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„A névválasztás értékválasztást is 
jelent. Mi példaként Rózsahegyi Kálmánt 
választottuk, az endrődi születésű színészt, 
a Nemzeti Színház örökös tagját. Emberi 
nagysága, pedagógiai munkássága áll 
példaként előttünk.” - mondta 20 évvel 
ezelőtt, az 1996. május 18-án rendezett 
névadó ünnepségen Ladányi Gáborné, 
a gyomaendrődi 3. sz. Általános Iskola 
igazgatója.

Azóta minden évben 
rendezvénysorozattal, iskolanapokkal 
emlékeznek meg a névadóról. Hagyományos 
programjaik: a rendhagyó órák, amelyet 
Endrőd jeles szülöttei, az iskola volt tanulói 
tartanak, vetélkedő Rózsahegyi Kálmán 
életéről, sportrendezvények, tábortűz. 
A Rózsahegyi Napok kiemelkedő 

rendezvénye a gála műsor, amikor az iskola 
tanulói egyéni és társas produkciókkal 
mutatják meg tehetségüket. Az idei, 
jubileumi Rózsahegyi Napok május 
13-14-15 között kerültek megrendezésre.

XX. Rózsahegyi Napok
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A Határ Győző Városi Könyvtár 
szervezésében két előadás vendége volt 
Lackfi János Príma Primissima-díjas 
író, költő 2016. május 13-án. Délelőtt 
gyerekeknek Apám kakasa, délután 
felnőtteknek Milyenek a magyarok 
címmel tartott előadást.

Lackfi kétszer!

A XX. Rózsahegyi Napok képekben
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2016. április 28-án a testületi ülé-
sen 28 napirendi pontot tárgyaltunk. 
A képviselő-testület elfogadta Gyoma-
endrőd város 2015. évi zárszámadá-
si beszámolóját, amely tartalmazza a 
tavalyi év gazdálkodását, amelyből a 
legfontosabb kiemelendő adat, hogy 
a 112 millió Ft-os szabad pénzmarad-
vánnyal zártuk az elmúlt évet. Kije-
lenthetjük, hogy a város gazdálkodása 
2015-ben is kiegyensúlyozott és meg-
nyugtató volt. A képviselő-testület 
döntött az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványának támogatásáról. Har-
mincezer forint támogatási összegről 
döntöttünk, amelyet a mentőszolgálat 
fejlesztésére kívánnak felhasználni. 

További TOP-os pályázatok benyúj-
tásáról döntöttünk. A TOP-4.2.1-15 
pályázatot, amely az idősek nappali el-
látásának infrastrukturális fejlesztésé-
ről szól, mi az 5. sz. idősek klubjának 
-az endrődi városrészen- fejlesztésére 
kívánjuk fordítani. A benyújtott pályá-
zat értéke 52 mFt, 100 %-os támoga-
tottságú projekt lehetőségről van szó.  
GINOP 7.1.2-15, az úgynevezett La-
pátos pályázatról is döntöttünk, amely 
alapján konzorciumi formában nyúj-
tunk be a pályázatot a Kajak-Kenu 
Szövetséggel. A szövetség lesz a pá-
lyázó, mi több más önkormányzattal 
közösen, a konzorcium tagok leszünk. 
A megállapodás aláírására 2016. má-
jus 11-én került sor Szolnokon, ahol a 
Tisza és Körösök mentén lévő telepü-
lések polgármesterei írnak alá. Ezzel 
olyan nívós társaságba kerülünk, hogy 
eredményes lehet pályázatunk. Nagy 
lehetőség számunkra, hiszen nem csak 
a vízi turizmus fejlődését hozhatja ma-
gával a sikeres megvalósítás, hanem a 
vízi sportokat űző egyesületeink, a la-
kosság is sokat profitálhat ebből. 

Szerződést fogadtunk el, amelynek 
keretében visszakerül a városhoz a Fő 
út 230. sz. alatti ingatlan, amelyet so-
kan, mint „volt bútorbolt”-ot ismer-

nek. Ez a Bethlen Gábor Szakképző 
iskola irodaépülete volt korábban. Mi-
után oktatási célokra már nem hasz-
nálják, ezért képviselő-testületünk 
jelezte az iskola és annak fenntartója, 
az FVM felé, hogy az épületre igényt 
tart. Nem titok, hogy könyvtárként, a 
városi könyvtár székhelyeként kíván-
juk a továbbiakban hasznosítani. Az 
épület emellett más funkciókat is kap, 
elsősorban a kultúra és közösségépítés 
bázisa lehet, civilszervezeteket támo-
gató intézményként. Remélem, hogy 
felgyorsulnak az események, belátha-
tó időn belül, akár már ebben az év-
ben az endrődi városrészen (Blaha út 
21. sz.) és a gyomai városrészen is új-
ra lesz könyvtár. Bízom benne, hogy 
ez a döntés hozzájárul ahhoz, hogy a 
könyvtár látogatottsága ismét növe-
kedni fog, hiszen ismeretesek a szá-
mok, hogy a könyvtár elköltözése után 
jelentősen visszaesett a látogatottság 
és továbbra sem nőtt. A könyvtár köl-
tözése felveti a Kállai hagyaték elhe-
lyezésének kérdését is, amely jelen 
pillanatban a Szent Antal Népházban 
található, abban a helyiségben, ahová 
a könyvtár endrődi része költözne. Te-
hát a Kállai hagyatéknak is rövid időn 
belül helyet kell találnunk Gyomán, 
valószínűleg a Kállai Ferenc Kulturá-
lis Központban, amíg méltó helyszínt 
nem találunk neki. Döntöttünk a Re-
gionális Duális Képző és Fejlesztő 
Központ konzorciumához való csatla-
kozásról is. Ennek során egy olyan ok-
tató-fejlesztő központ jön létre, amely 
a szakképzést helyezi előtérbe. Amel-
lett, hogy elméleti oktatást nyújt a diá-
koknak, a gyakorlati képzésre is nagy 
hangsúlyt fektet majd. A konzorcium 
tagjai lesznek a szakképzés gyakor-
lati részének megvalósítását elősegí-
tő szervezetek, vállalkozások is. Cél, 
hogy olyan szakembereket képezze-
nek, elsősorban a környékbeli vállal-
kozások számára, akik segítségével 

versenyképessé válhatnak. Nem utol-
só sorban orvosolni lehet azt a szak-
ember hiányt, amely jelen pillanatban 
a régióban jelentkezik. Fontos lépés a 
képzés átstrukturálása, a hiányszak-
mákra való képzés, ezáltal a fiatalok 
itt tartása, megtartása, amelyhez ez a 
konzorciumi összefogás jó lehetőséget 
nyújthat. Döntöttünk a Fő út 66. szám 
alatti épület újabb 5 évre történő át-
adásról a Roma Polgárjogi Szövetség 
számára. Ezzel lehetőséget nyújtunk 
ahhoz, hogy közösségi programjaikat 
a továbbiakban is sikeresen valósíthas-
sák meg.

Rendkívüli testületi ülésen fontos 
pályázatok benyújtásáról döntöttünk. 
A TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítá-
sa című pályázati forrásra két pályá-
zatot nyújtunk be. A pályázatok célja 
a Hősök tere, illetve a Szabadság tér 
megújítása. A VP-6-7.4.1.1-16 pályá-
zat lehetőséget nyújthat arra, hogy a 
városképet jelentősen meghatározó 
épületek, közösségi funkciókat ellátó 
létesítmények külső energetikai kor-
szerűsítése valósuljon meg. Önkor-
mányzatunk pályázni kíván a Szent 
Imre Idősek Otthona és 3. sz. nappa-
li klub felújítására, amely a Kondoro-
si út 1. sz. alatt található. A közel 32 
millió Ft értékű pályázat 85 %-os tá-
mogatással valósulhatna meg. A TOP 
7. prioritási tengelye keretében közös-
ségi szinten irányított helyi fejleszté-
sek megvalósítását támogató pályázati 
forrás nyílik meg. Az akár 500 mil-
lió forintot is érhető lehetőség elnye-
rése érdekében helyi akciócsoportot 
(HACS) kell létrehozni. Konzorciumi 
formában működő HACS-ot kívánunk 
létrehozni, melynek tagja az önkor-
mányzat, intézmények, civilszerve-
zetek, gazdasági társaság. A HACS 
feladata lesz olyan integrált, területi 
alapú, kulturális és közösségfejlesztési 
stratégia kialakítása, amellyel leehető-
ség nyílik kulturális és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztésére, rendez-
vények, szolgáltatások fejlesztésére, 
bővítésére.

Polgármesteri tájékoztató

Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja.
Kiadja: Kállai Ferenc Kulturális Központ Felelős kiadó: Benéné Szerető Hajnalka
Telefon:66/283-524, email: kfkk.gyomaendrod@gmail.com (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár. Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2016. június hónapban jelenik meg. 
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Képviselői 
fogadó óra

Farkas Zoltánné a 6. számú 
választókörzet lakói részére 
képviselői fogadóórát tart 

2016. május 24-én 16-17 óráig, a 
polgármesteri hivatalban.
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XVIII. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál
2016. április 29-én a Gyomaendrőd 

Szeretlek! programmal kezdődött a XVIII. 
Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál. A 
Tánc Világnapja alkalmából rendezett 
gálaműsorban - felléptek a helyi zenés 
és táncos együttesek, valamint a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus. 
Este, a méltán népszerű fáklyás 
felvonulás után, a kajakos egyesületek 
és  sárkányhajósok lampionos felvonulását 
élvezhették a látogatók.

Április 30-án délelőtt nyílt meg a 
sajtfesztivál. A megnyitó ünnepségen 
Toldi Balázs, Gyomaendrőd város 
polgármestere, Dankó Béla, Gyomaendrőd 
országgyűlési képviselője, a fővédnök 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
képviseletében megjelent Román István 
helyettes államtitkár, Kovács László, 
a Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók, 
Sajtkészítők Egyesületének elnöke, 
valamint Davidovics László, a Bethlen 
Gábor Szakképző Iskola igazgatója 
mondott köszöntő beszédet.

