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Nem fogadta kegyeibe az időjárás az 
augusztus 20-a környéki programokat. 
A rekkenő hőség után érkező kitar-
tó és nagy mennyiségű eső ugyan már 
nagyon hiányzott, de nem kedvezett a 
szabadtéri programoknak.

Városunkban kopjafaállítással kez-
dődött az Államalapító Szent István 
Napjáról való megemlékezés. A Város-
háza előtt –a Történelmi Vitézi Rend 
kezdeményezésére- gyomaendrődi vi-
tézek emlékére állított kopjafa avatása-
kor vitéz Füredi Gábor székkapitányé 
s vitéz lovag Kiss Sándor alhadnagy 
mondtak beszédet. A kopjafát Toldi 
Balázs polgármester és a székkapitány 
leplezte le. 

A városi ünnepség a reformá-
tus templomban volt, ahol Toldi Ba-
lázs polgármester köszöntője után Dr. 
Lovass Kiss Antal egyetemi docens 
mondott ünnepi beszédet. Az ökume-
nikus istentiszteletet követően meg-
szentelték az új kenyeret. A III. Főtéri 
Sokadalomban –amely kis csúszással, 
az eső elállta után kezdődött- több szá-
zan szórakoztak a programokon, amely 
zenés tűzijátékkal zárult.

Augusztus 22-én került meg-
rendezésre a XVII. Nemzetkö-
zi Halfőzőverseny, amelynek az idén 
társrendezvénye volt a XIII. Körös-
szögi Civil Nap is. Az időjárás miatt 
a rendezvény a Rózsahegyi Iskola ud-
varában volt, de szerencsére ez sem 
szegte kedvét a főzőknek: 27 csapat 
nevezett, 40 ételt főztek sütöttek. A 
megnyitó ünnepségen felolvasták Dr. 
Gyuricza Csaba (MVH elnök) fővéd-
nök levelét. Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő, Toldi Balázs polgármester 
köszöntő szavai és Oszter Sándor szín-
művész szavalata után megkezdődött 

az egész napos program. A neves szak-
emberekből álló zsűri feszülten fi gyel-
te a csapatok munkáját, az igazságos 
döntés érdekében sűrűn kóstolgattak. 
A gyorsan elszálló felhők meghoz-
ták a kedvét a rendezvényre látoga-
tóknak is, sokan töltötték idejüket a 
programokon, amely a civilszerveze-
tek, amatőr együttesek, kertbarátok, 
kézmunkázók, gazdakörök valamint 
a Vidra mentőcsoport bemutatkozá-
sára is lehetőséget nyújtott. A helyiek 
mellett felléptek szarvasi, csabacsűdi, 
kondorosi, békésszentandrási csopor-
tok is. A vándorzászlót Szarvas városa 
vette át, jövőre ők rendezik a Körös-
szögi Civil Napot.

Államalapítás ünnepe, kopjafaavatás, 
sokadalom és civiltalálkozó
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Kedves Gyomaendrődiek, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Először is nagyon sajnálom, hogy 

külföldi utam miatt nem lehetek je-
len személyesen ezen a rendezvé-
nyen, de engedjék meg, hogy ilyen 
módon is sok szeretettel köszöntsem 
valamennyiüket, akik ellátogattak a 
hagyományos halételfőző versenyre és 
a Körös-szögi civilek összejövetelére. 
Sok éve már, hogy magam is rendsze-
res látogatója vagyok az új kenyér ün-
nepe gyomaendrődi rendezvényeinek, 
az pedig külön megtiszteltetés szá-
momra, hogy ezúttal az egyik fővéd-
nöke is lehetek a jeles alkalomnak. 

A hal sok évtizede része a Körös 
parti emberek életének. Megélhetést 
jelent a halászoknak, a feldolgozók-
nak, turistacsalogatóak a horgászpa-
radicsomok, és számos gyomaendrődi 
ember számára jelent kikapcsolódást a 
mindennnapok rohanása után. A mai 
alkalom bennem is felidézi gyermek-
korom pillanatait, amikor Édesapám 
rendszeresen elvitt magával a horgá-
szataira. Akkor ismertem meg a Kö-
rösök páratlan szépségű növény- és 
állatvilágát, a táj utánozhatatlan rezdü-
léseit, azt a nyugalmat és békét, amit 
csak a számtalan holtág partján ülve 
érezhet az ember. 

A mai napon másfajta szórakozá-
sé a főszerep, remek halételek versen-
gése mellett a térség civil egyesületei 
is találkozhatnak egymással. Meggyő-
ződésem, hogy az ilyen alkalmak hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy megmutassuk 
azt, hogy milyen változatos és tartal-
mas ételek alapanyagát jelenti a hal, 
népszerűsíthetjük szélesebb körben e 
rendkívül egészséges élelmiszer fo-
gyasztását. Minden ilyen rendezvény 
segíthet abban, hogy minél többen fo-

gyasszanak halételeket, hogy az egy 
főre jutó halfogyasztásban ne Európa 
sereghajtói közé tartozzunk. 

A most induló uniós programozási 
időszak egyedülálló lehetőséget jelent 
a halász- és horgásztársadalom szá-
mára: soha ennyi forrás nem érkezett 
az ágazat fejlesztésére, mint amennyi 
2020-ig okszerűen felhasználható Ma-
gyarország számára. Bátorítom Gyo-
maendrőd és térsége felelős vezetőit, 
hogy használják ki ezeket a hamaro-
san megnyíló forrásokban rejlő lehető-
ségeket. Kapcsolják össze a Halászati 
Operatív Programot a Vidékfejleszté-
si Program lehetőségeivel. Ebben a tö-
rekvésükben lehetőségeimhez mérten 
segíteni és támogatni fogom szülővá-
rosom és környéke elképzeléseit is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai 
naphoz kívánok remek kikapcsolódást, 
fi nom halételeket és jó szórakozást.

Budapest-Gödöllő, 2015. augusztus 22.
Dr. Gyuricza Csaba 

WWW.TAKAREKPONT.HU 

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

Akár* 9,9 %
akciós induló 

kamat  
THM: 11,17-12,13%.

duló 

2,13%.

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, EGYSZERŰEN!

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári ne-
gyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb válto-
zásából eredően, azzal azonos mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befoga-
dott, 600�000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200�000 
forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő 
érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09% 
A  kamatok  meghatározása  2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték 
figyelembevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint 
az akciós Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 
500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti 
Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megta-
lálhatók az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Ál-
talános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetke-
zeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. 
2015. szeptember

REPREZENTATÍV PÉLDA:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hónap
Éves kamat (változó): 9,9%
THM: 11,81%
Havi törlesztőrészlet: 32 130 forint
A teljes fizetendő összeg: 1 173 883 forint
A hitel díja: 173 883 forint

Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat ki zá-
rólag az akcióban résztvevő Szövetkezeti Hitelin-
tézeteknél érhető el, amelyek listáját megtalálja a 
www.szemelyikolcson.takarek.hu címen. 
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A napirendi pontok tárgyalása előtt 
adhattam át Rávai Béla mentőállomás 
vezetőnek a Gyomaendrődi Mentőállomás 
részére megítélt Gyomaendrőd 
Egészségügyéért Elismerő Oklevelet. 
A képviselő-testület ezzel kívánta 
elismerni tevékenységüket, amelyet a város 
egészségügyi ellátásában, a megelőzésben 
és tevékenységük népszerűsítésében 
fejtettek ki.

A napirendi pontok előtt ismertettem 
azt a levelet, amely Nagyné Perjés 
Anikó képviselő ügyében kaptunk a 
Közbeszerzési Döntőbizottságtól: 

„Tervezési szerződés a Lélekkel a 
Körösök mentén- turisztikai fejlesztések 
a vallás és a Körös ökológiája tükrében 
megnevezésű projekt megvalósításához 
szükséges, a Szent Antal zarándokház 
és útmenti feszületek, a Szent Antal 
Kenyérsütőház, Körös látogatóközpont 
felújítása, kialakítására vonatkozó kiviteli 
tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárása ellen indult jogorvoslati eljárásban 
a jogsértés hiányát állapítja meg.

Remélem, hogy ezzel ez az ügy 
mindenki számára megnyugtatóan 
lezárult.

40 éves közszolgálati jogviszonyának 
alkalmából köszönthettem Megyeri László 
aljegyzőt, aki különböző pozíciókban 
évtizedek óta magas szakmai színvonalon 

fejti ki tevékenységét a város szolgálatában. 
A helyi adórendelet módosítását már 

második fordulóban tárgyaltuk, az októberi 
ülésre újabb számításokat végez el a hivatal 
annak érdekében, hogy az adónemek 
száma csökkenjen, egyszerűsödjön az 
adózás, adóbevétel kiesés ne legyen, a 
teherviselés igazságosabb legyen.

A testület döntése alapján az 
adókintlévőségek behajtásának érdekében 
egyéni bírósági végrehajtóval kötünk 
szerződést.  

Jóváhagytuk a város gazdálkodásáról 
szóló első féléves beszámolót, amely 
szerint továbbra is kiegyensúlyozott a 
gazdálkodás, a terveknek megfelelően 
alakul a város pénzügyi helyzete. 

A képviselő-testület elé került 
Gyomaendrőd Város közművelődési 
koncepciójának terve. A szakbizottság 
tagjai, az érintett intézmények vezetői 
már két alkalommal egyeztettek 
a lehetőségekről és a szükséges 
változásokról. Konszenzus alakult ki 
a tervezett új struktúrát illetően, ennek 
kidolgozásához adott felhatalmazást a 
képviselő-testület. A tervek szerint három 
intézményen alapul majd a város kulturális 
életének szervezése: 

I. Közművelődési Intézmény Endrőd: 
Gyomai Tájház, Endrődi Tájház, Endrődi 

Népház, Szent Antal kenyérsütő ház, Szent 
Antal ház, Bárka Látogató Központ, amely 
egységes irányítás alatt elsősorban a 
néprajzi, helytörténeti hagyományok, 
értékek gondozását, közvetítését vállalja 
fel. A Lélekkel a Körösök mentén 
projektelemek működtetésével intenzíven 
részt vesz a turizmusban is. A népházban 
továbbra is a helyi közösség számára 
szerveznek kulturális programokat, helyet 
biztosítanak számukra, míg a földszinten 
megmarad a kiállító terem, valamint itt 
lesz ismét a könyvtár endrődi részlege is.

II. Közművelődési Intézmény Gyoma: 
Katona József Művelődési Központ, 
Körös Látogató Központ, Tanösvény, 
Víziszinpad, programiroda – a helyi 
közösség számára kulturális programok 
szervezése, működési hely biztosítása. 
A projektelemek működtetése, a városi 
ünnepségek, rendezvények feladatellátása 
a programirodán keresztül valósul meg. 

III. Határ Győző Városi Könyvtár: a 
következő évfolyamán – a költözés után- két 
helyen végzi a könyvtári ellátást: Endrődön 
és Gyomán is lesz könyvtár. A könyvtár 
helyet biztosít majd civilszervezeteknek 
is, infrastrukturális hátteret nyújtva 
számukra, valamint információs pontként 
is működik. A koncepció foglalkozik majd 
a Rózsahegyi Ház és a Képtár, valamint 
a Tourinform Iroda működésével, további 
működtetésével is. Szeretném, ha a város 
kulturális élete összehangoltabb lenne, 
felpezsdülne, szélesebb réteget vonzana 
és a kulturális turizmus megteremtésével 
támogatná a város turisztikáját is.

