyan lehetőség szóba sem jöhet, 
ami szakmailag ugyan megfelelő len-
ne, de az éves költségvetésünk 90%-
át elvinné, s így nem maradna anyagi 
háttér a tehetségek menedzselésére. A 
jelenleg rendelkezésünkre álló épület 
sorsa még mindig bizonytalan, így nem 
merünk rá költeni. Az idei évben a ver-
senyeken elérhető eredmények szem-
pontjából az előző évhez képest - ami 
egyébként sikeres volt - is várok előre-
lépést. Versenyzőinkben minden lehe-
tőség és tehetség megvan a kiemelkedő 
eredmények elérésére. Remélem, hogy 
minden lehetőséget sikerül megterem-
teni számukra az előrelépéshez.
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A korai fejlesztés fontossága

A korai fejlődésnek a későbbi élet-
re gyakorolt közvetlen és visszafordít-
hatatlan hatásával már nagyon sokan 
foglalkoztak. Az első hónapok és évek 
tapasztalatai hatással vannak a gyer-
mek későbbi fejlődésére is.  Azért 
fontosak, mert a korai károsodás szá-
mottevően ronthatja a gyermek kilátá-
sait az életben.  Amit csecsemő vagy 
kisgyermekkorban játszva (néhány hét 
vagy hónap alatt) sajátít el, az felnőtt 
korban komoly fejlesztés árán érhető 
el.  A gyermek fejlődését veszélyez-
tethetik a sztereotípiák is: pl. 2-3 éves 
gyermek még nem beszél - „ó, az any-
ja-apja sem beszélt még ilyenkor”

A 1,5-3 éves korú gyermekek szó-
kincse kb. 20-500 szóból áll már. Ha 
van a környezetünkben olyan személy, 
aki felhívja az eltérésre a fi gyelmün-
ket, akkor érdemes elindulni a kivizs-
gálás irányába.

Magyarországon az 1993. évi okta-
tási törvény előírja, hogy a sérült gyer-
mek a felismerés pillanatától jogosult 
a megfelelő ellátásra. Az orvos és a 
védőnő találkozik először a család-
dal, mindketten fi gyelemmel kísérik a 
gyermek testi, lelki, szociális, érzel-
mi, kognitív fejlődését. A gyermek 
megfelelő ütemű fejlődését, nyomon 
követését szolgálják a védőnői és or-
vosi státusz-vizsgálatok:  1-3-6 hó-
napos ; 1-2-3-4-5-6 éves életkorban.  
A megkésetten, vagy eltérő módon 
fejlődő gyermeket korán észlelhetik 
és a megfelelő szakrendelésre irányít-
hatják. Ezután megkezdődhetnek az 
etiológiai (ok-okozati) kivizsgálás, a 
fejlődési diagnosztika, valamint a terá-
piás programok, pedagógiai fejlesztés, 
tanácsadás, a társas-, a kommunikáci-
ós- és nyelvi készségek fejlesztése, a 
mozgásfejlesztés és a pszichológiai se-
gítségnyújtás.

A szülő, aki a fogantatástól kezd-
ve mindig pozitívan gondol gyerme-
ke fejlődésére, nehezen szembesül 

azzal a ténnyel, hogy gyermeke el-
tér az „átlagtól”. Néhány estben, már 
a születéskor láthatóak azok a je-
gyek, amelyek máris feltételezik a 
korai fejlesztés szükségességét: pl. 
Down szindróma, érzékszervi és, 
vagy mozgásszervi elváltozások.                                                                             
Fejlődési zavar szempontjából veszé-
lyeztetett gyermekek: a koraszülöttek, 
az ikrek, a hosszabb intézeti ellátásban 
részesült gyerekek, a genetikai, bioló-
giai eltérések, a szociális –, környezeti 
veszélyeztetettek.

A szülők első reakciója mindig a 
tagadás, hárítás: az ő gyermekükről 
nem mondhat senki negatív dolgokat. 
A családokat meg kell győzni, hogy 
a gyermek fejlődése érdekében vizs-
gálatokra van szükség, amelyek ered-
ményétől függően lehet elkezdeni a 
fejlesztését, amely nem tűr halasztást.
A korai fejlesztés és gondozás meg-
kezdésére a szakértői bizottság tesz 
javaslatot. 2013 őszétől, minden já-
rási központban működik Pedagógi-
ai Szakszolgálat, feladatait a 15/2013. 
(II.26.) EMMI rendelet szabályozza. 
Itt találhatók a Tankerületi Szakér-
tői Bizottságok, ahol el lehet indítani 
a vizsgálatokat. Amennyiben az elté-
rés nem olyan nehézségi szintű, hely-
ben próbálják meg a fejlesztést. Ha 
súlyosabb, vagy helyben nem tudják a 
fejlesztést biztosítani, akkor a Megyei 
- békéscsabai - Szakértői Bizottság-
hoz irányítják. A szakértői bizottság a 
18 hónapos kornál fi atalabb gyermek 
személyes megjelenése nélkül, a gyer-
mek-neurológiai szakorvos javaslata 
alapján is elkészítheti a szakértői vé-
leményét.