A megnyitót 
követő szórakoztató 
programok változatos 
lehetőséget nyújtottak 
a kikapcsolódáshoz. 
A fesztivál vendégei 
voltak Nagyenyed 
és Pilzno városok 
küldöttségei is, 
néptáncos tagjaik 
többször felléptek a 
műsor folyamán. Az 
esti, négy élőkoncert 
nagy tömeget 
vonzott, a környező 
településekről is 
érkeztek látogatók a 
programokra. Az éjfél után véget ért 
Republic nagykoncerten már több ezer 
ember szórakozott. 

Május elsején, a Sajt- és Túrófesztivál 
második napján a Sajtos majális került 
megrendezésre. A sajtkülönlegességek, 
a hagyományos sültkolbász és sör 
mellett, a látogatók további változatos 
programok várták a majálisozókat. 
Reggel lovas-hintós- táncos felvonulás 
járta be a várost. Délelőtt rendezték meg 

az I. Sajtos, túrós ételek főzőversenyét, 
amelyen Tímár Attila mesterszakács 
zsűrielnök mellett Lehóczkiné Tímár 
Irén alpolgármester és Valánszki Róbert 
Dévaványa polgármestere döntött a 
különböző kategóriák eredményéről. A 
színpadi programok estig szórakoztatták 
a látogatókat.

Toldi Balázs 
polgármester nyilatkozata 
a rendezvényről: 
nagyon jól sikerült a 
XVIII Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztivál. 
Az időjárás is kegyeibe 
fogadta a szervezőket 
és településünket. A 
változatos programok 
sokasága, a sikeres 
megvalósítás után 
elmondhatjuk, hogy 
az egyik legsikeresebb 
sajt-és túrófesztiválon 

vagyunk túl. A nyitó rendezvény, a 
„Gyomandrőd Szeretlek!” hagyománnyá 
vált, népszerű és hangulatos program. 
A szombati programok változatosak 
és érdekesek voltak, több ezres tömeg 

szórakozását biztosították. Vasárnap 
is színvonalas produkciók várták a 
fesztiválra kilátogatókat. Reméljük, hogy 
pályázati forrást kihasználva, hamarosan 
lehetőségünk nyílik arra, hogy olyan 
többfunkciós közösségi teret-területet 
alakítsunk ki, amely megfelelő, színvonalas 
helyszínt biztosít a nagyrendezvényekhez is.

Köszönet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
nevében ezúton is köszönöm mindazon 
vállalkozók és magánszemélyek segítségét, 
akik a XVIII. Nemzetközi Sajt- és 
Túrófesztivál sikeres megrendezéséhez 
hozzájárultak.

Toldi Balázs polgármester
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Nagyenyedre látogatott az önkormányzat delegációja
Erdélyi testvérvárosunkban, 

Nagyenyeden járt az önkormányzatunkat 
képviselő delegáció. A testvérvárosi 
látogatás a nagyenyediek meghívására 
jött létre, meghívást kaptak Gyomaendrőd 
korábbi polgármesterei is. Az ünnepi 
ülésen, amelyen részt vett városunk 
küldöttsége, Nagyenyed és Soltvadkert 
is partneri kapcsolatot alakított ki. Hivatali 
idejének lejárta alkalmából Mihai Horaţiu 
Josan polgármester köszönetet mondott 
Gyomaendrődnek a közel negyedszázados 
tartalmas kapcsolat kialakításáért. 
A delegáció időt szakított a felújított 
Bethlen Gábor Kollégium, az enyedi 
vár és egy magyar kulturális esemény 
meglátogatására is.

(www.gyomaendrod.hu)

Gyoma 300 éves – jubileumi programsorozat
A helytörténetben járatos olvasó előtt 

valószínűleg nem ismeretlen az, hogy 
Gyoma, és szinte az egész megye, a 
török dúlást követően elnéptelenedett. 
A Rákóczi féle szabadságharc háborús 
eseményei és a labilis közállapotok 
tovább rontottak a helyzeten, így a XVIII. 
század elején gyakorlatilag lakatlanná 
vált szinte az egész megyével együtt 
Gyoma is. Két újratelepítési kísérlet 
után végül Gyoma új telepesei harmadik 
alkalommal, de most már véglegesen és 
háborítatlanul, 1717-ben telepedtek le. „... 
ismét kezdték ezen helységet megülni 
1717-ik esztendőben Mindszent havának 
8-ik napján” - olvashatjuk az egyházi 
forrásokban. 

Az újratelepülésről 1977-ben 
már egyszer megemlékezett Gyoma 
Nagyközség a 260. évforduló alkalmából. 
Akkor az évforduló emlékére adták ki a 

Gyomai tanulmányok című helytörténeti 
értékű könyvet, illetve kiállítást is 
rendeztek a település életéből.

Immár közeledve a 300. évfordulóhoz, 
a Bethlen Nyugdíjasok Közössége és 
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési 
Alapítvány, egy kezdeményezéssel fordult 
az önkormányzat felé, hogy 2017-ben méltó 
módon kerüljön megünneplésre Gyoma 
újratelepítésének 300. évfordulója. Az 
önkormányzat képviselő-testülete nemcsak 
felkarolta a kezdeményezést, de konkrét 
elképzeléseket is megfogalmazott a jeles 
évfordulóról való megemlékezés módját 
illetően. Létrejött az ünnepségsorozatot 
szervező bizottság, amely javaslatokat 
fogalmazott meg, terveket állít össze.

Az előzetes elképzelések szerint 2017 
az évforduló jegyében fog zajlani, de a 
jubileumi megemlékezések eseményei 

késő tavasztól kora őszig fognak zajlani. A 
tervezett események között szerepel többek 
között egy Gyoma történetét feldolgozó 
könyv kiadása. Szintén ekkorra várható 
a Gyomaendrődi Ki Kicsoda? könyv 
frissített és kibővített kiadása. Szeretnék 
ez alkalomból Gyoma egyik történelmi 
környezetben lévő szép terét, a Wodiáner 
Albert teret felújítani és megszépíteni, 
amelyen egy, az újratelepülést felidéző 
köztéri műalkotást is elhelyeznének. 
Ezen túl több kulturális, turisztikai, 
sport és egyéb esemény, többek között 
a Gyomaendrődiek Világtalálkozója is 
az elképzelések között szerepel. 

Az évfordulós eseményeket szervezők 
szívesen várják a helyi lokálpatrióták 
további jó szándékú javaslatait, ötleteit, 
erkölcsi és természetesen anyagi 
támogatásait is.

Szervező bizottság

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

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

vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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
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Dankó Béla országgyűlési képviselő tájékoztatója

Az Országgyűlés elrendelte a kötelező 
betelepítési kvótáról szóló országos 
népszavazást. A népszavazási kérdés 
úgy szól: «Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?» A 
népszavazás lebonyolítására legfeljebb 
mintegy 4,9 milliárd forint fordítható. 
Az Országgyűlés most hozott 
határozatával szemben 15 napon 
belül lehet az Alkotmánybírósághoz 
fordulni, a testületnek 30 napja van 
a panasz elbírálására. Az országos 
népszavazást a köztársasági elnök tűzi 
ki 15 napon belül, úgy, hogy az a kitűzés 
napját követő 70. és 90. nap közé, 
és vasárnapra essen. Előreláthatólag 
szeptemberben vagy októberben lehet 
megtartani a referendumot. 
Az Országgyűlés csökkentette 
a menedékkérőket és az 
oltalmazottakat megillető szociális 
juttatásokat. A menekültek 
nem kaphatnak több pénzt és 
több ellátást, mint egy magyar 
állampolgár. A módosítás célja, 
hogy a szigorításokkal visszatartsuk 
a gazdasági bevándorlókat. A 
szociális igazgatási törvényben június 
1-jével megszüntették az integrációs 
szerződés intézményét. Jelenleg a 
nemzetközi védelemben részesítettek 
folyamatosan csökkenő összegben 
ugyan, de a magyar állampolgárokat 
megillető szociális juttatásoknál 
magasabb összegű, magyarországi 
beilleszkedésük elősegítését célzó 
integrációs támogatást kaphattak. Az 
elismerést követően a menekültek, 
az oltalmazottak a jelenlegi két 
hónap helyett csak egy hónapig 
lesznek jogosultak a befogadó 
állomáson tartózkodni. Szigorították 
a tartózkodási engedély belföldi 
kérelmezésének szabályait. Őrizetbe 
lehet venni azt, akit a magyar 
hatóságok a dublini eljárás keretében 
vettek át és az átadó tagállamban 
menedékkérő, Magyarországon 
azonban nem az. 
Az Országgyűlés megkönnyítette 
a népszavazás kezdeményezésének 
benyújtási moratóriumán, lehetővé 
téve a párhuzamos aláírásgyűjtést 