Elfogadtuk Gyomaendrőd Város 
Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának aktualizálását, 
felülvizsgálatát, amelyet kétévente kell 
elvégezni.  A koncepcióban a szociálisan 
rászorult személyek részére biztosítandó 
szolgáltatási feladatok kerültek 
meghatározásra.  

A Gyomaközszolg Nonprofi t 
Kft benyújtotta 1-6. havi pénzügyi 
beszámolóját, amely a kintlévőségek 
beérkezése után 3.292 eFt eredményt 
mutat.

A Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Program-ban már korábban 
jóváhagyott pályázati célok 
megvalósulásának sikere érdekében 
jóváhagytuk a projektötletek terveinek 
elkészíttetését. A Belterületi vízrendezés 
IX. ütem tervezési munkáinak elvégzésére 
megállapodást kötünk a nyertes 
ajánlattevővel. Elfogadtuk a Gyomaendrődi 
Start Szociális Szövetkezet első félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót.

(A cikk a következő oldalon 
folytatódik...)

Polgármesteri beszámoló

Rávai Béla

Megyeri László
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A holtágak hasznosításával kapcsolatban 
döntött a képviselő-testület: nyílt eljárásban 
meghirdeti a visszavett holtágakat és élővíz 
szakaszt, horgászati és horgászturizmus 
fejlesztési célú hasznosításra. Az erről 
szóló kiírás októberben kerül ismét a 
testület elé,. Jóváhagyás után akár már 
2016. január elsejétől új bérlő működtetheti 
a holtágakat. A turizmus egyik stratégiai 
célja a horgászturizmus fejlesztése, most 
jó esély mutatkozik arra, hogy pozitív 
irányba változtassunk.

Döntöttünk a Pájer szabadstrand 
ügyében. A Templom-zugi szabadstrand 
10 évre kötött bérli jogviszonyát tavaly év 
végén hosszabbítottuk meg 2015.december 
31-ig. A strand önkormányzati tulajdonú 
telken működik. A bérleti viszony 
lejárt, el kell számolnunk egymással. 
Független értékbecslőt kértünk fel az 
elvégzett beruházások felmérésére. Itt 
jelentős eltérés alakult ki a felek között, 
hiszen Pájer Sándor az értékbecslő által 
megállapított 15,5 millió Ft-ot jócskán 
meghaladó értékűnek tartja az elvégzett 
beruházásokat. Az önkormányzat a 
strandot továbbra is működtetni kívánja, 
lehetőség szerint bérbe kívánja adni. Ennek 
érdekében, várhatóan novemberben írunk 
ki pályázatot, amelyen ha nem indul, 
vagy ha nem nyer Pájer Sándor, akkor 
az önkormányzat elszámol vele. Az 
elszámolás alapja a képviselő-testület 
döntése értelmében az általunk kért 
értékbecslés lesz.

Gyoma újratelepítésének 300. 
évfordulójának megünneplésére 
civilkezdeményezés indult, amelyet a 
képviselő-testület támogat.

A testületi ülésen jóváhagytuk, hogy 

a Corini Margit gyűjteményből 30 db 
a gyulai Kohán Képtárban kiállításra 
kerüljön, 2015. szeptember 21-től november 
10-ig. 

Augusztus hónapban vendégül láttuk 
Nagyenyed testvérváros küldöttségét, 
amelyet Mihai Horaţiu Josan polgármester 
úr vezetésével fogadta el meghívásunkat. 
A vendégek között volt az alpolgármester 
úr és több képviselő is. Részt vettek ünnepi 
programjainkon, a rendezvényeken. 
Végiglátogatták a Lélekkel a Körösök 
mentén projektelemeket, amelyek nagyon 
tetszettek nekik. Egyetértettünk abban, 
hogy testvérvárosi kapcsolatainkat 
szorosabbra kell fűzni, szélesebb körben 
együttműködési pontokat keresve, aktívvá 
kell tenni.

Nyugdíjba vonult Petényi Szilárdné 
hunyai polgármester asszony, aki ez 
alkalomból „A közszolgálatáért érdemjel 
arany fokozat” miniszteri kitüntetést 
vehette át. A közös önkormányzat, a 
gyomaendrődi képviselő-testület nevében 
is gratulálok életútjához, megérdemelt 
kitüntetéséhez és további jó egészséget, 
tevékeny nyugdíjas életet kívánok neki!

Privát üzenetben már köszöntöttem 
Gyomaendrőd sporttörténelmének eddigi 
legfi atalabb és legsikeresebb sportolóját 
ifj. Tótka Sándort, aki a milánói kajak-
kenu világbajnokságon aranyérmet 
„lapátolt” össze Molnár Péterrel. Sanyi 
ismét bizonyított, most már a felnőttek 
között is a legfényesebb érmet akasztották 
a nyakába. Büszkék vagyunk rá, s a 
nyilvánosságot kihasználva, a képviselő-
testület nevében is gratulálok neki!

Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd város 

polgármestere

Polgármesteri beszámoló (folyt.)

Petényi Szilárdné Tótka Sándor, Molnár Péter

Köszönjük vásárlóink Köszönjük vásárlóink 
bizalmát, s hogy bizalmát, s hogy 

iskolakezdéskor minket iskolakezdéskor minket 
választott ak!választott ak!

Továbbra is várjuk kedves Továbbra is várjuk kedves 
régi és új vásárlóinkat!régi és új vásárlóinkat!

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Telefon: 66/283-524, e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu 
   (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi  Ibolya
Telefon: 66/521-655, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Lapunk következő száma októberben jelenik meg. 
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A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 
Hunya Települési Önkormányzati 
Társulás 2015. május 7-én pályázatot 
nyújtott be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére.   
Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal a benyújtott igénylést támogatásban 
részesítette, így lehetőségünk nyílik a 
tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére, 
új gépjármű beszerzésével. A projekt 
keretei között beszerzésre kerülő Renault 
Trafi c Combi gépjármű 8+1 személy 
szállítására alkalmas. A beszerzési 
eljárás folyamatban van, a gépjármű 
várhatóan 2015 novemberétől állhat a 
város külterületén élők szolgálatába. 
Az MVH a pályázott tételek nettó 
értékére nyújt 100 %-os támogatást, 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 
pályázat benyújtásakor vállalta, hogy a 
beszerzendő gépjármű, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb tételek (regisztrációs 
díj, arculati elemek) vonatkozásában a 
kapcsolódó ÁFÁ-t önerőként biztosítja. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

nyílt pályázatot hirdetett a határon 
kívül élő magyarság Magyarországgal 
való sokoldalú kapcsolatai ápolásának 
és fejlesztésének előmozdítása, magyar 
nemzeti azonosságtudata megerősítésének 
támogatása a testvér-települési 
együttműködések erősítésére. 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott 
be fenti felhívásra a 2015. október 23-25. 
között megrendezendő „Bethlen napok 
Gyomaendrődön” című testvérvárosi 
találkozó érdekében. A rendezvény 
alkalmával 20 fős nagyenyedi csoportot 
fogunk vendégül látni a közös kulturális 
értékek, a magyar és a bethleni 
hagyományok megismerése érdekében. 
A BGA Zrt. projektünket 800 000 Ft 
támogatásban részesítette, a program 
megvalósításához önerő biztosítása nem 
szükséges. 

2014 szeptemberében meghirdetésre 
került az ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi 
együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régiókban” című pályázati 
felhívás.
A konstrukció olyan modell jellegű 

együttműködési programokat támogat, 
amelyek célja az egy járáshoz tartozó 
települések, helyi szereplők közötti 
területi együttműködések kialakítása és 
megerősítése a társadalmi felzárkózást 
elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásához 
kapcsolódó koordinációs tevékenység 
megvalósításával. A pályázati kiírásra 
kizárólag járásszékhely önkormányzatok 
nyújthattak be pályázatot. A 
támogató döntés értelmében a projekt 
megvalósítására 2015. augusztus 1. 
és 2015. november 30. között kerül 
sor, a járási települések részvételével 
(Dévaványa, Ecsegfalva, Csárdaszállás, 
Hunya, Gyomaendrőd). Az elnyert 
támogatás összege 22 millió Ft, mely 
100 % támogatási intenzitású.
A pályázat keretében lehetőség nyílik 
Gyomaendrőd, mint járásszékhely 
vezetésével kerekasztal megbeszélések, 
rendezvények, konferenciák szervezésére, 
együttműködési programok kidolgozására 
és együttműködési megállapodások 
megkötésére az esélyegyenlőségi  és 
foglalkoztatási problémák megszüntetése 
és a felzárkózás elősegítése érdekében.

Petényi Roland osztályvezető

Újabb sikeres pályázatok

Az önkormányzati út-, járda- és 
parkoló építés/felújítás program részeként 
megépült az endrődi posta melletti 
parkoló. Ezek után kezdtünk hozzá a 
gyomai posta előtti parkoló kivitelezési 
munkálataihoz. Az érintett területen új 
vízelvezető rendszer került kialakításra, 
új átereszekkel, támfallal, víznyelő 
aknákkal. A posta előtti járdaszakasz 
is megújul, térkő borítást kap, amelyet 
a Start Szociális Szövetkezet gyártott.

 Kihelyezzük a közmunkaprogramban 
készített szeméttárolókat is, valamint újabb 
virágágyások kerülnek kialakításra. A 
munkálatok a napokban fejeződnek be, 
ezt követően a Kis Bálint Általános Iskola 
Petőfi  út felőli részén lévő térkövezett 
parkoló kivitelezése kezdődik meg.

A járdaépítési munkálatok részeként 
Öregszőlőben az Álmosdomb utcát 
követően, a Kör utcában járdaszélesítési 
munkálatok vannak folyamatban. A 
meglévő keskeny járdák mellé a Start 
Szociális Szövetkezet által előre legyártott 
40cm*40cm*6cm járdalapok kerülnek 

lerakásra. Ennek köszönhetően az érintett 
utcákban a sáros őszi, téli időszakban 
is könnyebb, és sártól mentesebb lesz 
a közlekedés. A kivitelezésben érintett 
utcákban a megszélesített járda mellé, egy 
személygépjármű tengelytávolságára még 
egy sor járdalap lerakását tervezzük, így 
az utcák személygépjárművek számára is 
járhatóvá válnak a sáros időszakokban.

A közmunkaprogramban működtetett 
asztalos műhelyben készített, a 
túraútvonalhoz tartozó tájékoztató 
táblák kirakása is folyamatban van. A 
pihenőhelyeken további új esőbeállók, 
valamint padok, asztalok, szeméttárolók 
kerülnek kihelyezésre. 

Varjú Róbert
közmunkaprogram vezető

A közmunkaprogram hírei
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Szereti, ha valami praktikus, de ugyanakkor divatos is?

Vásároljon kerékpáros táskát a 
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezett ől!