A vizsgálatokat bárki (általá-
ban szakemberek indítják el), a szü-
lő egyedül is kérheti. Írásbeli kérelem 
(letölthető a www.bmtk.hu weboldal-
ról) alapján lehet kérni időpontot, be-
adható faxon is, a probléma leírásával, 
a szülő aláírásával, elérhetőségének 
megadásával. A vizsgálatnak az idő-
pontkéréstől 30 napon belül meg kel-
lene történnie. 
A szakértői bizottsághoz feltétlenül 
vinni kell az orvosi leleteket, vagy 
orvosi véleményt a fejlettségéről. A 
szakértői vélemény egy komplex vizs-
gálat, amely tartalmazza a pedagógiai, 
gyógypedagógiai, pszichológusi és or-
vosi vizsgálatok eredményét. A házi- 
vagy gyermekorvos utazási utalvány 
kiállításával segítheti a szülőket a Bé-
kés Megyei Szakszolgálathoz –Békés-
csabára történő utazáshoz. 

A korai fejlesztés 0-5 éves ko-
rig tart.  Korai életszakaszban meg-
kezdett, eltérő fejlődésmenetű, vagy 
fejlődési zavar szempontjából veszé-
lyeztetett gyermekek és családjaik 
számára nyújtott, összehangolt, komp-
lex segítségnyújtás. Több szakterület: 
pl. gyógypedagógus, gyermekorvos, 
neurológus, neonatológus, gyógytor-
nász, pszichológus, konduktor stb. ál-
tal végzett szolgáltatások rendszere.
Amikor a gyermek bölcsődébe, vagy 
óvodába kerül, ezek a fejlesztések az 
intézményben folynak, ekkor óvo-
dai rehabilitációs célú foglakozásról 
beszélünk.  Az óvodának vagy bölcsö-
dének biztosítani kell a fejlesztéshez 
szükséges szakembert. A foglalkozás 
mindig személyre szabott, a szakértői 
bizottság által meghatározott fejlesz-
tések zajlanak, az ott leírt heti óra-
számban.

Fejlesztő nevelésről – oktatásról 
akkor beszélünk, ha a gyermek betöl-
tötte a 6 éves kort, óvodába vagy is-
kolába jár. A fejlesztés az intézmény 
keretein belül történik. Akkor szük-
séges, ha a gyermeknek beilleszkedé-
si, tanulási, magatartásbeli nehézségei 
vannak. Egyéni nevelési-fejlesztési 
terv szerint végzett komplex gyógype-
dagógiai fejlesztés, melynek feladata 
a gyermek nevelés-oktatásra való fel-
készítése a szülő bevonásával, a szü-
lő részére tanácsadással. A fejlesztő 
nevelés egyéni foglalkozás, illetve 
legfeljebb 6 gyermekből álló csoport-
foglalkozás, illetve vegyesen, egyéni 
és csoportfoglalkozás keretében- való-
sítható meg. 

Minden szülő fi gyel arra, hogy el-
lássa gyermeke alapvető igényeit: mint 
az evés, kellemes hőmérséklet, tisz-
ta pelenka stb. Keveseknek jut eszébe, 
hogy korlátlan lehetőséget biztosítson 
a mozgásra, tapasztalatszerzésre, fel-
fedezésre. A gyermek felfedezi a vi-
lágot, ha hagyják neki. Agya minden 
információra nyitott. A csecsemő agya 
a testsúlyának 11%-a, míg a felnőtteké 
csak 2,5%.
 5 éves korban az agy növekedés  
80%-ban teljes, 6 éves korban lezárul. 
Ebben az időszakban dől el, hogy fel-
nőttkorában mire lesz képes fi zikáli-
san és mentálisan.    

Nagyon fontos, hogy időben fel-
ismerjük, ha gyermekünk segítség-
re szorul. Fontos, hogy megtaláljuk 
az adódó probléma forrását, a legha-
tékonyabb fejlesztő eljárást és a lehető 
legrövidebb időn belül elkezdjük gyer-
mekünk fejlesztését.

Samu Istvánné, 
Pappné Szarka Emília védőnő