azonos témájú indítványok esetén. 
Állampolgári kezdeményezés esetén 
mindaddig lesz lehetőség azonos 
tárgyú kérdés benyújtására, amíg az 
NVB nem hitelesíti jogerősen a másik 
kérdéshez beadott, megfelelő számú - 
200 ezer - érvényes aláírást. 
A parlament adó- és járulékmentessé 
tette a közfoglalkoztatottak 
elhelyezkedési juttatását, amely a 
közfoglalkoztatott jogviszony lejárta 
előtti piaci elhelyezkedés esetén 
fizethető ki. 
A munka törvénykönyve helyett a 
szövetkezeti törvény szabályozza 
a jövőben az iskolaszövetkezeti 
foglalkoztatást. A módosítással a 
diákok ezentúl nem munkavállalók 
lesznek, hanem a Ptk.-nak megfelelő 
megbízási szerződés alapján dolgoznak 
majd. A mostani módosítás szerinte a 
diákok munkába állásának könnyítését 
szolgálja.
A Ház jelentésben kifogásolta az EU 
kiküldött munkavállalókat érintő 
tervezetét, amely előírná, hogy a más 
tagállamba kiküldött munkavállalók 
javadalmazása egyezzen meg 
a munkavégzés helyén végzett 
ugyanazon munka díjazásával.
Egyszerűsödnek a hírközlési 
hálózatépítési munkákkal 
kapcsolatos eljárások. A szupergyors 
internetet biztosító kábeleket elsősorban 
a meglévő villanyoszlopokra vagy 
a vízvezetékek számára kialakított 
közműalagutakba kell telepíteni. 
Minden új és felújított épületben elő 
kell készíteni a szupergyors internet 
csatlakozás feltételeit.
A hulladékgazdálkodási eszközök 
és létesítmények új használati 
rendszerének kialakításáról 
döntött az Országgyűlés. A 
kormány a hulladékgazdálkodás 
színvonalának javításával indokolta 
a módosítást, s célként jelölte meg a 
rezsicsökkentés megőrzését úgy, hogy 
csökkenjen a lerakókban elhelyezett 
hulladék mennyisége, és nőjön az 
újrahasznosított aránya.
A Ház módosította a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló törvényt, 
melynek elsődleges célja, hogy a 
lassú járművel, azaz a településnéző 
„kisvonattal” közúti közlekedési 
szolgáltatást végző vállalkozások 
működése kapcsán létrejöjjön 
szabályozás. 
A Honvédelmi tárgyú törvények 
módosításának célja egyrészt 
honvédségnél foglalkoztatott 

közalkalmazottakra vonatkozó 
speciális szabályok megteremtése. 
A Különadó törvény módosításának 
célja egyes, a szolgálati viszony 
megszűnésével összefüggésben 
kifizetett bevételek esetén a különadó 
alóli mentesülés biztosítása, ezzel 
is erősítve a katonai szolgálat 
különleges közszolgálati jellegét. 
Emellett a módosítások célja az 
önkéntes tartalékos rendszerre 
vonatkozó előírások módosítása, nem 
érintve a 2015 júliusától megvalósult 
illetményfejlesztés alapvető szabályait. 
A fogyasztóvédelemről és a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvények módosításának legfőbb 
célja, hogy a több mint 4 éve hatályos 
és számos alkalommal módosított 
víziközmű-törvény gyakorlati 
alkalmazása során tapasztalt 
problémákat, kisebb hiányosságokat 
kezelje. 
A vízgazdálkodásról szóló törvény 
módosítása az EU-s irányelvi 
előírásokat teljesíti.  Megszűnik 
az öntözési, halgazdálkodási és 
rizstermelési célú vízhasználatok 
vízkészlet járulék mentessége. Öntözés 
esetén évi 50ezer m3 vízmennyiséget 
meghaladó (ez kultúrától függően 
kb. 30-50 ha mezőgazdasági terület 
öntözési vízigényének felel meg), 
halgazdálkodás és rizstermesztés 
esetén évi 150 ezer m3 vízmennyiséget 
meghaladó vízhasználat már 
járulékköteles lesz. 
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Húszezredik ügyfél a Gyomaendrődi Kormányablakban
A Gyomaendrődi Kormányab-

lak 2016. április 11-én köszöntötte 
húszezredik ügyfelét Katona Rená-
ta gyomaendrődi lakos személyében, 
aki személyi igazolvánnyal kapcsola-
tos ügyintézés érdekében járt a hiva-
talnál.  Az ügyfelet Petróczki Zoltán 
Gábor, a Békés Megyei Kormányhiva-
tal főigazgatója, valamint dr. Pacsika 
György, a Gyomaendrődi Járási Hiva-
tal vezetője ünnepélyesen köszöntöt-
te, majd egy apró ajándékkal, valamint 
egy emléklappal lepték meg. Katona 
Renáta elmondta, hogy meg van elé-
gedve a kormányablak kialakításával, 
és az ügyintézők felkészültségével. A 
Gyomaendrődi Kormányablak a 2015. 
májusi megnyitása óta egyre növek-
vő ügyfélforgalmat bonyolít. Átlago-
san napi 100 embert szolgálnak ki az 
ügyintézők, mely heti szinten 500 főt 
jelent. A kormányablak várótérben ta-

lálható, bárki által kitölthető ügyfél-
elégedettségi kérdőívek tapasztalatai 
alapján az ügyfelek eddig alapvetően 

pozitívan nyilatkoztak a kormányab-
lakban igénybe vehető ügyintézésről.

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Gyomaendrődi vállalkozók az  
Európai Munkáltatói Napon

2016. április 14-én Európai Munkál-
tatói Napot, Békés Megye Exportképes 
Termékek Kiállítását és Versenyét, va-

lamint Munkáltatói Fórumot rendezett 
a Békés Megyei Kormányhivatal Bé-

késcsabán a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. Az eseményen Magyar 
Levente, gazdaságdiplomáciáért fele-

lős államtitkár válaszolt a munkáltatói 
fórumon résztvevők kérdéseire. Gaj-

da Róbert kormánymegbízott kiemelte 
a Békés megyei vállalkozások sikerét, 
és a partneri együttműködés lehetősé-
geit. Dr. Nagy Ágnes főosztályvezető 
a KKVHÁZ Megyék Versenyéről be-
szélt, melyet 2014-ben éppen Békés 
megye nyert meg.  

A rendezvény célja Békés megye in-
novációs képességének és a tradíciók 
iránti elkötelezettségének a bemutatá-
sa, a kiváló, újításra nyitott szakembe-
rek közösségteremtése, az exportképes 
vállalkozások számára bemutatkozá-
si lehetőség biztosítása és ezzel együtt 
a sikeres együttműködés színterének 
megteremtése. A felhívásra beérke-
zett jelentkezések alapján 30 munkál-
tató kapott lehetőséget a kiállításon 
való bemutatkozásra, melyből öten a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal körze-
téből kerültek kiválasztásra. Így meg-
hívást kapott  és kiállított a Mamutec 
Hungary Kft, a Skylotec Hungary Kft., 
a TIVI-Technika Kft., a Németh Ablak 
Kft. és a Magyar Játszótér Kft.  A ki-
állításon részt vett Dr. Pacsika György 
járási hivatalvezető, Tímárné Buza Ilo-
na foglalkoztatási osztályvezető, Tol-
di Balázs Gyomaenrőd város, valamint 
Kovács Mária Ecsegfalva község pol-
gármestere is több más gyomaendrődi 
vállalkozóval együtt.
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

„GO -  
Gondolkozz okosan”

Fiatalok vállalkozásának támoga-
tására indul a GINOP 5.2.2.-14-2015-
00043 számú projekt a Dél-Alföldi 
régióban. Ennek megismerésére ke-
rült megrendezésre 2016. április 20-án 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályán az első Békés 
megyei tájékoztató. Ezen részt vett a 
Budapesti Politechnikum Alapítvány 
képviseletében a konzorcium vezetője 
Dr. Lakatos Mária és munkatársa, akik 
ismertették a projektet a szép szám-
ban megjelent fiatalok részére, akik 
közül várhatóan többen is élni fognak 
a lehetőséggel. A program egy rövid 
képzést követően segíti a fiatal vál-
lalkozóvá válását 3 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatás formájá-
ban. Az Ifjúsági Garancia Rendszer 
lehetőségeiről beszélt Répási Anita, a 
GINOP 5.2.1. projekt menedzsere és 
Búza Anett, aki a foglalkoztatási osz-
tályon a projekt megvalósító munka-
társa, akit továbbra is lehet keresni az 
érdeklődő 25 év alatti (diplomások ese-
tén 30 év) fiataloknak.

Amit tudni illik a szavatosság, 
jótállás, panaszkezelés szabályairól 
A Békés Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó-
védelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 
Osztálya egyfajta roadshow első állo-
másaként 2016. április 20. napján elő-
adást tartott a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal illetékességi területén szék-
hellyel, telephellyel rendelkező ke-
reskedők részére „Amit tudni illik a 
szavatosság, jótállás, panaszkezelés 
szabályairól” címmel. Tekintettel ar-
ra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság 
tapasztalatai szerint sem a fogyasztók, 
sem a kereskedők nem ismerik tökéle-
tesen az alapvető jogokat és kötelessé-
geket, ezért az esetleges jogsértéseket 
elkerülendő, a hatóság munkatársai 
fontosnak tartják megismertetni a jog-
szabályokat. A rendezvényre tehát 
prevenciós célból került sor. A rendez-
vényt Petróczki Zoltán Gábor, a Békés 
Megyei Kormányhivatal főigazgatója 

köszöntötte, majd dr. Pacsika György 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal hiva-
talvezetője nyitotta meg. Dr. Pethő 
Hajnalka Katalin fogyasztóvédelmi 
osztályvezető előadásán részletes tá-
jékoztatás hangzott el a kelléksza-
vatosság és jótállás mibenlétéről, az 
igényérvényesítési határidőkről és jo-
gokról, a bizonyítási teherről. Több 
példán keresztül hasznos információ-
hoz jutottak az érdeklődők a minősé-
gi kifogás szabályairól is, nevezetesen, 
milyen kötelességük van ez esetben a 
vállalkozásoknak és milyen jogokkal 
léphetnek fel a fogyasztók. Az előadás 
érintette a panaszkezelés szabályait is, 
nevezetesen: a fogyasztók milyen mó-
don tehetnek panaszt a vállalkozások-
nál, és ezen panaszokat miként kell 
kezelni. 

A rendezvényt követően a résztve-
vőknek konzultációra nyílt lehetőségük.

www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Városunk lakói a helyi lapok koráb-
bi számaiban olvashattak már arról, 
hogy a jövő évben megjelenik a Gyo-
maendrődi ki kicsoda új, aktualizált, 
bővített kiadása. A kötetben való meg-
jelenés ingyenes és önkéntes, a beke-
rülés feltétele az adatlap kitöltése és az 
adatkezelési nyilatkozat aláírása.