Biztos Ön is járt már úgy, hogy a kerékpáros kosárba szépen beletette a 
megvásárolt árukat, amiket aztán kézben kellett (volna) bevinni a lakásba, 
adott esetben felvinni az emeletre.
Ezen a problémán segít a kosár méretére készített táska, melybe sok mindent 
pakolhatunk, és egy mozdulattal kiemelve vihetjük akkor is, ha a kerékpárt 
már leparkoltuk. Ha gyalogolunk, vagy tömegközlekedünk, válltáskaként 
vagy strandtáskaként is használható. Nyári modelljeink divatos, világos szí-
nekben várják leendő gazdáikat, de már készülve az őszies időre vízlepergető 
anyagú táskáink is elérhetők, melyek zárhatóak, így eső esetén is biztonság-
ban vannak irataink, és telefonunk, melyek a belső zsebbe téve nem vesznek 
el a táska mélyén. 

A Color Shop papírboltban (Gyomaendrőd Petőfi  u. 4.) megtekinthető néhány 
mintadarab, és rendelését is leadhatja itt, vagy Ugor Emesénél a +36-30-228-
93-44-es telefonszámon. További képeket talál a szövetkezet honlapján: www.
startszovetkezet.hu és Facebook oldalán.

Legyen divatos kerékpáron is, várjuk megrendelését!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉSRŐL

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a közvilágítással kapcsolatos hibák bejelentését megtehetik: 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (Gyomaendrőd, Selyem út 124.) 
ügyfélfogadási napokon hétfőn, szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig. 
Vagy elektronikus úton, a hét bármely napján email: szabone@pmhiv.gyomaendrod.hu
Kérjük, ha a bejelentésük egyedi hibacímre vonatkozik, az utca nevet és házszámot pontosan közöljék velünk. 

Amennyiben szakaszhiba van a településen (teljes utcában vagy körzetben nem működik a közvilágítási lámpa-
test), úgy az utcák pontos nevét jelezzék felénk. 

Toldi Balázs, polgármester

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.

Magyarország - szeretlek
Szent Mihály napi rendezvény
2015. szeptember 26. 10 óra
Helyszín: Körös Látogatóközpont 
Gyomaendrőd, Jókai u. 
Társrendezvény:
A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör 
szervezésében Szüreti terméskiállítás
Időpont 2015. szeptember 24-26-ig
Helyszín: Katona József Művelődési Központ
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Gyomaendrődön véget ért a turisztikai 
főszezon. Az, hogy mennyire sikeres 
évet tudhatunk magunk mögött, lassan 
körvonalazódik. A Tourinform iroda 
tevékeny nyarat zárt, a szakmai munkák 
még most is folynak. A nyári hónapokban 
természetesen a városba érkező vendégek 
tájékoztatására fektettük a hangsúlyt, akik 
elsősorban szálláshelyek, látnivalók és 
programok iránt érdeklődtek. A vendégek 
itt töltött nyaralásának tapasztalatairól 
külön felmérést végeztünk a város 
szálláshelyein. A válaszok feldolgozása 
és értékelése még folyamatban van.

Annak érdekében, hogy minél teljesebb 
képet kaphassunk a városunk turizmusáról, 
a helyi lakosság körében is végeztünk 
kutatást. A felmérés eredményei nem 
reprezentatívak, az elmúlt két év tükrében 
mégis jelentős információkkal szolgálnak. 

A megkérdezettek többségében a 
csendes, nyugodt, természetközeli, 
szép szavakkal illették Gyomaendrődöt, 
ugyanakkor az unalmas, elöregedő, 
kihalt, fejlődésre szoruló szavakkal is 
nagyszámban találkoztunk. Kíváncsiak 
voltunk, hogy melyek azok a fejlesztési 
javaslatok, illetve az ehhez kapcsolódó 
turisztikai irányok, amelyeket a helyiek 
fontosnak vélnek a turisztikai fejlesztésben.  
A felmérés során kialakult sorrend 
1. Holtágak, horgászat, vízi lehetőségek 
- Vízi és horgászturizmus
2. Gyógyászat, élményfürdő – 
Gyógyturizmus
3. Túraútvonalak – Ökoturizmus

4. Sportolási lehetőség, kerékpározás, 
lovaglás - Aktív- és sportturizmus
5. Rendezvények, programok - Kulturális 
turizmus

A felmérésből kiderült, hogy a 
megkérdezettek csupán egyharmada 
jár rendszeresen a helyi gyógyfürdőbe. 
Az okokat nem vizsgáltuk, azt azonban 
igen, hogy mennyire elégedettek a fürdő 
egyes szolgáltatásaival, amely egytől ötig 
terjedő skálán 3,7-es átlagot mutatott. A 
helyi lakosság a fürdőfejlesztést nevezte 
meg az egyik fő fejlesztési feladatként. 
Ehhez hasonlóan kiemelt fejlesztési 
javaslat a városi programok, fesztiválok 
számának és minősége növelése volt. 
A megkérdezettek 92,2%-a fontosnak 
tartaná a város szabadidős lehetőségeinek 
a fejlesztéseit is.

Elmondható, hogy többségében a 
természeti környezetet (kikapcsolódási 
lehetőségeket) és a település hagyományait, 
történelmi emlékeit tartják a város 
vonzerejének. A megkérdezettek 99%-a 
javasolná Gyomaendrődöt, mint úti célt 
barátainak, ismerőseinek és rokonainak. 
A múlt évben végzett felmérés alapján 
kiderült, hogy a helyiek vendégszeretőnek, 
barátságosnak és segítőkésznek tartják 
magukat. Arra a kérdésre, hogy a helyi 
lakosság életszínvonalára milyen és 
mekkora hatással van a város turizmusa 
a válaszadók 54,4%-a mondta azt, 
hogy semmilyen hatással nincs a helyi 
idegenforgalom az ő életminőségére. Az 
újonnan megépült turisztikai attrakciókat 

pozitívan ítélték meg. A megkérdezettek 
közel 60%-a még csak tervezi, hogy 
meglátogatja azokat. Az új látnivalók 
közül az Erzsébet ligeti tanösvényt és a 
Szent Antal kenyérsütőházat keresték fel a 
legtöbben és voltak leginkább megelégedve 
a szerzett élménnyel.

Irodánk a fent ismertetett eredményeket 
összeveti a vendégelégedettségi kérdőívek 
eredményeivel és ezek alapján összegzi a 
javasolt turisztikai fejlesztési feladatokat, 
valamint a városi marketingkommunikáció 
területén elengedhetetlen lépéseket.

Szeretnénk felhívni a szíves fi gyelmüket, 
hogy irodánkat a Liget Gyógyfürdő 
pénztárával szembeni körpavilonban 
találják, mely szezonálisan nyitva tartó 
irodaként már csak szeptember 30-ig várja 
az érdeklődőket hétköznaponként 9:00 és 
17:00 óra, szombatonként 10:00 és 16:00 
között. Ezt követően az iroda bezár és 
jövő év május elsején nyit újra.

Elérhetőségek, információk:
Tourinform Gyomaendrőd
Tel.:+36 66 386 851
E-mail: gyomaendrod@tourinform.hu
Web: www.gyomaendre.hu

Gyomaendrőd turizmusa

 „KÁLLAI 90”
Kállai Ferenc a Nemzet Színésze

születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepség
 Gyomaendrőd, 2015. október 2.

17. óra Kállai Ferenc szobrának felavatása. 
Helyszín: Gyomaendrőd, Szabadság tér
A szobrot felavatja Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész
18. 00. „Kállai 90” emlékest
Helyszín: Katona József Művelődési Központ, Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

- Keleti Éva fotóművész „KÁLLAI 90” című fotókiállításának 
megnyitója.
A kiállítást megnyitja Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező

- Gálaműsor – amelyen fellépnek
Hámori Ildikó Kossuth-díjas ; Pécsi Ildikó Kossuth-díjas; Császár 
Angela Jászai Mari-díjas; Felföldi Anikó Jászai Mari-díjas; Moór 
Marianna Kossuth-díjas; Dániel Vali Kállai Ferenc-életműdíjas; 
Szinetár Miklós Kossuth-díjas; Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas 
művészek

A RUTIN AUTÓS ISKOLAA RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍTTANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2015. szept. 22, kedd, 17 óra.Időpont: 2015. szept. 22, kedd, 17 óra.

Helyszín: Katona József Műv. KözpontHelyszín: Katona József Műv. Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!INGYENES számítógépes teszt használat!
A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó 

elméleti és gyakorlati képzés!elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen, otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő elméleti felkészülés!interneten kersztül történő elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.huTeljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu

Bosnyák József tanfolyamszervező Bosnyák József tanfolyamszervező 
Tel.: 0630/409-2868Tel.: 0630/409-2868

B Kat.:    ÁKO:117,97%     VSM:ELM:85,71%     B Kat.:    ÁKO:117,97%     VSM:ELM:85,71%     
VSM:FORG:54,17%     K.K.:139.500,-   VSM:FORG:54,17%     K.K.:139.500,-   

OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020
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A Gyomaközszolg 
Nonprofi t Kft  

értesíti Tisztelt Ügyfeleit, 
hogy 

2015. SZEPTEMBER 25-én 
(pénteken) az 

ENDRŐDI városrészen, 

OKTÓBER 2-án 
(pénteken) a 

GYOMAI városrészen 

LOMTALANÍTÁST tart.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

A lomhulladék begyűjtése a kö-
vetkező rendszer mentén kerül 

megszervezésre és lebonyolításra. 

Lakások előtt i közterületre 
(zsákban, dobozban, összekötve) 

szállítható állapotban kell 
kihelyezni a lomhulladékot 

REGGEL 7 ÓRÁRA .

A LOMhulladék begyűjtés során 
a GYOMAKÖZSZOLG KFT. 
részéről NEM kerül átvételre: 

• elektronikai hulladék
• gumiabroncs hulladék

• veszélyes hulladék 
festékek, lakkok, olajok)

• ipari tevékenységből 
származó hulladék

• építési, bontási hulladék
• kommunális szemét

Kérjük az Önök támogató együtt -
működését annak érdekében, hogy 

a lomhulladék begyűjtése kultu-
rált, a városképet el nem rontó, a 

város közterületeit be nem szeny-
nyező szolgáltatás legyen.

Bízunk megtisztelő 
együtt működésükben! 