Az elmúlt hónapokban küldtünk 
kérdőívet és nyilatkozatot a jelenlegi és 
a volt képviselő-testületi tagoknak, a 
városi kitüntetésekben részesített sze-
mélyeknek, intézményeknek és szer-
vezeteknek. A kiemelkedő közéleti, 

kulturális, sport és egyéb tevékenysé-
get folytató személyek mellett felkér-
tük a városban működő intézmények, 
vállalkozások, egyesületek és civil 
szervezetek vezetőit is, hogy szerepel-
jenek a kiadványban. Fontosnak tart-
juk, hogy a magánszemélyek mellett a 
Gyomaendrődön működő cégek, civil 
szervezetek is bekerüljenek az új kö-
tetbe.

A kitöltött és aláírt adatlapokat, nyi-
latkozatokat mihamarabb – lehetőség 
szerint május végéig – várjuk visz-
sza a Határ Győző Városi Könyvtárba. 
Kérjük, hogy a fényképről se feled-
kezzenek meg. Bővebb információ a 
Határ Győző Városi Könyvtárban és 
a könyvtár honlapján www.hgyvk.hu 
kapható.

(Gyomaendrődi ki kicsoda 
szerkesztőbizottsága)

Gyomaendrődi ki kicsoda
Ha lemarad, kimarad

A RUTIN 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. május 24, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc 

Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu
Bosnyák József tanfolyamszervező 

Tel.: 0630/409-2868
   B Kat.:    ÁKO:125,73%     VSM:ELM:82,35%

VSM:FORG:40%           K.K.:154.790,-   
OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020
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Sikeresen zárta első nyertes pályázatát a helyi KEF

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915

Ballagásra, ajándékozzon 
egy értékálló arany ékszert.
Aranyórák, nyakékek, fülbe-
valók, nyakláncok, medálok 

nagy választékban
20% 

kedvezménnyel kaphatók
 

Új karikagyűrű modellek 
érkeztek 3 napos 

megrendelési határidővel.

A 2015 májusában megalakult Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum első tevé-
kenysége volt egy pályázat benyújtása 
az akkori Nemzeti Család-és Szociál-
politikai Intézethez. /KAB-KEF-15-B 
számú pályázati felhívás/ Ezen a pá-
lyázaton 359.000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a szervezet, míg a 
hiányzó 40.000 Ft.-nyi önerőt pedig az 
önkormányzat biztosította hozzá.
A projekt keretében lehetőség nyílt 
egy széleskörű felmérés elkészítésé-
re a városban tanuló diákok köréből. /
Általános iskola 7.-8. osztályos tanu-
lói, valamint a középiskoláink részvé-
telével./
A kérdőívet Dr Szarvák Tibor szocio-

lógus állította össze, míg annak online 
felületre való felvitelén Paróczai Zol-
tán, a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola és Diákotthon pedagógusa mun-
kálkodott.
A diákok iskolai keretek között, in-
formatika órán töltötték ki az íveket, 
amelynek kérdéssora kitért az alapin-
formációkon kívül a család nevelési 
szokásaira, a fiatalok jövőképére, va-
lamint a legális és illegális drogokhoz 
való viszonyukra. A kérdésekre adott 
válaszokból nem csak az esetleges fo-
gyasztási szokásokra, hanem a sze-
rekkel kapcsolatos attitűdökre is fény 
derült.
Az elkészült munkaanyagot a KEF 

tagjai véleményezték, majd dr Szarvák 
Tibor április 26-án Lakossági Fórum 
keretében mutatta be az elsődleges mé-
rési eredményeket.
A későbbiekben a felmérésből készülni 
fog egy részletes és átfogó tanulmány, 
amely a lakosság számára is elérhető 
lesz Gyomaendrőd Város honlapján, 
előreláthatólag június hónaptól. Re-
ményeink szerint, a figyelembe vehető 
adatok hathatós segítséget nyújtanak 
majd nemcsak a helyi KEF céljainak 
és feladatainak meghatározásában, de 
ifjúságpolitikai, illetve várospolitikai 
koncepciók készítésénél is.

Lehóczkiné Timár Irén, elnök
Pál Jánosné, titkár

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
idén is támogatja a településen a 
nyári napközit. A szervezéssel és 
a lebonyolítással a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is a Térségi Szociális 
Gondozási Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatát bízta meg.

A napközi időpontja: 2016. június 20 
– augusztus 12-ig heti turnusokban.
Helyszín: A Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola Kollégiuma 
(Gyomaendrőd, Fő út 42.)

Programok: kézműves foglalkozások, 
társasjátékok, fürdőzés, egyéb 
programok.
Az adott hét pontos programjáról a 
hétfői napon adunk tájékoztatást.

Szülők által fizetendő költségek: 
Napi háromszori étkezés (815 Ft/
nap) és a belépők költsége, összesen 
(az ebéd árát is tartalmazza) 6000 
Ft/hét.

A költségek befizetésének helye: 
Térségi Szociális Gondozási Központ 
pénztára Gyomaendrőd Mirhóháti u. 
1-5. 
Ideje: Hétköznap 8-12 óráig. Az 
igénybevétel előtti héten csütörtök 
délig lehet befizetni. A befizetéskor 
kap egy nyilatkozatot minden szülő, 
amit a befizetést igazoló irattal együtt 
a napközi első napján le kell adnia 
a felügyelő felnőttek részére.Ezek 
nélkül a gyermek nem vehet részt a 
nyári napköziben!

Jelentkezni lehet írásban a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál: 
e-mailben – csaladsegito.gye@
gmail.com; faxon – 66/282-560 vagy 
levélben – 5502 Gyomaendrőd Fő út 
2. 
A jelentkezéskor adják meg a gyermek/
gyermekek nevét, születési idejét, 
lakcímét, és a szülő(k) telefonszámát, 
e-mail címét (ha van).

Jelentkezési határidő: Az 
igénybevétel előtti héten 

csütörtökön 12 óráig.

Érdeklődni lehet Pál Jánosnénál a 
20/587-25-75-ös számon hétköznap 
8-16 óráig.

Tájékoztató nyári napközi igénybevételéről

Óvodai ballagásra  
megérkeztek a 

BELMIL (szerb) iskola-
táskák 3 év garanciával.

(szettek: táska,  
tolltartó, tornazsák)

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

Képviselői 
tájékoztató

Értesítem a választókörzetem  
lakosait, hogy észrevételeiket és 

javaslataikat telefon, illetve  
e-mail egyeztetés után  

személyesen is meg tudjuk  
beszélni. Tel: +36304025878 

E-mail: 
gozansandor@gyomaendrod.hu

Tisztelettel: Gózan Sándor 
I. sz. választókörzet
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Meghívó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2016. május 29-én (vasárnap) a

HŐSÖK NAPJA
alkalmából rendezendő ünnepségre 

a Hősök terére
9.00 Engesztelő szentmise a hősökért 

az endrődi Szent Imre katolikus templomban

10.00 Megemlékezés a Hősök terén a két világháború és 
az 1956-os forradalom áldozatairól

Ünnepi műsorral közreműködik
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa

Koszorúzás és a hála virágainak elhelyezése az emlékműveknél

* * *

A Szabadság térről 9.30-kor térítésmentesen igénybe vehető autóbusz indul 
az ünnepség helyszínére, majd 11.30-kor vissza.

A 21. században felnövő gyerekek életének szerves részét 
képezi a környezettudatos életmód. Egy jól megválasz-
tott óvodával, ahol kiemelten fontos nevelési célkitűzés a 
természet megismerése, védelme, olyan pluszt adhatunk 
a kis csemetéknek, ami egész életükre pozitív hatással le-
het és rajtuk keresztül környezetükére is.
Átérezve ennek fontosságát kiemelt feladatunknak te-
kintjük, hogy óvodáinkat környezetbarát szemlélet jelle-
mezze. Célunk, hogy a gyermekek tanulják meg szeretni 
és tisztelni a természetet, s ezáltal együttérző, fegyelme-
zett, figyelmes felnőttekké váljanak.
Ezért biztosítjuk óvodáinkban a következő változatos, 
aktív tapasztalatokkal és élményekkel teli tevékenysége-
ket, programokat.
• Veteményes kertjeinkben együtt gondozzuk, ápoljuk a 
különböző zöldségféléket.
• Óvodáink udvarán gondoskodunk a madarakról
• Új, szelektív gyűjtőedényeinkbe különválogatva gyűjt-
jük a hulladékokat ( papír, műanyag, szerves hulladék)
• A Föld napján balkonládákba és a kiskertekbe közösen 
ültettük el a virágpalántákat.
• Részt vettünk az országos „TESZEDD!” szemétgyűj-
tési akcióban. Óvodáink környezetében tisztítottuk meg 
az utcákat, tereket. 

Közel a természethez – 
Környezettudatos nevelés 
a Kistérségi Óvodákban
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Szép Magyar 

Beszéd Verseny

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, a Kazinczy-díj Alapítvány, Kis-
újszállás Város Önkormányzata és a 
Móricz Zsigmond Református Kollé-
gium, Gimnázium, Szakközépisko-
la és Általános Iskola rendezte meg 
az Országos „Szép magyar beszéd 
versenyt” április 8-10. között Kisúj-
szálláson. A helyi és területi fordu-
lók után a legmagasabb fokon mérték 
össze tudásukat, képességeiket a 7 - 
8. osztályos tanulók országos szinten.  
A szabadon választott szöveg elolva-
sása után a kötelező szöveget mondta 
el a 76 versenyző. Legfontosabb jel-
lemzője a megmérettetésnek: az értő, 
értető és természetes olvasás.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általá-
nos Iskolából: Nagy Noémi 7. a osz-
tályos tanuló a Kazinczy-jelvény 
bronz fokozatát kapta. 

Felkészítője: Hunya Jolán tanárnő

Történelem siker
Április 9-én rendezték meg a „Ket-
tős törzsű tölgy újra sarjad”komplex, 
nemzetközi történelmi vetélkedőt, a 
Petőfi Sándor Gimnáziumban, Buda-
pesten. A 13 feladatsorból álló ver-
senyen a Kis Bálint Általános Iskola 
csapata: Kis Történészek (tagjai: Gál 
Bence 8. b, Cserenyec Orsolya 7. b, 

Bertók Gergő 7. b és Szűcs Evelin 7. c 
osztályosok) képviselték iskolánkat. A 
verseny színvonalát az is emelte, hogy 
a zsűrizés feladatait a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Lengyel tanszéké-
nek oktatói látták el. A fordulatos ver-
senyt III. helyezéssel zárták a tanulók. 

Felkészítő tanár: Simonné  
Szrnka Zsuzsanna 

Képviselői 
fogadó óra

Ágostonné Farkas Mária a  
3. számú választókerület lakói  

részére fogadóórát tart 2016. má-
jus 31-én 17-18 óráig a  

Vásártéri Lakótelep játszóterén.

A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolása 
alatt a rendelések szünetelnek, az intézmény zárva lesz.

Nyári szünet: 2016. július 25-től augusztus 7-ig
Téli szünet: 2016. december 19-től december 31-ig.

Szabadságolás a Városi  
Egészségügyi Intézményben
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XIV. Bogrács Napja 
Paprikáskrumpli-főző Verseny 

Gyomaendrőd (Öregszőlő) 
a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen 

2016. június 4. 
Program: 
 7 30 Regisztráció, főzőhelyek elfoglalása 
 9 00 A rendezvényt megnyitja Toldi Balázs polgármester 
 9 30 Gépzene, főzés 
 1 0 30 A Tulipános Óvoda műsora 
 1 1 00 Cibere bohóc interaktív gyermekműsora 
 1 2 00 Jó ebédhez szól a nóta! (A Mraucsik-Tímár duó zenél) 
 1 3 00 A Barátság Klub énekel 
 1 3 30 Farkas Sándor énekel 
 1 4 00 Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán 

zenés előadása 
 1 5 00 Eredményhirdetés 
 1 6 00 Tombolasorsolás 
 1 7 00 A Színfolt Mazsorettcsoport műsora 

 1800 Sztárvendég: A Sógorok együttes 
 1 9 00 Bográcsbál: Puj Feri és Puj Évi zenél 
Kapcsolódó egész napos programok: 
 a Szarvasi Veteránjármű Baráti Kör mezőgazdasági gépeinek 

bemutatója 
 Iskolatörténeti fotókiállítás a Rózsahegyi Házban 
 Az udvari kemencében sül a finom kelt tészta 
 Büfé, kirakodóvásár, óriás légvár, trambulin 
INGYENES BUSZJÁRAT A PROGRAM HELYSZÍNÉRE! 

A Szabadság térről: 935, 1135, 1400 és 1700 órakor 
Öregszőlőből: 1430, 1900 és 2100 órakor 

Töltsön egy kellemes napot Öregszőlőben! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

XIV. BOGRÁCS NAPJA 
2016. június 4. szombat 

Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. 
(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

Nevezési kategóriák:
 paprikás krumpli (minden változatban) 
 pörkölt
 egyéb (ami a bográcsba belefér) 

Jelentkezés a főzőversenyre 
2016. június 1-ig 

 személyesen a Rózsahegyi Házban 
 vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon 

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat 
(Fedett főzőhely, 2 db sörpad asztallal, tűzifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

Gyomaendrődi árusok jelentkezését várjuk! 

Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, 
sztárvendégekkel várunk minden érdeklődőt. 

A részletes programról később adunk tájékoztatást.

Mindenkit szeretettel várunk! 
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Versmondó verseny

Április 11-én, József Attila szü-
letésnapjára emlékezve minden év-
ben megrendezik a szavalóversenyt a 
Határ Győző Városi Könyvtárban. A 
városi verseny előtt iskolánk helyi for-
dulón kiválasztotta azokat a diákokat, 
akik képviselhették a Rózsahegyit. In-
tézményünkből 52 tanulót neveztünk 
be a városi megmérettetésre. Büsz-
kék lehettünk a versenyen elért ered-
ményeinkre: a 2. évfolyamosok között 

Gombkötő Zsófia 1., Fekécs Zsófia 3. 
helyezett lett. A 3. osztályosok verse-
nyében Hanyecz Nikolett és Mikó Zol-
tán 1., Gellért Milán és Molnár Maja 2. 
helyezést ért el. A felsősök közül kü-
lönösen a 7. évfolyamot emelték ki a 
színvonalas előadásukért. Mészáros 
Mihály, a békéscsabai Jókai Színház 
színművésze elismerő szavakkal illet-
te a győztes, Orovecz Odett produkci-
óját. A képzeletbeli dobogó 2. fokára 
Samu Hédi 5. osztályos és Nemes Ágo-
ta 7. osztályos tanuló állhatott fel, a 3. 

fokára pedig Gellai Fanni hetedikes és 
Mester Lilla ötödikes diák.

A hulladék érték -  
szelektáld - hasznosíts!

Nagyszerű kezdeményezést indított 
útjára a Gyomaendrőd- Csárdaszál-
lás- Hunya Kistérségi Óvoda, amikor 
meghirdette az elektromos hulladék-
gyűjtő akcióját. Sok gyomaendrődi 
család szabadult meg ilyen módon a 
felhalmozódott, használhatatlan ház-
tartási gépeitől. Iskolánk több osz-
tálya is bekapcsolódott a gyűjtésbe. 
Közülük a legeredményesebbek az 
1. b osztályosok voltak, akik 2. he-
lyezést értek el az alsó tagozatosok 
között, s 40 ezer forintos foglalkozta-
tási csomagot nyertek a Körösvölgyi 
Látogató Központba. Szintén sike-
resen szerepeltek a 2. a osztályosok, 
akik egy-egy hűtőmágnessel lettek 
gazdagabbak, és sétahajózáson ve-
hetnek részt jutalmul. A felső tagoza-
tosok között a 7. b-sek lettek a 2-ok, s 
Waterpark belépőt nyertek.

TIT történelem 
verseny

Iskolánk történelem iránt érdek-
lődő tanulói évek óta részt vesznek 
a TIT Körösök Vidéke Egyesület ál-
tal szervezett tanulmányi versenyen. 
Az 5 internetes forduló eredményei 
alapján hívják meg a legjobbakat a 
megyei döntőre. Ebben az évben 8 
benevezett tanulóból 7 szerepelhettek 
a békéscsabai döntőben.  A 8. évfo-
lyamon 6. helyezést ért el Varga Pet-
ra, a hetedikesek között Gellai Fanni 
3. Nemes Ágota 5. lett, az ötödikesek 
versenyében Fekécs Hanna szintén 5. 
helyezést ért el. 

Ha április, akkor 
Ki mit tud? 

Hosszú évek óta hagyomány is-
kolánkban, hogy ilyenkor tavasszal 
megcsillogtathatják tehetségüket ta-
nulóink. Az utóbbi években egyre 
kevesebb a bátor egyéni jelentkező, 
inkább az osztályközösségek, baráti 
társaságok készülnek fel egy-egy je-
lenettel, tánccal, zenés produkcióval, 
hangszeres bemutatóval. Ebben az 
évben is külön mutatták be produkci-
óikat az alsó tagozatosok és a felsős 
osztályok. A két napos program során 
nagyszerűen szórakozhatott a szép 
számú érdeklődő, s törhette a fejét a 
szűri, hogy a sok színvonalas, látvá-
nyos produkciót értékelje.

Víz világnapja
A Víz világnapja alkalmából a 

Körösmenti Rügyek és Gyökerek el-
nevezésű környezetvédő csoport ter-
mészetvédelmi vetélkedőt hirdetet a 
gyomaendrődi közoktatási intézmé-
nyek számára. Iskolánkat két 8-os 
csapat képviselte a megmérettetésen, 
ahol a Varga Petra, Kovács Szilvia, 
Szurovecz Fanni, Parrag Gergő ösz-
szeállítású csapat 1. helyezést ért el. A 
2. helyezettek is Rózsahegyis diákok 
voltak: Zanyík Elizabet, Horvát Kitti, 
Szmola Szabolcs, Koós Liza.

Csak természetesen!
A Körös - Maros Nemzeti Park 

Dévaványai Túzokrezervátuma 2016. 
május 07.-én 

hagyományteremtés céljából elő-
ször szervezte meg az egész napos 
Túzokfesztivált, melynek

egyik programja a környező tele-
pülések általános iskoláinak számára 
meghirdetett  természetismereti ve-
télkedő volt. A háromfős csapatok tú-
raszerűen küzdötték le a telephelyen 
kijelölt állomások gyakorlati és el-
méleti tudást igénylő feladatait. Isko-
lánk csapata - Szmola Szabolcs, Tóth 
Zoltán, Zanyik Elizabet - remek ver-
senyzéssel a II. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk természetbarát tanulóink 
teljesítményéhez!
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A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hírei 

Az aszódi Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola és az Aszód Városi 
Kulturális Központ által rendezett I. 
Fernando Sor Térségi Klasszikus Gi-
tárversenyt 2016. április 29-én ren-
dezték meg. A szakmai zsűri a Kállai 
Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lát képviselő Almási Lili Zsuzsannát 
ezüst, Kovács Dóra Juliannát bronz-
minősítésben részesítette. Felkészí-
tő pedagógusaik Gulyás Dóra Eszter 
és Papp Gábor gitár-előadóművészek 
voltak. Szeretettel gratulálunk a nö-
vendékeknek és felkészítő tanáraik-
nak!

A művészeti iskola életét a verse-
nyeken kívül rendezvények sokasága 
is színesíti: játékdélutánok, táncházak, 
nyári táborok, hangversenyek. Az is-
kola a Hallható Hang Alapítvánnyal 

közösen, nagy sikerrel rendezte meg 
2016. április 8-án immár hagyomá-
nyosnak számító Tavaszi Zzzsongás 
című jótékonysági koncertjét a Régi 
Filmszínházban (Harang Söröző).