Köszönett el: 
GYOMAKÖZSZOLG Kft . 
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Az újrahasznosítható csomagolási 
hulladékok (papír, műanyag, üveg, 
fém, italos karton, szerves hulladék) 
anyagfajtánkénti, külön gyűjtését 
jelenti. Mindent a megfelelő helyre!
Mi a szelektív hulladékgy űjtés célja?
A szelektálással külön gyűjtött 
hulladékokból előállított termékek 
energia-, nyersanyag- és költségigénye 
jelentősen alacsonyabb. A cél, hogy 
ezzel is jelentősen csökkentsük az így 
nem gyűjthető, tehát lerakásra kerülő 
szemét mennyiségét és költségét.
A hulladék érték!
A hulladékgyűjtő sziget Közterületen 
kialakított, a megfelelő anyagfajták 
gyűjtésére alkalmas, színes 
edényzetekkel ellátott tér, ahol a 
szelektíven gyűjtött hulladékokat 
elhelyezhetjük. Az edényzetek a 
közszolgáltató tulajdonát képezik, 
így az ezekben gyűjtött hulladék is a 
közszolgáltató tulajdona, s azt onnan 
eltulajdonítani törvénybe ütköző 
cselekmény!
Házhoz menő gyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtés 
legmodernebb formája. A házhoz menő 
gyűjtésnél a közszolgáltató az adott 
napokon kikészített hulladékokért 
házhoz megy, azokat onnan elszállítja, 
majd átadja hulladékhasznosító 
cégeknek újrahasznosításra.
Városszerte mindennapos problémát 
okoz a jelenlegi szelektív gyűjtő 
szigetek telítettsége, azok ürítése. 
Kérjük vegye igénybe a Házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtést!
Gyomaendrődön jelenleg a házhoz 
menő szelektív gyűjtés a műanyag 
és papír hulladékok elszállítására 
korlátozódik. A „Tiszta városért” 
feliratú átlátszó sárga zsákokba a 
„Műanyag” alcím alatt szereplő 
hulladékok helyezhetőek el. A papír 
hulladékokat kötegelve kell kihelyezni.
Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött 
hulladékokkal teli zsákokat, 
valamint a kötegelt papírhulladékot 
a járatnapokon reggel 7 óráig, 
az ingatlan előtti közterületre, jól 
láthatóan helyezzék ki!
A megtelt zsákokért a szállítási 
napokon cserezsákokat biztosítunk. 
Amennyiben az általunk biztosított 
szelektíves zsákok megtelnének, 
úgy bármilyen más, átlátszó zsákot 
használhatnak erre a célra.
A „Tiszta városért” feliratú zsák 
a Gyomaközszolg Nonprofi t Kft. 
telephelyén (5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep u. 2.) is átvehető!

Hulladékgyűjtő udvar
A háztartásokban szelektíven 
gyűjtött nagyobb mennyiségű 
hulladék elkülönített gyűjtésére 
szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló, 
zárt átvevőhely. Itt lehetséges az 
elektronikai hulladék, veszélyes 
hulladék leadása (tv, számítógép, elem, 
akkumulátor, izzó stb.). A z említett 
hulladékok leadása – mennyiségi 
korlátok mellett – díjmentes a lakosság 
számára! Éljünk a lehetőséggel!
Megelőzés mindenek előtt!
Az a legjobb hulladék, ami nincs! 
Ha tudatosan vásárolunk, és kevés 
csomagolóanyagot (palack, zacskó, 
doboz stb.) viszünk haza, azzal nemcsak 
magunkat, hanem a környezetet is 
kíméljük! A vásárláshoz vigyünk 
magunkkal szatyrot, kosarat. Otthon 
pedig komposztálással a zöldhulladék 
közel 30%-át hasznosíthatjuk!
Mit-hova-hogyan?
Házhoz menő gyűjtés keretében, 
valamint szelektív szigeteken 
elhelyezhető hulladékok:
Papír
Szelektíven gyűjthető: Újságpapír, 
folyóirat, kartondoboz, tiszta 
csomagolópapír, irodai papírhulladék, 
telefonkönyv, szórólap, 
reklámkiadvány, papírpohár, 
levélpapír, ablakos boríték, pizzás 
doboz, füzet, magazin.
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: 
Olaj-, étel-, és zsírmaradványos papír, 
háztartási szemét, műanyag borító, 
indigó, faxpapír, használt egészségügyi 
papír, pelenka.
Tipp: Kérjük, a dobozokat lapítva, 
széthajtogatva helyezze, vagy 
kötegelje a házhoz menő gyűjtéshez!
Műanyag
Szelektíven gyűjthető: Ásványvizes és 
üdítős PET palack, elöblített tejfölös 
és joghurtos pohár, műanyag zacskó, 
reklámtáska, műanyag fólia, PP és 
HDPE jelzésű fl akon (samponos, 
habfürdős, ketchupos, stb.).
A műanyag hulladékokkal egy ütemben 
kerül gyűjtésre az egyes – fém anyagot 
tartalmazó – italos dobozok gyűjtése is: 
sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, 
papír-műanyag-fém kompozit üdítős- 
illetve tejes dobozok (tetrapack).
Kérjük ezen hulladékokat a „Tiszta 
városért” feliratú átlátszó sárga 
zsákba gyűjteni, vagy a sárga színű 
szelektív hulladékgyűjtő konténerben 
elhelyezni!
Ezekben NEM gyűjthető szelektíven: 
Vegyszeres-, zsíros-, olajos fl akon, 

fogkefe, műanyag játék, videó-, és 
magnókazetta, CD /DVD lemez, 
háztartási szemét, hungarocell.
Tipp: Fontos, hogy a hulladékok 
összelapítva és kimosva kerüljenek a 
zsákba! Kérjük, a palackokat Tapossa 
laposra!!! Máskülönben a begyűjtő 
autók „levegőt szállítanak” hasznos 
anyag helyett…
Csak szelektív szigeteken 
elhelyezhető hulladékok:
Üveg
Színes üveg:
Szelektíven gyűjthető: Színes (zöld, 
barna, sárga) italos, pl. sörös, boros és 
pezsgős üveg.
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: 
Ablaküveg, drótszövetes üveg, 
katedrálüveg, kerámia, porcelán, 
orvosságos üveg, tükör, villanykörte, 
hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső.
Fehér üveg:
Szelektíven gyűjthető: Fehér italos, 
parfümös, konzerves (befőttes) üveg, 
ásványvizes üvegpalack, röviditalok 
üvegpalackjai.
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: 
Ablaküveg, drótszövetes üveg, 
katedrálüveg, kerámia, porcelán, 
orvosságos üvegek, tükör, villanykörte, 
hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső.
Tipp: Üveg hulladékot semmiképpen 
ne dobjunk a háztartási szemétbe, mert 
nagyon értékes másodnyersanyag!
Köszönjük együttműködését, óvjuk 
és védjük együtt környezetünket!

További információ:
Gyomaközszolg Nonprofi t Kft. 5500 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel./
fax: +36 66 386-269, honlap: http://
gyomakozszolg-kft.webnode.hu/
Gyomendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal városüzemeltetési Osztály 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Tel.: +36 66 581-232, honlap: http://
www.gyomaendrod.hu/
Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 
19. Tel./fax: +36 66 400-140, honlap: 
http://szelektiv.korosszog.hu/

Mi a szelektív hulladékgyűjtés?
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SZELEKTÍV NAPTÁR 2015 II. FÉLÉV 

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gy jtési körzet: 
M anyag hulladék a szelektív zsákban:  

Papír hulladék kötegelve: 

július 20. Hétf  július 21. Kedd 
augusztus 17. Hétf  augusztus 18. Kedd 

szeptember 21. Hétf  szeptember 22. Kedd 
október 19. Hétf  október 20. Kedd 

november 16. Hétf  november 17. Kedd 
december 21. Hétf  december 22. Kedd 

HÉTF , KEDD gy jtési körzet: 
M anyag hulladék a szelektív zsákban:  

Papír hulladék kötegelve: 

július 22. Szerda július 23. Csütörtök 
augusztus 12. Szerda augusztus 13. Csütörtök 

szeptember 23. Szerda szeptember 24. Csütörtök 
október 21. Szerda október 22. Csütörtök 

november 18. Szerda november 19. Csütörtök 
december 16. Szerda december 17. Csütörtök 

Az elmúlt időszakban a város terü-
letén található szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek környékén nagymértékben 
megnövekedett az illegálisan lerakott 
hulladék mennyisége. A 15 gyűjtőpont 
heti egyszeri ürítése pénteki napokon 
történik. Az utóbbi időben megnöve-
kedett szemétlerakás miatt már hetente 
kétszer is kell üríteni, de nem egy eset-
ben volt rá példa, hogy az ürítés napján 
már ismét megtelt szeméttel a gyűjtő-
edény.

2015 januárjától bevezettük a sze-
lektíven gyűjtött hulladék háztól tör-
ténő elszállítását. Mindezt annak 
érdekében, hogy

- csökkentsük az illegálisan lerakott 
szemét mennyiségét

- kényelmesebbé, könnyebbé tegyük 
a szelektív gyűjtést

- javuljon a gyűjtőszigetek környé-
kének tisztasága. 

A lakosság számára megszervezett 
és bevezetett szelektív begyűjtés egyre 
jobban működik. Felelős magatartás-
sal, a környezet, egymás élettere és vá-
ros törekvései iránti tisztelettel, egyre 
többen zsákban gyűjtik a műanyaghul-
ladékot, vagy kötegelve a papírhulla-
dékot, s helyezik azt el a házuk előtt, 
ahonnan a meghatározott időpontok-
ban elszállításra kerül. Lehetőség van 
arra, hogy 

- akinek adott héten több kom-
munális szemete keletkezik, a 
Gyomaközszolg Kft-től vásárolt (vagy 
az endrődi horgászboltban vásárolt) 
hulladék-gyűjtőszákban a rendes ku-
kaürítési napokon a kuka mellé kihe-
lyezze azt, így az is elszállításra kerül.

- akinek pl. építés-bontás-tatarozás-
felújítás során nagyobb mennyiségű 
szemete, építési törmelék, sitt – amely 

nem rakható a kukába! – keletkezik, az 
konténert rendeljen a gyűjtéshez-szál-
lításhoz.

Nagyon sokan azonban szemétlera-
kó helynek tekintik a gyűjtőszigetet, 
egyszerűen odaviszik a kommuná-
lis hulladékot, amelyben sokszor van 
veszélyes hulladék is. Gyakran elő-
fordul, hogy ezekre a szigetekre bol-
tokból, vendéglátóhelyekről kerül oda 
a szemét, amely ugyancsak elítélendő. 
Az illegális szemétlerakás, a közterü-
let rendjének megsértése szabálysértés. 
Az állapot, ami szemétgyűjtés ügyében 
kialakult városunkban, nem tartható, 
sürgős, azonnali lépésekre van szük-
ség. A Gyomaközszolg Kft. a megnö-
vekedett szemétmennyiség elszállítása 

mellett, felvilágosító, tájékoztató tevé-
kenységgel is növelni kívánja a lakos-
ság környezettudatos magatartásának 
segítését. Néhány alkalommal a heti, 
szombati piaci napokon hulladékgyűj-
tő zsákok osztásával kívánjuk segíteni 
a szelektív gyűjtést. 

Kérjük a lakosság felelősen gondol-
kodó tagjait, segítség munkánkat
- az illegális lerakóhelyek felderítésé-
ben
- az illegálisan szemetelő személyének 
kiderítésében
- a szelektív, házi gyűjtéssel és háznál 
történő kihelyezéssel
- a környezet és tisztaság védelmével, 
ápolásával.