Levél a Szülőknek:
Minden szülő azon igyekszik, hogy gyermekének olyan 

útravalót adjon, amivel boldogul és boldog lehet. De na-
gyon kicsi a tarisznya, amibe annyi mindent szeretne elrak-
tározni a hosszú útra! Ügyelnie kell rá, nehogy fölösleges 
dolgokkal tömje tele. 

Az általános iskola biztos alapokat ad, és bizony a gyer-
meknek nagyon fárasztó ezeket elsajátítani. Vajon, ha nem 
akarja terheit növelni, akkor ne járassa gyermekét plusz 
foglakozásokra?

Téves elképzelés, mert a sok tanuláshoz lelki erő kell. 
Csak a sikerélmény, öröm, az önkiteljesedés adhat több-
letenergiát. És még valami, amit már az ókoriak is tudtak! 
Egyensúlyba kell hozni a rációt az érzelmi élettel! Így a 

többnek látszó terhelés kevesebb lesz, mert az érzelmek, a 
kreativitás csodákat tesznek a logikus gondolkodás vilá-
gában. Az egyéniség sokoldalúbb, emberibb, alkalmazko-
dóbb, színesebb lesz. 

Hosszú évek tapasztalata erősíti meg, hogy a művésze-
ti iskolás gyerekek leterheltebbek, mégis jobban tanulnak, 
eredményesebbek, a későbbiekben könnyebben boldogul-
nak az életben. Rejtett módon megmarad a szélesebb látó-
kör, az ismeretségből alakult baráti kör, a szemlélet, hogy 
ő maga nem kívülálló. Ki ne szeretné, hogy gyermeke ré-
szese legyen ennek? 

Keressen minket és adjon lehetőséget gyermekének a 
megismerésére! Szeretettel várjuk:

Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Kisréti utca 27. ,   Tel: 06/66/581-830

Tizenkettedik alkalommal rendez-
ték meg a Mazsorettek Vándorku-
pa Versenyét Siófokon, a Kálmán  
Imre Szabadidő Központban. 
A maratoni versengés 7 óra 30 perc-
től este 23 óráig egyfolytában tartott, 
csak a zsűri cserélődött félidőben. Az 
ünnepélyes díjkiosztás az éjszakába 
nyúlt, éjfélig tartott! A gyomaendrődi  
Színfolt Mazsorett Csoport hat  
kategóriába nevezett, és minde-
gyikben dobogós helyezést kapott  
kiváló teljesítménye miatt!

Mini Mazsorettek: színpadi botos ko-
reográfia: első hely
Margaréta csoport: színpadi botos ko-
reográfia: első hely
Junior zászló mini formáció (6 lány): 
második hely
Czinczár Noémi – Fekécs Fanni – Pi-
roska Attila szenior trió: második hely
Piroska Attila botos szólótánca: máso-
dik hely
Ács Orsolya – Szilágyi Csilla botos pá-
rosa: harmadik hely
Az együttes vezetője: Hunya Jolán ta-
nárnő, tánc asszisztens: Piroska Attila

Színfolt mazsorettek sikerei
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Mulatérozás 
a Körösmenti 

Táncegyüttessel
Kétnapos mulatérozásra invitál-

ta Gyomaendrőd lakóit a Körösmenti 
Táncegyüttes 2016. április 22-23-án. 
A program első estéjén a sötétedés be-
álltával, a Vízi színpad csodálatos kör-
nyezetét kihasználva fények, hangok, 
füst és táncok egységével egyedülál-
ló vizuális élményben lehetett része az 
érdeklődőknek. A több mint 200 tán-
cos másfél órás műsorral kedveskedett 
a lelkes közönségnek. Az est folyamán 
felléptek a Körösmenti Táncegyüttes 
csoportjai, valamint a Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc 
tanszakának növendékei. A Vízi szín-
pad nézőtere, valamint a Járási Hiva-
tal mögötti terület, zsúfolásig megtelt 
az esti műsor idejére. 

A második napon egy igazi családi 
délután került megrendezésre a Körös 
Látogatóközpontban, ahol Boka Gá-
bor direktor és alkalmi színi társulata 
- mely táncos gyermekekből verbuváló-

dott- tartott interaktív előadást. A dél-
után folyamán volt táncos mulatérozás 
a Suttyomba Zenekarral, családi játé-
kok, szárazfa muzsika, bisztró, és aki 
ott volt, megtudhatta mi volt a „Zoli - 
malaca”!

A táncegyüttes tagjai ez úton sze-
retnének köszönetet mondani minden-
kinek, aki segítségével, jelenlétével 

hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A 
néptáncosok két évzáró műsorral bú-
csúztatják 2015/2016 évadot, mely-
nek első részében 2016. 05. 26.-án 
az aprónép, míg a 2016. 05. 29.-én a 
Körösmenti Táncegyüttes és utánpót-
lás csoportjai töltik meg a Kállai Fe-
renc Kulturális Központ színpadát.

Kihívás Napi Sportmajális és Egészségpiac
2016. május 25-én a Kihívás Nap-

ján immár második alkalommal ke-
rül megrendezésre a Sportmajális és 
Egészségpiac a Térségi Szociális Gon-
dozási Központ Család-és Gyermek-
jóléti Központ és az Oxygén-Gym 
szervezésében, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata támogatásával.

A rendezvényre 16-19 óráig várjuk 

az érdeklődőket a Sportcsarnok előt-
ti téren.

Lehetőség lesz íjászkodásra, kosárra 
dobásra, ügyességi versenyekre csak-
úgy, mint különböző spoteszközök 
kipróbálására. Célunk, hogy minden-
ki megtalálja a neki legjobban tetsző 
mozgásformát.

A program ideje alatt egészség-

ügyi szűrővizsgálatok (vérnyomás, 
vércukormérés. BMI-számolás) mel-
lett a résztvevők megismerkedhetnek 
a Yumeiho masszázzsal, tájékoztatást 
kapnak a Liget Fürdő szolgáltatásairól, 
és talpmasszázs igénybevételére is le-
hetőséget kapnak. Termékbemutatók is 
színesíteni fogják a programot, teljes 
kiőrlésű és magvas pékárukat, zöld-
ségkrémeket és egyéb egészséges éte-
leket kóstolhatnak a kilátogatók.

A Gyomaendrődi Mentőállomás 
jóvoltából elsősegély nyújtási isme-
reteinket is feleleveníthetjük, illetve 
gyarapíthatjuk. Ha a sok mozgásban 
elfáradnak a gyermekek, pihenéskép-
pen kézműves foglalkozásokon vehet-
nek részt.

19 órakor indul a hagyományos esti 
futás a Sportcsarnoktól. A futás útvo-
nala: Rákóczi út – Bajcsy út – Fő út – 
érkezés a Sportcsarnokhoz.

Mindenkit szeretettel várunk, 
korhatár nélkül!
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

Sikeres a Speak Smart
Április 16-án ért véget a Speak 

Smart projektverseny, melyről koráb-
bi lapszámokban már hírt adtunk. Két 
csapatunk volt ott a döntőben: A Kis-
tesók a Nagytesó-programmal, és a 
Rolling Room. Kitűnő ötleteket, szu-
per projektterveket láthattunk a finálé-
ban. Végül a Rolling Room egyike lett 
annak a három csapatnak, amelyek a 
zsűri döntése alapján megkapták a 100 
ezer Ft-ot a projektjük megvalósítá-
sához. Így mi leszünk az ország első 
iskolája, ahol Rolling Roomban tanul-
hatnak a diákok. A szakavatott zsűri 
külön kiemelte értékelésében a Kiste-
sók prezentációjának magas színvona-
lát. A csapatok tagjai: Rolling Room: 
Neibort Gréta, Lucas Lancaster, Finta 
Aletta és Botos Pongrác 10. A osztá-
lyos tanulók, a Kistesók: Uhrin Barba-
ra, Szonda Lili, Hunya Réka, Csordás 
Aliz, Putnoki Réka, Gera Ilona Pil-
la 11. A osztályos tanulók. A Rolling 
Room és a Kistesók videóinak elkészí-
tésében oroszlánrészt vállalt Kovács 
Krisztián és Valuska Tamás. Felkészí-
tő-, mentortanárok: Malatinszky Zita, 
Valuska Lajos.

Nyelvi délután 
a gimnáziumban

A gimnáziumban régi hagyomány, 
hogy megrendezzük az idegen nyel-
vi délutánt. Erre idén áprilisban ke-
rült sor. A nyelvi délután mindig jó 
hangulatban telik, bár a műsorszámok 
komoly felkészülést igényelnek tanár-
tól és diáktól egyaránt. Az érdeklődők 
angol és német nyelvű dalokat, jele-
neteket, nyelvtörőket, verseket illetve 
előadásokat hallgathattak meg. A ren-
dezvényt Tóth Ferenc igazgató úr nyi-

totta meg, aki arról beszélt, milyen 
fontos fiatal korban, de persze később 
is nyelvet tanulni.  Idén újdonságként 
kisebbek is szerepeltek, a 6. a osztály 
diákjai adtak elő egy angol dalt, amit 
rajzokkal is illusztráltak. Hallhattunk 
előadást Japánról, a 21. század zenéjé-
ről és a Forma-1-ről. Csupa olyan téma, 
ami érdekli a mai ifjúságot. Ugyan-
ez elmondható a választott dalokról. 
Egyedül kiállni a közönség elé mindig 
nagy bátorságra vall, főképp, ha idegen 
nyelven kell megszólalnunk. Több diá-
kunk is kiállta ezt a bátorságpróbát, a 
közönség nagy tapssal jutalmazta ezt. 

Tiéd a Szó-Tár
A szegedi Grimm Kiadó Tiéd a Szó-

Tár nyelvi versenyén általános isko-
lánk és gimnáziumunk is képviseltette 
magát. A versenyt nagy országos ér-
deklődés övezte: az általános iskolában 
340, a középiskolásoknál 490 néme-
tes induló csapat volt. Az első három 
online fordulóban sikeresen szerepelt 
mindkét csapatunk. Az általános is-
kolások: Farkas Anita, Gubucz Szilvia 
és Zsilinszky Erika (8. o.) mindössze 

három ponttal maradtak le a követke-
ző fordulóról.  A gimnáziumból Frolyó 
Karolina, Lakatos Nóra és Szonda Lili 
(11/A) továbbjutottak a regionális dön-
tőbe, ahol három megye 8 csapatából 
1. helyezést értek el és kategóriájuk 
győzteseként képviseltek bennünket az 
országos döntőben. Az eredményt má-
jus első felében tudjuk meg. Mindkét 
csapat felkészítő tanára Tímár Mari-
anna, a gimnazista lányok órai taná-
ra Vinkovics-Hangya Cecília és Elek 
Gyöngyvér tanárnők. 

„Ballag már a vén diák…”
Ismét eltelt egy év, hiszen 2016. áp-

rilis 29-én délután 16 órakor isko-
lánkban is búcsút vettünk 45 végzős 
diákunktól. A ballagási ünnepségen 
jutalomban és nevelőtestületi dicséret-
ben részesültek a tanulmányi, közössé-
gi munkában és sportban kiemelkedő 
tanulóink, akik Tóth Ferenc igazgató 
úrtól vehették át elismeréseiket.

Tanulmányi és közösségi munká-
jáért, sporttevékenységéért: Gyuricza 
Beáta, Virág Andrea

Tanulmányi és közösségi munkájá-
ért: Sipos Fanni, Uhrin Ágnes, Uhrin 
Sára

Tanulmányi munkájáért és sportte-
vékenységéért: Csapó Péter

Közösségi munkájáért és sporttevé-
kenységéért: Ungvölgyi Péter

Közösségi munkájáért: Fekécs Ger-
gely, Győrfi Anett, Kéri Miklós, Mol-
nár Vivien, Zrubecz Réka, Gonda 
Imola, Soczó Beatrix, Tamás Rebeka, 
Vári Edina

Sportteljesítményéért: Putnoki Ta-
más, Gönczfalvi Balázs, Deák András, 

Fazekas Gergő, Gyebnár Tibor, Nagy 
Bence, Sárkány Mátyás, Sipos Krisz-
tián

Az idei tanévben is kiosztásra kerül-
tek a legjobbaknak járó díjak. A Kner-
díjat Virág Andrea, Uhrin Ágnes és 
Uhrin Sára 13. A osztályos tanulók ve-
hették át iskolánk igazgatójától, a Gyo-
maendrőd Város Önkormányzata által 
adományozott „Jó tanuló, jó sportoló” 
elismerést Virág Andrea 13. A osztá-
lyos tanuló érdemelte ki, melyet Toldi 
Balázs polgármester úr adott át.
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CIBERE GYEREKNAP 
JÚLIUS 30-án

Az idén 39. alkalommal kerül megrendezésre a 
Cibere Gyermeknap a besenyszegi játszótéren.

2016. július 30-án 15 órától  sok szeretettel várják a 
szervezők a kicsiket és az őket kísérő nagyobbakat is. 

Rengeteg érdekes program mellet 
SZTÁRVENDÉGGEL és természetesen CIBERÉVEL.

A részvétel ingyenes.

Fantasztikus szezonkezdet a Körös Kajak SE-nél
A nagyszerűen sikerült paksi fizikai 

felmérő után a jobb idő eljöttével végre 
vízre szállhattak a Körös Kajak SE 
kajakosai. A jól sikerült téli alapozás 
eredményei már jelentkeztek az első, 
Fűzfás-zugi holtágon végrehajtott 
edzéseken. Az eszközfejlesztéseknek 
köszönhetően minden kajakozni vágyó 
gyereknek és felnőttnek egyaránt 
megfelelő felszerelés áll rendelkezésére, 
és a telep befogadóképessége is 
folyamatosan bővül.

Az idei első, vizes viadal április 
24-én került megrendezésre a Szegedi 
Olimpiai Központban, a Maty-éren. 
A Körös Kajak SE versenyzői nagy 
létszámban képviselték városunkat. 
A serdülő II-es korcsoportos fiúk 
versenyében a győztes minden 
évben, egy K1-es versenyhajót vehet 
át, melyet a Hanzók Örs alapítvány 
ajánl fel egy éves használatra. Külön 
inspirációt jelent számunkra, hogy 
2009-ben Tótka Sándor nyerte a díjat. 
A versenyen az igazolt sportolók 4000 
m-es távon, míg a szabadidősök 500 
m-en álltak rajthoz. A hosszú távon 
Gellai Gergő ezüstérmet szerzett, 
Kun Zsombor ötödik helyezést ért 
el, Tímár Krisztián 6. lett. A párosok 
versenyében gigászi küzdelem alakult 
ki Körös Kajak SE két párosa között, 
melynek végén a Varga Bence-Varjú 
Zalán páros győzött, megelőzve a 
Gecsei Norbert-Pap Dániel kettőst. A 
szabadidős kategóriában Laskai Ádám, 
Nagy Ágoston ezüstérmet, Vanini 
Fanni, Fekécs Hanna bronzérmet 
szereztek, Fári Richárd IV. ,  Hinel 
Attila, Tímár Csanád V.,  Bereczki 
Barbara VI. helyen végzett.  Csényi 
István a masters versenyzők között 
aranyérmet szerzett. Természetesen 

egyesületünk többi versenyzője is 
kiváló versenyzéssel bizonyította, hogy 
Gyomaendrőd egyre meghatározóbb 
szerepet tölt be a hazai kajaksportban.    

A XVIII. Gyomaendrődi Sajt- és 
Túrófesztiválon a fáklyás felvonulás 
után, a gyomaendrődi Körös Kajak 
SE kajakosai és sárkányhajósai, 
mintegy hagyományként, lampionos 
kivilágítással Vangelis szerzeményére 
koreografált kajakozással járultak 
hozzá a fesztivál színvonalas 
programjához, amelyet közösen adtak 
elő a KSI Gyomaendrőd kajakosaival.

Május 1-én került lebonyolításra 
a Békés megyei Diák Kupa, ahol a 
Körös Kajak SE kajakosai kiváló 
versenyzéssel képviselték iskoláikat 
és városukat. Nagy Dominik, Gellai 
Gergő, Gubucz Panna és Gecsei Gergő 
1. helyezést ért el. Tímár Krisztián, 
Megyeri Milán és Vincze Viktor 
ezüstérmes lett, Vincze levente és 
Nagy Ágoston pedig a dobogó 3. 
fokára állhatott. A többi versenyzőnk 

is az első tíz hely valamelyikén végzett, 
ami még tovább növelte az esemény jó 
hangulatát.

A következő verseny a győri 
Maraton Magyar Bajnokság lesz, 
amelyre gőzerővel készül a Körös 
Kajak SE csapata. Igyekszünk minél 
nagyobb létszámban képviselni 
Gyomaendrődöt és egyesületünket, s 
közben népszerűsíteni a kajaksportot.

Idén nyáron is 4 héten keresztül 
megszervezzük a nyári táborunkat, 
ahol a 8-12 év közötti gyermekek 
megismerkedhetnek a kajakozással, 
kenuzással, sárkányhajózással, 
emellett játékos vetélkedőkön, kreatív 
foglalkozásokon tölthetik hasznosan 
szabadidejüket. 
Tábor időpontok: Június 20-24, 
Június 27- július 1, július 4-8, július 
11-15. Információk az edzésekről, 
nyári táborról, Csőke Zsolt edzőtől 
kérhetők a következő telefonszámon: 
06-70/420-1944.

Körös Kajak SE

GÁZSZÜNET
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználó-
kat, hogy a MOL Földgázszállító Zrt. 

2016. július 13. napján 10,00 órától 
14,00 óráig Gyomaendrőd településen 
az üzemeltetésében lévő földgázszállí-
tó rendszeren gázszolgáltatási szünet-
tel járó karbantartási munkát végez.

Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy 
a vészhelyzet megelőzése és a szolgál-
tatás zavartalan újraindítása érdekében 
a fenti időszakban a gázmérő előtti fő-
csapot zárva tartani és a gázvételezést 

szüneteltetni szíveskedjenek.
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KSI Gyomaendrőd hirek

Április 24-rendezték meg 
Szegeden a Hanzók Örs Kajak 
– kenu emlékversenyt, ahol 
szép eredményeket értek el a KSI 
Gyomaendrőd versenyzői. Kiemelendő 
volt Wágner Anna és Várkonyi Sarolta 
eredménye, akik meggyőző fölénnyel 
utasították maguk mögé az egész 
mezőnyt. További szép eredményeket 
értek el a következő versenyzők is: 
Berta Bence, Kalmár Lilla, Fodor 
Attila, Sági Aliz, Fodor Napsugár, 
Hajkó Kata, Fodor Bence, Dékány 
Gergő, Nagy Kristóf, Lehoczky 
Levente, Konyecsni Milán, Ilyés Inez, 
Varjú Zétény, Dékány Vanda, Poják 
László, Csík Attila, Rau Mariann, Rau 
Zsolt, Horváth Zalán, Ozvald Maja, 
Gyetvai Máté, Gyetvai Csongor, Oláh 
Zsombor, Varjú Zselyke, Kis Bálint, 
Hajkó János.

Az évekkel ezelőtt elkezdett, kajakos 
lampionos felvonulás elevenedett 
meg újra Gyomaendrőd víziszinpada 
előtt a Hantoskerti holtágon. A Körös 
kajak sportegyesület és a KSI SE 
versenyzői, sportolói közösen adták 
elő műsorukat, melyre külön – külön 

és együtt is sokat kellet gyakorolni. 
Mécsesekkel kivilágított kajakokban, 
sötétben kellet mindenféle formációkat 
előadni. Jól sikerült a műsor. A közös 
produkció legnagyobb eredménye, 
hogy Gyomaendrőd kajakosai és edzői, 
vezetői az eddigi kisebb-nagyobb 
ellentéteket félretéve tudtak együtt 
dolgozni. Ez a példaértékű összefogás 
jó üzenet lehet a város, a megye 
és az egész ország szervezeteinek, 
egyesületeinek.