A közösségi oldalakon közzétett – 
gyakran indulatos- bejegyzések nem 
helyettesítik a bejelentést. Ne is várja 
el senki, hogy az illetékesek ezeken az 
ellenőrizhetetlen csatornákon keresz-
tül reagálnak a felvetésekre. Ameny-
nyiben a szemétszállítással, illegális 
lerakással, a szeméttárolókkal kapcso-
latban bejelenteni valójuk van, fordul-
janak levélben, vagy emailben 

– a szolgáltatóhoz,  Gyomaközszolg 
Nonprofi t Kft-hez 5500 Gyomaend-
rőd, Ipartelep u. 2.sz. kozszolg@
gyomaszolgiparipark.hu

- a Városüzemeltetési osztályhoz 
Gyomaendrőd Közös Önkormányza-
ti Hivatal Városüzemeltetési osztály, 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. 
szabone@pmhiv.gyomaendrod.hu, 

Köszönjük együttműködésüket! 
Tegyünk közösen a tiszta 

Gyomaendrődért!

Szemét - ami nem bántja a szemét?
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Jó lesz az még valamire! 
 

Kreatív pályázat hulladék anyagokból készült hasznos használati tárgyak készítésére 
 
 
Az Ön otthonában is keletkeznek feleslegessé, hulladékká váló anyagok, amik már pont nem 
jók semmire, de azért kidobnia sincs szíve az embernek? Már gyermekként is irigyelte a 
nagyapját, aki látszólag használhatatlanná vált eszközökből csiholt valami akár teljesen 
újszerű és ráadásul hasznos tárgyat? 
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás pályázatot hirdet a térség lakosai részére Jó lesz 
az még valamire! címmel a „Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének 
továbbfejlesztése” (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043) c. program alkalmából. 
 
A pályázat célja 
Könnyed formában felhívni a figyelmet a hulladékokban rejlő újrahasználati lehetőségekre, 
valamint közelebb hozni az emberekhez a „hulladékhasznosítás” témáját. 
 
Kik nevezhetnek? 
A Körös-szögi Kistérség településeinek (Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kardos, Kondoros, 
Szarvas) lakosai. 
 
A pályázat témája és a beadás menete 
Újrahasznosított alapanyagok felhasználásával hasznos használati tárgy, bútor vagy egyéb 
kreatív, ám mindenképp praktikus tárgy készítése. 
Az egyes tárgyakról készült fényképeket (melyek össz mérete nem haladhatja meg az 5 Mb-
ot) kérjük elküldeni a korosszog@okopack.hu címre, 2015. szeptember 30-ig bezárólag. A 
legjobb használati tárgyakat az október 9-21 között Szarvason megrendezésre kerülő 
Hulladékból Termék Kiállításon bemutatjuk! 
 
Díjazás 
A legjobb használati tárgyak készítőit Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark családi 
belépőjeggyel, Körös-Maros Nemzeti Park - A természet szigetei c. könyvvel, 
békésszentandrási öko-csomaggal, CIRRhopp ajándékutalvánnyal és Zöldellő egyház c. 
könyvvel jutalmazzuk. 
 
Eredményhirdetés 
2015. október 9-én, 17.00 órakor Hulladékból Termék Kiállítás megnyitóján. A pontos 
időpontról a www.szelektiv.korosszog.hu oldalon tájékozódhatnak. 
 
További információ: 
Kump Edina 
környezeti nevelő, kutató 
Körös-szögi Kistérség 
Hulladékgazdálkodási Rendszerének 
továbbfejlesztése 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 
06 30 730 52 76 
edina@okopack.hu 
www.szelektiv.korosszog.hu 

Beharangozó 
– Összefogás a 

Könyvtárakért – 
Őszi Könyvtári Napok

A Határ Győző Városi Könyv-
tár ebben évben is csatlakozik az 
Összefogás a könyvtárakért – Ok-
tóberi Könyvtári Napok országos 
rendezvénysorozathoz. 2015. ok-
tóber 5. -12. között rendkívül sok 
programmal várjuk az érdeklődőket 
nem csak könyvtárunkban, hanem 
a honlapunkon is. Lesznek játékok, 
totók, napi kérdések, fotó és szelfi  
pályázat. A könyvtárban kiállítá-
sokkal, előadásokkal várunk min-
denkit. Számos meglepetéssel is 
készülünk. Programjaink minden 
korosztályhoz szólnak.

Október 6-án vendégünk lesz 
Péterfi  Rita olvasásszociológus, aki 
az olvasás, a könyv megszeretteté-
séről tart előadást, különös tekin-
tettel a kötelező olvasmányokra. 
Péterfi  Rita nagyszerű előadó, a 
téma avatott, országosan elismert 
szakértője.

Újra megrendezzük az egész-
ség délutánt, amely 2015. október 
9-én, pénteken 13 órától várja az 
érdeklődőket. Ingyenes szűrővizs-
gálatokkal, termékbemutatókkal, 
az egészséges életmóddal kapcsola-
tos termékekkel várjuk Önöket. Re-
méljük, akik az elmúlt évben részt 
vettek nagyon jól sikerült progra-
munkon, ismét eljönnek. 

Október 10-én, szombaton dél-
előtt a gyerekek számára kínálunk 
meglepő és mulatságos produkciót: 
bűvész-bohóc, lufi hajtogatás, arc-
festés, móka-kacagás és reméljük 
sok-sok gyermek lesz a vendégünk.

Október 11-én, a Könyves 
Vasárnap-on ismét a gyerekek áll-
nak majd a középpontban: Oroszlán 
a könyvtárban címmel hirdetett pá-
lyázatunk előadásait tekinthetik meg.

A részletekről tájékoztatni fog-
juk Önöket. Minden program, ren-
dezvény ingyenes, sok szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

A Haatáár Győző Városis KKöönyvv
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Gyomán éltél? 
Ma is Gyomán élsz?
Kéréssel fordul a Gyomai Szülőföld 
Baráti Kör minden Gyomához kötő-
dő személyhez. Kállai Ferenc a Nem-
zet Színésze, Gyomán született 1925. 
október 4-én. Születésének 90 évfor-
dulója alkalmából emlékszobrot állít a 
Szülőföld Bartái Kör.
A pályázat útján nyert összeg és az 
Önkormányzati támogatás nem fede-
zi a költségeket, kiegészítést kíván.
Így az Ön segítségére is számítunk. 
Amennyiben lehetősége van, támo-
gassa, hogy Gyomaendrőd Díszpolgá-
rának, egyik legjelesebb személyének 
- akinek ragaszkodása szülőhelyéhez 
soha nem szűnt meg, egyre erősebbé 
vált- emlékét szobor őrizze városunk-
ban.
Adományát az Endrőd és Vidé-
ke Takarékszövetkezetnél vezetett 
53200125-11046295 számú számlá-
ra fi zetheti be személyesen, vagy uta-
lással. A számlatulajdonosa a Gyomai 
Szülőföld Baráti Kör. /A támogatás-
ról az adóhivatal részére igazolást tu-
dunk adni/
Kállai Ferenc szobra a Körös Étterem 
előtti téren kerül elhelyezésre, felava-
tására 2015. október 2-án kerül sor, 
ünnepélyes keretek között.

Tisztelettel kérjük, szervezetünk tá-
mogatását a cél megvalósítása érde-
kében.

Gyomaendrőd, 2015. augusztus.
Köszönettel:

Gyomai Szülőföld Baráti Kör

Figyelem!
Irodahelyiség kiadó a Katona 
József Művelődési Központ utca-
fronti épületében.
Érdeklődni: 66/283-524

Hírek a Kis Bálint iskolából
Ismét az Erzsébet-táborban 
nyaraltunk Fonyódligeten 

A Kis Bálint Általános Iskola 90 di-
ákja az idei nyáron is a Balaton part-
ján vakációzott 2015. július 5-től 10-ig. 
A gyerekek felügyeletét az intézmény 
10 pedagógusa látta el. A fonyódligeti 
Erzsébet-tábort sok diákunk már is-
merősként üdvözölte, hiszen közülük 
többen már harmadik alkalommal nya-
raltak itt. A tó közelsége nagyon fon-
tos volt a forró nyári napokon, hiszen 
naponta két alkalommal is lubickolhat-
tunk a kellemes hőmérsékletű vízben. 
Mindannyian élveztük a vízi kaland-
parkot, a hatalmas csúszdákról le-
csúszva csobbantunk a vízbe. Ezután 
pedig az evezést is kipróbálhattuk. A 
vízi vetélkedőn két, tízfős csapattal 
vettünk részt. Az akadálypályán sor-
versenyt szerveztek érdekes, néha ne-
hezen megoldható feladatokkal. Az 
második és harmadik helyezést értek 
el csapataink. Ismerős program volt 
a Fonyód-kvíz is: kisvonattal beutaz-
tunk Fonyódra, ahol a kikötőben ke-
restük meg a teszt kérdéseire a választ. 
A televízióból ismert Nagy vagy! című 
játékon 20 fős csapatunk a sportos já-

tékot megnyerve aranyérmet szerzett. 
Az utolsó előtti napon az időjárás el-
romlott, az erősen hullámzó Bala-
tonban nem tudtunk fürödni. A tábor 
vezetői azonban gondoskodtak a szó-
rakoztatásáról: a délelőtt folyamán a 
gyerekek különböző ügyességi játéko-
kat próbálhattak ki. A feladatok telje-
sítéséért kuponokat kaptak, amelyeket 
ajándékokra válthattak be. Az Erzsé-
bet-vetélkedőn négy fős csapatunk első 
helyezett lett: Almási Lili, Deli Boglár-
ka, Gál Bence és Rák Dávid. A Ki mit 
tud? c. programon többen is második 
helyezést értek el a fellépő diákjaink 
közül: Ladányi Sára (népdal), Ács Or-
solya és Szilágyi Csilla (mazsorett) és 
a 7.c osztályosok (modern tánc). Az es-
ti programok közül a legnépszerűbb-
nek a táncház és a diszkó bizonyult. 
Az utolsó napon ismét napsütésre éb-
redtünk. De a fürdőzés helyett hazafelé 
készülődtünk, hiszen a szülők már iz-
gatottan várták a táborozókat, akik kö-
zül sokan megfogadták: jövőre ismét 
az Erzsébet-táborban nyaralok!

Képviselői fogadó órák
Farkas Zoltánné a 6. számú választókörzet lakói részére 
képviselői fogadóórát tart 2015. szeptember 29-én kedden, 

16-17 óráig, a polgármesteri hivatalban.

Ágostonné Farkas Mária a 3. számú választókerület lakói 
részére fogadóórát tart 2015. szeptember14 -én hétfőn 17-18 óráig, 

a Vásártéri Lakótelep játszóterén (rossz idő esetén a 
Katona J. Műv. Központ klubtermében.
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Stancolt és hagyományos 
papírdoboz gyártása 

minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, 
kasírozás!

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

Telefon: 20/914-2122
www.rozakft .hu

Hasznos és kellemes hagyomány in-
tézményünkben, hogy a tanév befe-
jeztével tanulóink számára kézműves 
kismesterségeket bemutató, hagyo-
mány teremtő tábort szervezünk.

Az érdeklődő jelentkezőket életko-
ruk szerint osztottuk három csoportba, 
melyek forgószínpad szerűen váltották 
egymást a foglalkozások között.

A kézműveskedések alkalmával pa-
pír, fonál és gyöngy felhasználásával 
készítettek különböző használati és 

dísztárgyakat a gyermekek..
Diákjaink megismerkedtek a rég-

múlt hagyományaival, öltözékével. 
Régi játékokat, dalokat tanultak gitár 
kíséret mellett.

Iskolánk informatika termében a 
gyerekek prezentációkat készítettek a 
különböző tájegységek szokásairól, öl-
tözékéről, melyet bemutattak egymás-
nak.

A lebonyolítást az iskolánk, a Gyoma-
endrődi Kis Bálint Általános Iskola 

a Gyermekekért Alapítványa vállalta 
fel, melyhez az anyagi forrást pályázat 
útján a Magyar Művészeti Akadémia 
„4.7. Pályázati alapok” című kereté-
ből támogatta 300 000 Ft összeggel.

„Kreatív Ifj úságért!” nyári tábor

A GYOMASZOLG KFT. A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, • Épületek építése, felújítása, 
  burkolatok cseréje, vakolatjavítás,  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
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A Bethlen Szakképző Iskola hírei

Bár a tanév június 15.-én befejeződött 
a Bethlen Gábor Szakképzőben, 
iskolánk nyáron sem volt üres, hiszen 
diákjaink a kötelező négy hetes 
nyári gyakorlatukat itt töltötték. 
Tangazdaságunk, az állatfarm, 
gyümölcsös és kertészet, a tanszálló 
és tankonyha egész nyáron folyamatos 
munkát biztosított tanulóink számára.  
Gazda, lovász, mezőgazdasági 
gépész, falusi vendéglátó, édesipari 
termékgyártó szakon tanuló diákjaink 
lelkiismeretesen látták el feladatukat. 

Tanszállónk egész nyáron fogadott 
szállóvendégek, így tanulóink 
segítettek a vendégfogadásban, 
a szobák előkészítésében, az 
étkeztetésben is, de a tangazdaságból 
beérkező zöldségeket és gyümölcsöket 
is feldolgozták.

A tangazdaságban folyó napi 
munkáról Papp Krisztina 9.évfolyamos 
lovász tanulónkat kérdeztük, aki 
minden reggel Szeghalomról indult 
útnak, hogy kedvenceivel,  a lovakkal 
foglalkozhasson: „ Azért iratkoztam 
be ebbe az iskolába, mert pici korom 
óta kötődöm a lovakhoz. Amikor 
velük vagyok, megnyugszom, teljesen 
kikapcsolok. A lovak a velük való 
foglalkozásért (csutakolás, almozás, 
etetés, átmozgatás) őszinte szeretetet 
nyújtanak felénk. Érzik, hogy kik 
szeretik, azok felé hálásak. Mára már 
szoros kötődés alakult ki köztünk. 
Ha szomorú vagyok - megérzik, s 
ilyenkor bújnak hozzám, vígasztalnak. 

Eleinte nehezen ment a lovaglás, de 
úgy érzem, hogy egyre jobb vagyok, 
szakoktatómnak köszönhetően.”

Iskolánk hosszú évek óta lehetőséget 
biztosít diákjaink számára külföldi 
szakmai gyakorlatra is. A nyári 
időszakban iskolánk 26 tanulójának 
lehetősége volt a nyári gyakorlatot 
külföldön, Franciaországban 
illetve Lengyelországban eltölteni. 
A franciaországi élményekről a 
környezetvédelmi szakirányon tanuló 
Fekete Gergő 10 . osztályos tanulót 

kérdeztük: „Az Erasmus program 
keretén belül két felejthetetlen hetet 
tölthettem el a 
f r a n c i a o r s z á g i 
Naves-ban,  szakmai 
gyakorlaton. Sokat 
tanultam a francia 
kultúráról, sok 
új technológiai 
tartásbeli újítást 
tanultam, láttam, és 
amire lehetőségem 
lesz, azt itthon is 
alkalmazni fogom. A 
gyakorlat segített új 
barátokat szerezni, 
akik megígértették 
velem, hogy mihelyst 
tudok, visszamegyek 
hozzájuk, amit 
én szívesen 
teszek majd meg. 
Köszönettel tartozom 
m i n d e n k i n e k , 

aki hozzájárult, hogy ez a kéthetes 
gyakorlat létrejöhessen és 
megvalósulhasson.”

Nyáron talán hosszúnak tűnik 
a négy hét szakmai gyakorlat, de 
tanáraink, szakoktatóink tartalommal 
töltötték meg a foglalkozásokat.  
Szeptemberben újult erővel folytatódik 
a munkatermelő egységeinkben, de 
tanulóinknak a tanév során ismét 
lehetősége lesz külföldi gyakorlatokra 
is. Tanárainknak, diákjainknak 
köszönjük a lelkiismeretes nyári 
munkát!

Komóczi Krisztina 
szakmai munkaközösség vezető

Nyári szakmai gyakorlatok
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www.rozsahegyiiskola.hu 

Rózsahegyi Iskola hírei

„A referencia intézmény 
egyedi, más intézmények 
számára is példaértékű, 
működésében koherens, 
befogadó, gyermekköz-
pontú, szervezeti inno-
vációval rendelkező és 
ezt szolgáltatásaiban 
publikálni, valamint át-
adni képes közoktatási 
intézmény. A referencia-
intézmények a közokta-
tás fejlesztésének minősített bázisai 
lesznek.”( Pályázati kiírás.)
2011-ben egy TÁMOP pályáza-
ton nyertünk 6 millió forintot ar-
ra, hogy felkészüljünk a minősítésre. 
Bár nem volt kötelező, mi vállaltuk 
a megmérettetést, amelynek során 

egy minősítő bizottság átvilágította 
az intézményt, megvizsgálta, hogy 
megfelelünk-e a pályázati kiírásban 
megadott feltételeknek. A napokban 
kaptuk az értesítést, hogy a vizsgán 
sikeresen átmentünk, minősített refe-
rencia intézmény lettünk.

Minősített  referencia intézmény lett ünk
 Júniusban fogadtuk a lengyel test-
vériskola csoportját.  Legnagyobb 
örömünkre a kiránduláson részt 
vett a pilznoi iskola igazgatónője is. 
Igyekeztünk megmutatni a helyi és 
környékbeli nevezetességeket, ér-
dekességeket. Kézműves foglalko-
záson vettünk részt a Tájházban, 
kalácsot sütöttünk és kötelet ver-
tünk, bowlingoztunk és csocsóz-
tunk, naplementében hajóztunk a 
Kőrösön, fürödtünk a Liget Für-
dőben. Vendégeink kérésére Haj-
dúszoboszlóra látogattunk, ahol 
egy kellemes napot töltöttünk el a 
medencék és csúszdák forgatagá-
ban. Utolsó este kerti partit rendez-
tünk, ahol mindenféle fi nomsággal 
kedveskedtünk a jó hangulatú tár-
saságnak. Köszönjük a Képvise-
lő-testület, a Rózsahegyi Iskola 
Diákjaiért Alapítvány, és a szülők 
támogatását. 

Gyomaendrőd - 
Pilzno

Iskolánkban augusztus 31-én volt 
a tanévnyitó ünnepség, ahol Far-
kas Zoltánné igazgatónő elmondta, 
hogy az iskolában megtörténtek a 
nyári felújítási, karbantartási mun-
kák, az iskola készen áll a tanév 
indítására. Az idén 3 telephelyen, 
összesen 390 gyermek tanul 17 ta-
nulócsoportban 42 pedagógus irá-
nyításával. 

Megnyitott uk 
az új tanévet

A Forster Központ és a Dobó István 
Vármúzeum örökségturisztikai pá-
lyázatot hirdetett az általános isko-
lák felső tagozatos tanulói számára. 
A nyertes diákok Eger és Sirok várát 
kereshették fel, ahol megismerked-
hettek a török kézben lévő végvárak 
életével, bepillantást nyerhettek a 
török hódoltság idején élő emberek 
életébe, a magyar végvári katonák 
életmódjába. A pályázat tankerüle-
tenként egy osztály részére bizto-
sította ezt a nagyszerű lehetőséget, 
ezért is nagy öröm számunkra, hogy 
a KLIK Gyomaendrődi Tankerüle-
tét a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola 6.a osztálya képviselhette.
Az Erzsébet program keretében 104 
tanuló vett részt osztálykiránduláson 
Fonyódligeten és Zánkán.

Kirándultunk, 
táboroztunk

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma a Nemzeti Tehetségprogram 
keretében nyílt pályázatokat hirde-
tett meg 2015. január 15-én. A Jelen 
és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány 
immár harmadik éve nyújt be pá-
lyázatot ezekre a kiírásokra. Ebben 
az évben összesen öt program meg-
valósításának lehetőségét kaptuk 
meg. 2015. június hónapban Ala-
pítványunk sikeresen lebonyolította 
az „Állatbőrben”, a „Szivárvány- 
szín-játékok” a „(F) ÉNykÉPek” 
az”Alkotás a természetben” és 
a „Nap és a Hold története” cí-
mű programokat, melyekben közel 
nyolcvan, elsősorban rózsahegyis 
tanuló tehetségfejlesztését valósí-
tottuk meg, valamint  12 pedagógus 
segítette munkánkat, az iskolánk-
ból. Minden segítőnknek és részt-
vevőnek köszönjük a támogatást, és 
a közreműködést!

Alapítványi 
tehetség táborok



16

A 2015-16-os bajnokságot településünk 
női kézilabda csapata a Nemzeti Bajnokság 
II. osztályában kezdi. Az új helyzetről 
és a csapatról kérdeztük Lakatos Tibort 
az egyesület edzőjét.

Az elmúlt 15 évben a lányok Megye 
I. osztályban játszottak, hogyan jött a 
följebb lépés gondolata?

Az eddigi másfél évtizedben, bár a 
bajnokságot egy alkalommal sem sikerült 
megnyernünk, második helyezettként 
többször lett volna lehetőségünk 
próbálkozni a magasabb osztályban 
szerepléssel. Ezt olykor szűkös anyagi 
lehetőségeink, máskor személyi feltételeink, 
játékos állományunk összetétele nem 
tette lehetővé. Az előző évi bajnokság 
végén úgy tűnt, hogy minden egyben 
van ahhoz, hogy kipróbálhassuk magunk 
felsőbb osztályban. Anyagi kondícióink 
javultak, illetve több magasabb osztályban 
szereplő, nálunk nevelkedett játékosunk 
térhetett vissza így hozzánk.

Mikor indul a bajnokság?
A bajnokság a szeptember 19-ei 

hétvégén indul, de számunkra egy 
héttel később kezdődik, mivel az első 
fordulóban nincs mérkőzésünk. Hazai 
pályán először október 3-án lesz látható 
csapat, Lajosmizse együttesét fogadjuk.

Hol tart a csapat a felkészülésben?
Az edzéseket július végén kezdtük 

futásokkal és egy három napos evezős 
táborral. Azt követően napi két edzés, 
illetve hétközi, hétvégi edzőmérkőzések 
biztosítják a kellő mértékű terhelést. A 
két hónapos felkészülés felénél járunk 
és a tervezett ütemben haladunk.

Örömmel hallottam a hétvégi torna 
eredményéről. Hogyan értékeli a csapat 
teljesítményét?

A kupa csak egy állomása volt a 
felkészülésnek, melyre igyekeztünk erős, 
leendő ellenfeleket is meghívni, hogy 
kipróbálhassuk magunkat. Lajosmizse, 

Szarvas és Szeghalom csapai voltak 
vendégeink. A kétnapos torna mérlege 
két győzelem, egy vereség, mellyel a 
körbeverés miatt kis szerencsével első 
helyre kerültünk. A lányok rendkívül 
motiváltan kézilabdáztak, a siker 
úgy gondolom megérdemelt. Ezt a 
tornagyőzelmet azonban helyén kell 
kezelni, hiba lenne túl nagy jelentőséget 
tulajdonítani neki. Azt mindenképp 
igazolta, hogy a csapat jó úton halad, 
egységes, van tartása, de még sok munka 
áll előttünk.

A kapuban láthattunk egy új játékost. 
Terveznek-e újabb erősítést, igazolást?

Ezen a poszton mindenképp kellett 
egy új ember, mert innen távoztak a 
legtöbben az elmúlt években. Még három 
mezőny játékossal folytatunk jelenleg is 
tárgyalásokat, melyek kimenetelét még 
nem tudom. A csapat egész így is, ahogyan 
jelenleg van, de némi erősítés tudásban, 
NB-s tapasztalatban és létszámban nem 
jönne rosszul az elején. Azt semmiképpen 
nem szeretném, hogy akik kivívták, 
kiérdemelték a feljutást, megfeledkezzünk 
róluk és telerakjuk a csapatunkat vidéki 

játékosokkal. Igyekszem tehát megtalálni 
ebben a kérdésben az egyensúlyt.

Hogyan látja a jövő szezont, vannak-e 
célkitűzései?

Nehéz lesz mentálisan feldolgozni, 
hogy eddigi mérkőzéseinket 
leginkább megnyertük, olykor nem kis 
gólkülönbségekkel és jövőre ez az arány 
átfordulhat. Ezt mindenképp tudni kell 
kezelni edzőnek, játékosnak egyaránt. 
Ugyanakkor kérem továbbra is sportszerető 
közönségünk töretlen támogatását, 
türelmét. Célunk a bent maradás és jó 
középcsapattá válás az NB II-ben. 5-9. 
helyet céloztuk meg az első évben.

Több helyen láttam, hogy a csapat 
neve is változott!

Igen! Ritka manapság az olyan mecénás, 
aki maga keresi meg egyesületünket, 
hogy szívesen segítené munkánkat. Gera 
Krisztián úr, aki a Liget Fürdő igazgatója 
ilyen. Támogatásával, segítségével, 
rendezhettük meg színvonalasan az 
előbb említett I. Liget Fürdő Kupát is. 
Támogatás némi ellentételezéseként vette 
fel csapatunk a fürdő nevét. Remélem, 
hogy általunk is egyre több helyre jut el 
településünk gyógyfürdőjének jó híre.

A felnőtt csapat mellett több korosztály 
található meg egyesületükben!

Utánpótlás nevelés nélkül nem 
tudnánk létezni. Az utóbbi években 
egyre eredményesebbek gyermekeink. 
Jövőre három korosztály fog rendszeresen 
versenyezni, junior, U13 és U11. Iskola 
kezdéskor új kis csapat toborzása 
következik. Első, másodikos általános 
iskolások jelentkezését várja egyesületünk, 
hogy legyen folyamatosan biztosított 
helyi gyermekekből az immár NB II-
es csapatunk utánpótlása.

Köszönöm a beszélgetést, sok sikert, 
kitartást a csapatnak és önnek! 

Hajrá Gyomaendrőd!

Újra van NB II-es csapata településünknek



17

A Színfolt Mazsorett Csoport 
júliusban tartotta nyári táborát, ahol 
intenzíven készültek, edzettek a 
mazsorettek. Az augusztusi hónap 
a rendezvények jegyében telt, több 
programot színesítettek a botforgató 
lányok. A Nemzetközi Bogártalálkozó 
népes közönsége előtt fél órás 
műsorral kedveskedett az együttes 
a népes számú érdeklődőnek.  A 
Nemzetközi Halfőző Versenyen a 
szarvasi Hagyományőrző Fúvós 
Együttessel tradicionális fúvós zenével 
és menettánccal közösen nyitották meg 
az ünnepséget. Békéscsabán, a ZENIT 
találkozón, amelyet a Csabagyöngye 
Kulturális Központ rendezett, két este 
is fellépett az együttes. Az utánpótlás 
csoportnak, a Mini Mazsoretteknek 
és a Margarétáknak szólt a taps 
a Fúvószenekari találkozón.  A 
Kulturális Központ igazgató 
helyettese, Herczeg Tamás oklevéllel 
jutalmazta a Színfolt Mazsorettet 
színvonalas produkciójáért. Piroska 
Attila, a csoport asszisztense Brnóban, 
a XII. Nemzetközi Majorette Európa 
Bajnokságon botos szólójával a dobogó 
második fokára állhatott, ezüstérmet 
kapott.      Hunya Jolán 

Színfolt vezetője

Mazsorett  hírek

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI 
KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET
2015-2016 évi őszi bajnoki mérkőzései

NB II.

Szept. 26. Szeghalmi NKC - GYLFNK SE
  felnőtt: 18.00, ifi : 16.00
Okt. 03. GYLFNK SE – Lajosmizse UKC
  felnőtt: 16.00, ifi : 18.00
Okt. 17. Gyulai SE - GYLFNK SE
  felnőtt: 17.00, ifi : 15.00
Okt. 24. GYLFNK SE – Marosmenti NKSE
  felnőtt: 16.00, ifi : 18.00
Okt. 31. Szarvasi NKK - GYLFNK SE
  felnőtt: 17.00, ifi : 15.00
Nov. 07. GYLFNK SE – Túrkevei VSE
  felnőtt: 16.00, ifi : 18.00
Nov. 14. Békéscsaba ENKSE - GYLFNK SE
  felnőtt: 17.00, ifi : 15.00
Nov. 21. GYLFNK SE – Csorvási SK
  felnőtt: 16.00, ifi : 18.00
Nov. 28. Hódmezővásárhely LKC - GYLFNK SE
  felnőtt: 17.00, ifi : 15.00
Dec. 05. GYLFNK SE – Abonyi KC
  felnőtt: 16.00, ifi : 18.00

A KSI fi ú és lány 
kézi csapata 

idén is 
Gyomaendrődön 

kajakozott 
A Tavalyi évhez hasonlóan idén is 

Gyomaendrődön edzettek a kézilab-
dás fi atalok.  A KSI Magyarország 
egyik legnagyobb és leghíresebb 
sportegyesülete. A 17 sportágat ma-
gába foglaló egyesület kézisei és 
gyomaendrődi kajakosai sportoltak 
együtt néhány napot.  A 14 - 16 éves 
kézilabdások, (jó néhányan váloga-
tott sportolók) közel 70 fővel érkez-
tek az Ifjúsági táborba, ahol öt napot 
töltöttek el ezzel is növelve a város 
idegenforgalmát.  Örömmel jönnek 
jövőre is és jó hírét viszi a városnak!
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2015. augusztus 22-23-án ismét 
megrendezésre került a Hármas-Körös 
gyomai szakaszán a Viharsarok kupa, 
amely igazi kajakos-kenus ünnepet 
jelentett mind a résztvevők, mind a 
kilátogató szurkolók számára. A 15. 
alkalommal megrendezett versenyre 
hat sportklub versenyzői neveztek, 
Békés megyei kajak-kenu klubok 
mellett még a neves budapesti UTE 
kenusai, KSI kajakosai is részt vettek 
a színvonalas versenyen. A sportolók 
75 futamban mérték össze erejüket 
igazolt és szabadidős kategóriában. 
Sok nevezés érkezett, a szombat 
és vasárnap a kajak-kenu sportág 
jegyében telt el Gyomaendrődön. A 
42 Körös Kajak-os versenyzőből 31-en 
állhattak dobogóra. Első helyezettek: 
Fekete Patrik, Vincze Viktor, Vincze 
Levente, Hermeczi Richárd, Tímár 
Csanád, Kata Dominik. Ezüstérmet 
vihetett haza: Varga Zsanett, Bereczki 
Barbara, Fekete Patrik, Gellai Gergő, 
Békési Bence, Nagy Dominik, Kun 
Zsombor, Laskai Ádám, Mohácsi 

Sándor, Putnoki Róbert, Vincze 
Levente, Vincze Viktor. A dobogó 3. 
fokára állhatott: Giricz Bettina, Varga 
Zsanett, Fekécs Hanna, Pap Dani, Kun 
Csanád, Medve Gergő, Megyeri Milán, 
Szurovecz Dániel, Varga Bence, Vincze 
Viktor. Az érmeket világbajnokoktól 
vehették át a versenyzők: Heincz Gyula 
birkózótól, Pankotai Gábor kajakostól, 
Schmidt Richárd ifjúsági kenustól. 
Két masters versenyzőnk, Giricz 
László és Csényi István párosban 
500 m-en és 200 m-en ezüstérmet 
szereztek. Egyéniben Giricz László 
500 m-en bronzérmes lett, Csényi 
István 500 m-en aranyérmet, 200 
m-en bronzérmet szerzett. Az edzők 

futamán kiváló edzőhöz méltón Csőke 
Zsolt a Körös Kajak edzője végzett az 
élen.

Színes program volt a délutáni 
sárkányhajós futamok, amelyre 
hat csapat nevezett: Békés-Szarvas 
Haladó Sárkányok, Túri Sárkányok, 
Békés- Szarvasi Amatőr Sárkányok, 
Tűzhányók (UTE- Körös Kajak), 

Gyomaendrődi Víziszörnyek és a 
Túri Tűzsárkányok. A hangulat a 
futamok alatt a tetőfokra emelkedett, 
a legénységek nagy harci kedvvel 
vetették magukat a küzdelembe, 
amelyen a Békés-Szarvas Haladó 
Sárkányok diadalmaskodtak. Reméljük 
a sárkányhajózás hagyományait is 
sikerült megteremteni Gyomaendrődön 
és minél többen kedvet kapnak e 
remek, sportos időtöltéshez.

A Viharsarok kupával 
párhuzamosan zajlott Milánóban a 
Kajak-Kenu Világbajnokság. Mi, 
gyomaendrődiek legjobban a Körös 
Kajak SE korábbi versenyzőjének, 
Tótka Sanyinak szurkoltunk. A 

Viharsarok-kupa futamai alatt kaptuk 
a hírt: Tótka Sándor és Molnár Péter 
világbajnok lett! Ennél felemelőbb 
érzést el sem tudtunk volna képzelni, 
minden versenyző és szurkoló hangos 
éljenzett és tapsolt. Természetesen 
a többi, kiváló eredményeket és riói 
kvótákat érő helyezéseket elérő magyar 
kajakosnak és kenusnak is szólt a 
tapsvihar, különösen a világbajnoki 
ezüstérmet szerzett Homonnai 
Lucának, aki egyesületünknél 
készült és edzett a világverseny előtti 
időszakban. Versenyzőink ennél 
nagyobb ösztönzést és inspirációt nem 
kaphattak, minthogy az egyesületünk 
által nevelt Tótka Sanyi világbajnoki 
aranyat nyert. Reméljük, másoknak is 
sikerül hasonló eredményeket elérni, 
kis vidéki egyesületeknél edzve, 
készülve nagy világversenyekre!

Tótka Sanyit hazatérte után 
köszöntötték a Körös Kajak SE 
tagjai, a gyerekek, a szülők. Életútja, 
sportsikerei példaképként útmutatást 
jelent az itt edző gyerekek számára. 
Reméljük, és azon dolgozunk, hogy 
egyesületünk minél több ilyen 
nagyszerű sportembert neveljen fel, és 
segítse hasonló sikerekhez!

Információk az edzésekről, 
versenyekről Csőke Zsolt edzőtől 
kérhető a következő telefonszámon: 
06/70-420-1944.         Körös Kajak SE

Kajak-Kenu ünnep a Körösön a Körös Kajak SE szervezésében

SáSá dndor PPuttn kokii RóRóbbe trt ViVincze GGyomae dnd őrődidi VVííziis özörnyekk éés a
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Óriási siker volt a IV. Liget Fürdő Kupa Regionális Úszóverseny
Jelesre vizsgáztak a szervezők a Bé-

kés megyei Bajnokság sorai között sze-
replő versenyen. A részt vevő 4 megye 
12 egyesületének 231 versenyzője 984 
nevezéssel igencsak nehéz feladat elé 
állította a jól összeszokott versenybí-
rói gárdát, de ezúttal is sikerült kivá-
ló hangulatú versenyt rendezniük! A 
megnyitó ünnepségen Toldi Balázs 
polgármester üdvözölte a megjelente-
ket és egykori sportolóként is beszélt 
a gyerekekhez. Vaszkó Piroska a ren-
dező Gyomaendrődi Úszó SE elnöke 
örömét fejezte ki, hogy hagyományo-
san sokan vesznek részt a versenyen, 
majd Vaszkán Gábor versenyigazga-
tó a technikai lebonyolításról ejtett né-
hány szót. 

A sikeres rendezés aktív résztvevői 
voltak Pappné dr. Marik Sarolta elnök 
és Polonka György országos verseny-
bírók, akik nagy szakmai rutinnal vé-
gezték munkájukat. Vaszkó Piroska és 
Vaszkán Gabriella műsorvezetőknek 
köszönhetően a versenyszámok köz-
ben zajlottak az eredményhirdetések, 
így az úszószámok befejeztével köz-
vetlenül, már köszönthették is az érme-
seket. Dicséret illeti a Liget Fürdő Kft. 
munkaközösségét is, akik biztosították 
a kiváló feltételeket a versenyhez illet-
ve a versenyzők és vendégek gondtalan 
bejutását is.

Láthattunk egészen kimagasló tel-

jesítményeket, vagy éppen a kezdő 
gyerekek első nagy megpróbáltatása-
it, igazi varázslatos hangulat uralko-
dott a medencében és körülötte. Sokáig 
emlékezetes marad a váltók küzdelme, 
ahol a fi úk 4x50 m mell számában a 
rendező GYUSE csapata Mile Dániel-
Mile Balázs-Vaszkán Milán-Vaszkán 
Bence összetételben a dobogó harma-
dik fokára kapaszkodhatott fel. A díj-
átadásoknál igencsak sok dolga akadt 
Lehoczkiné Tímár Irén alpolgármes-
ternek és Gera Krisztián fürdő igazga-
tónak is, akik a dobogósoknak érmet, 
a helyezetteknek okleveleket adhattak 
át.

A verseny legeredményesebb egye-
sületének a Herpály Berettyóújfalu 

bizonyult 421 ponttal, utánuk a Tót-
komlós és a Békéscsabai EÚK csapata 
következett, ezek az egyesületek ser-
legdíjazásban részesültek. A legered-
ményesebb egyéni versenyzők Lovas 
Gréta (Poseidon Csongrád) 7 arany- 
és Papp Richárd (Herpály) 6 arany-1 
ezüst voltak, ők a FANI különdíját 1-1 
db 3D-s úszósapkát vehettek át.

Köszönet illeti a támogatókat, akik 
segítségével megvalósult ez a ran-
gos verseny! A résztvevő egyesületek 
edzői elismerésüket fejezték ki, a ver-
seny színvonala iránt és mindannyian 
ígéretet tettek arra, hogy jövőre is el-
jönnek a jubileumi, V. versenyre!

Gyomaendrődi Úszó SE

jesítményeket vagy éppen a kezdő bizonyult 421 ponttal utánuk a Tót

Vaszkán Milán mesterhármasa a Túri Kupa futóversenyen
Rendkívül sikeresen szerepeltek a 

gyomaendrődi atléták - Vaszkán Gá-
bor szakedző tanítványai- akik a Túri 
kupa futóversenyen 4 arany- 2 ezüst- 4 
bronzérmet szereztek. Az évjáratok és 
versenytávok szerint felmenő sorrend-
ben megrendezett versenyen a Gyer-
mek I. korosztályban Szendrei Virág 
200m- en 46,49mp-es idővel, hatalmas 
fölénnyel győzött. A fi úknál Novák 
Áron sokáig vezetve végül a II. helyen 
végzett. A Gyermek II.-ben Szlancsik 
Vivien 400m- en a III. helyet szerezte 
meg. A Gyermek III.-ban Vaszkán Mi-
lán rajt-cél győzelmet aratott 600m-en 
1:59,30p-es idővel ritkán látható, 70m 
előnnyel győzött és nyerte meg soro-
zatban harmadszor a rangos versenyt, 
teljesítménye értékét növeli, hogy 1 év-
vel idősebb mezőnyben érte el a sikert! 
Ebben a mezőnyben Karsai Patrik a 
III. helyen végzett.

A Gyermek IV.- ben Szlancsik Ben-
ce kiváló versenyzéssel 1000m-en 

3:23,68p-es idővel magabiztosan győ-
zött, itt Vaszkán Bence 2 évvel fi ata-
labbként az élmezőnyben végzett. A 
lányoknál is megnyertük ezt a távot 
Szendrei Boglárka 3:22,3p-el szép si-
kert aratott, győzelméhez kétség sem 
fért. A serdülők 4000m- es távján Kar-
sai Gábor mindössze 2mp-el maradt le 

a győztestől és lett II., míg Kónya Fri-
gyes a dobogó III. fokára állhatott fel. 
A lányok mezőnyében Hangya Fru-
zsina a III. helyen végzett. Minden 
versenyző a célba érkezésnél ajándék 
csomagot kapott, a dobogós verseny-
zők érem-, míg a győztesek serleg dí-
jazásban részesültek.
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KSI-s bombasiker az Utánpótlás Országos Bajnokságon
Fantasztikus sikereket értek el a KSI 

Gyomaendrőd kajakosai a július utol-
só hétvégéjén megrendezett gyerek, 
kölyök, serdülő Országos Bajnoksá-
gon. Kovácsné Kozma Diána, Kovács 
Gábor és Kiss Csaba edzők irányításá-
val minden idők eddigi legeredménye-
sebb gyomai szereplését produkálták a 
KSI-s kajakosok. Hihetetlen, de az év 
fő versenyén kilenc számban avatattak 
gyomaendrődi bajnokot. Így a Maraton 
bajnokságon szerzett egy aranyérem-
mel összesen tíz Országos Bajnoki 
címet nyertek a KSI Gyomaendrőd ka-
jakosai 2015-ben. Tovább folytatva a 
számolgatást, kiderül, hogy mind a ti-
zennyolc bajnokságon résztvevő KSI-s 
versenyző éremmel a nyakában térhe-
tet haza. Ez példátlan teljesítmény, hi-
szen minden versenyző felállhatott a 
dobogó valamely fokára, senki sem 

tért haza üres kézzel a magyar bajnok-
ságról. Ez egyedülálló teljesítménynek 
mondható.

További hatalmas siker, hogy Szán-
tó Milán kijutott az ORV-re, a serdülők 
nem hivatalos világbajnokságára. Ismét 
lesz (van) nemzetközi szintű verseny-
zője Gyomaendrődnek, csak most KSI-
s színekben. Az Országos Bajnokságon 
elért kimagasló eredményük jutalma-
ként Berta Bence, Fodor Napsugár és 
Sági Alíz rajthoz állhat a szeptember 
közepén a győri Maraton Világbajnok-
ságon. Egy bemutató számban képvi-
selik a gyomaendrődi KSI – t. Dékány 
Gergő és Nagy Kristóf a versenyen el-
ért eredményük alapján bekerültek a 
2016- os év Magyar válogatott kereté-
be.

Első helyezést értek el: Szántó Mi-
lán K-2 500m, Wágner Anna MK-1 

2000m, Fodor Napsugár – Sági Aliz 
Mk-2 2000m, Wágner Anna - Fodor 
Napsugár – Sági Aliz váltóban, Fodor 
Bence, Berta Bence, Gyetvai Máté vál-
tóban, Berta Bence és Fodor Attila csa-
patversenyben.

Második helyezettek: Dékány Ger-
gő, Nagy Kristóf, Csík Attila, Putno-
ki Tímea

Harmadik helyezett: Kalmár Lilla, 
Rau Mariann, Fodor Bence, Rau Zsolt, 
Gecsei Norbert, Dékány Gergő, Nagy 
Kristóf, Szántó Milán, Poják László, 
Csík Attila,

Negyedik Szántó Milán és Gecsei 
Gergő. Ötödik Kalmár Lilla. Hatodik 
Berta Bence.

Szokták mondani, hogy aki a hihe-
tetlen erős magyar kajak mezőnyben 
az élen tud végezni, az nagy valószínű-
séggel a világ élvonalában is végezne.

Augusztus utolsó hétvégéjén, vízi 
túrán vett részt a KSI Gyomaendrőd 
apraja - nagyja. Szó szerint értendő ez 
a kifejezés, hiszen szülők és gyerekek 
együtt eveztek Köröstarcsától a Gyo-

maendrődi szabad strandig. Mintegy 
harmincöt hajó, közel hatvan fő szelte 
a vizet, volt ott túrakenut, egyes páros 
és négyes kajak, de még kísérő motor-
csónak is. A vízi fesztiválra hasonlí-

tó rendezvénynek nagy sikere volt. A 
leevezett mintegy húsz kilométer még 
jobban összekovácsolta a résztvevőket, 
akik jól eső fáradtsággal és felejthetet-
len élményekkel szálltak ki a vízi jár-
művekből.

KSI Gyomaendrőd

KSI vízitúra a Hármas-Körösön

Elsöprő KSI Gyomaendrőd siker 
született augusztus 23 – án a kajako-
sok Viharsarok kupáján. A gyomai  
szabad strandon megrendezett viadal 
összetett pontversenyét óriási fölény-
nyel nyerték a KSI Gyomaendrőd fi a-

taljai. A Budapesti anyaegyesületből is 
érkezett néhány versenyző. Ők a szüle-
ikkel, táboroztak a Szabad strandon il-
letve aludtak a város szálláshelyein. A 
pesti családok nyaralásként fogták fel a 
versenyt, így felejthetetlen hosszú hét-

végét töltöttek el Gyomaendrődön. El-
mondásuk szerint gyönyörű a város, 
kedvesek az emberek és jövőre ismét 
itt szeretnének tölteni néhány napot.

2015 – ben is a KSI nyerte a kajakosok Viharsarok kupáját