Április 30-án Budapestre 
utazott a KSI Gyomaendrőd 
kajak szakosztálya. A nagyhírű 
Öbölkör Bajnokságon vettek részt a 
KSI-s gyerekek. A helyenként már 
– már országos bajnoki színvonalú 
mezőnyökben kiváló és értékes 
eredmények születtek. Várkonyi 
Sarolta idén már másodszor 
bizonyította kivételes tehetségét és 
nyerte meg a versenyét. Wágner Anna 
szintén duplázott. Az idei második 
versenyén ő sem talált legyőzőre. 
Lehoczky Levente értékes második 
helyet szerzett, Dékány Gergő, Sági 
Aliz, Berta Bence és Varjú Zétény a 

harmadik helyen zárt. Konyecsni Milán 
negyedik, Fodor Bence hatodik lett.

Május 1-én a KSI Gyomaendrőd 
megrendezte az I. Békés Megyei 
Diák kupát. A Hantoskerti holtágon 
a gyerekek nem az egyesületüket, 
hanem az iskolájukat képviselhették. 
A Kis Bálint Általános Iskolán, a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumon és a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskolán kívül még további 12 
megyei iskolából érkeztek versenyzők. 
Nagyon szép KSI-s sikerek születtek, 
de ezen a versenyen inkább az iskolájuk 
hírnevét öregbítették a kajakos 
gyerekek. Az iskolai csapatverseny 
győztese a gyomaendrődi Kis Bálint 
általános Iskola lett, megelőzve a 
szintén gyomaendrődi Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskolát és 
Kollégiumot. A harmadik helyen a 
Mezőberényi Általános Iskola csapata 
zárt. Az eredményhirdetések a vízi 
színpadon zajlottak. Külön köszönet 
a támogatóinknak Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának, OMV 
benzinkútnak, Gschwindt Mihálynak 
és a kajakos szülőnek, akik segítsége 
nélkül nem jöhetett volna létre a 
verseny. 

Május 2-től a Magyar Kölyök 
válogatott edzőtábora kezdődött 
el Szolnokon. Mivel a válogatott 
keret tagja Dékány Gergő és Nagy 
Kristóf, így mindketten részt vettek 
a kemény tavaszi edzőtáboron. A 
kölyök válogatott felkészítésére 
meghívást kapott Kovács Gábor 
is a KSI Gyomaendrőd edzője. Az 
edzőtáborban a következő KSI-s 
gyerekek vettek részt: Dékány Gergő, 
Nagy Kristóf, Fodor Bence, Fodor 
Napsugár, Várkonyi Sarolta, Berta 
Bence, Hajkó Kata, Sági Aliz, Wágner 
Anna. A tábor egyik edzője Kovács 
Gábor a KSI Gyomaendrőd trénere 
és a Kis Bálint Általános Iskola 
testnevelője.

A Gyomaendrődi Judo Klub hírei
A 29. Budapest Kupát rendez-

ték meg 2016. április 29-én, május 1-
én az újpesti jégcsarnokban. A közel 
1500 főt felvonultató nemzetközi ver-
senyen a Gyomaendrődi Judo Klub két 
lány versenyzője is sikerrel zárt. Sóczó 
Rebeka a serdülők között a 63 kg-os 
mezőnyben az értékes ezüstérmet sze-
rezte meg. Fehér Dóra bíztató telje-
sítménnyel az 5. helyen végzett a 70 
kg-ban az ifjúságiak között. Varga Ist-
ván edző: Ismét a lányok hozták a tőlük  

elvárhatót. Dóri jó teljesítményt nyújt-
va maradt le az éremről. Rebeka a köte-
lező győzelmeket hozta, a döntőben is 
vezetett, de végül fel kellett adni a küz-
delmet egy sérülésveszélyes helyzet 
után. A könyöke sajnos megsérült, de 
biztató, hogy a versenyt követő két na-
pos nemzetközi edzőtábor végig tudta 
csinálni. Az idei legfontosabb verseny-
re a győri Európa Kupára biztosan tö-
kéletes állapotban tudunk elutazni!
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Tisztes helytállás, kimagasló eredmények
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Női 

Kézilabda Sportegyesület mögött 
álló bajnoki évet röviden értékelve: 
első éves NB II-es felnőtt csapatunk 
8. helyen végzett, kivívva ezzel a 
bennmaradást a másodosztályban. 
Egyesületünk utánpótlás csapatai 
kimagasló eredményeket értek el.

Egy egész év – és egy kb. száz főt 
foglalkoztató egyesület - munkáját 
nem méltó pusztán ennyivel lezárni. 
Következzenek eredményeink kissé 
nagyobb részletességgel.

Felnőtt csapatunknak a magasabb 
osztályban nagyobb kihívásoknak 
kellett megfelelni. Az őszi félévben 
nehezen született meg az első 
győzelem, és győzni csak két csapat 
ellen sikerült hazai pályán. Egy-két 
kivételtől eltekintve minden ellenféllel 
szoros mérkőzést játszottunk. A 
lányokkal helyén tudtuk kezelni, fel 
tudtuk dolgozni a vereségeket, és 
mindig új kihívásként tekintettünk a 
következő mérkőzésre. Mindenki tette 
a dolgát, teljesítette, amit vállalt.

A tavaszi szezont hullámzó 
teljesítmény jellemezte. Egyes 
rangadókat kiváló játékkal nyertük 
meg vagy tettük szorossá, másokat 
több hibával kézilabdázva, nem várt 
arányban vesztettük el. Tudtunk „eget 
meszelni”, és képességeink szintje 
alatt játszani, akár egy mérkőzésen 
belül is. Megszülettek első idegenbeli 
sikereink is. Míg ősszel csak két 
mérkőzést nyertünk, tavasszal 

négyszer örülhettünk a mérkőzés 
lefújása után. Remélem, ez a tendencia 
később is megmarad!

A csapat a bajnokságot 6 
győzelemmel, 14 vereséggel a 
nyolcadik helyen zárta.

Hazai mérkőzéseinket mindig telt 
ház előtt játszottuk, egyre nagyobb 
hangú szurkolótáborral – különösen 
a szoros meccseken. Nagy segítség, 
hogy mellettünk vannak, köszönet 
támogatásukért!

A közönségünk egyre nagyobb 
hányada maradt a felnőttek 
mérkőzéseit követő junior korosztály 
rangadóin is. A fiatalok ezt minden 
esetben tetszetős, eredményes 
játékkal hálálták meg. Az egész 
őszi szezonban mindössze egyszer 
találtak legyőzőre. A bajnoki évben 
hazai pályán egy kivételtől eltekintve 
minden mérkőzésüket magabiztosan 
megnyerték. A bajnokság végére 
sajnos néhány sérülés tizedelte meg 
soraikat, így becsúszott egy-két 
vereség. Mérlegük így is 16 győzelem, 
4 vereség. Közülük év közben többen 
a felnőtt csapat mérkőzésein is 
meghatározó játékosokká nőtték ki 
magukat.

A lányok a hétvégi díjkiosztón 
Abonyban vehették át a megérdemelt 
ezüstérmet. A sok elvégzett munka 
és izzadságcsepp nem volt hiába. 
Egyesületünk nevében gratulálok ez 
úton is a kimagasló eredménynek 
számító második helyhez.

Hasonló sikerekkel 
büszkélkedhetnek az országos 
gyermekbajnokságban induló 
csapataink is. U 13-as korosztályunk 
Horváth László edző munkájának 
köszönhetően csoportjában, az 
alapszakaszban második helyezett 
lett. Ezt követően tavasszal, a régió 
legjobbjaival a felsőházban küzdhetett 
tovább. Rendszeresen három megye 
korosztályos csapataival mérkőznek, 
mely fejlődésük záloga. A befejezésig 
még két forduló hátra van. Jelenleg az 
5. helyen állnak a régióban indult 30 
csapat közül. Dicséret nekik is a kiváló 
szereplésért!

U 11-es, legnagyobb létszámú 
csapatunk első bajnokságán van 
túl. Őszi mérkőzéseik eredményei 
alapján ők a régiójuk középsőházába 
kerültek, ahol 8 győzelemmel, 3 
döntetlennel és 4 vereséggel a második 
helyet szerezték meg. Kissé féltettük 
őket a bajnoki megmérettetéstől, 
de úgy gondoltuk, hogy „úszni is 
csak vízben lehet megtanulni”. A 
gyerekek folyamatosan, mérkőzésről 
mérkőzésre nőttek fel a feladathoz. 
Nagy élvezettel kézilabdázták végig az 
évet, versengve egymással a csapatba 
kerülésért. Szép eredményeket értek 
el, legyenek büszkék magukra!

Egyesületünk nevében köszönjük 
a szülők és támogatóink segítségét! 
Nélkülük mindez nem történhetett 
volna meg.

Lakatos Tibor
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Vaszkán Gábor megyei szintű elismerése
Rangos elismerésben részesült 

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, 
atlétika szakedző! 2016. április 11-
én a Csaba Gyöngye Kulturális 
Parkban megtartott Diákolimpiai 
Bajnokok Ünnepségén a Békés 
Megyei Diáksport Egyesülettől „Békés 
Megye Diáksportjáért” kitüntetésben 
részesült. A díjat Szarvas Péter 
Békéscsaba város polgármestere adta 
át.

Kormos Mihály elnök 
beszámolójában méltatta Vaszkán 
Gábor Békés megye diáksport életében 
tett aktivitását az elmúlt 20 évben, a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
színeiben tanítványai atlétikában több 
mint 50 alkalommal nyertek országos 
bajnokságot és közel 200 dobogós 
helyezést értek el, de kiemelkedtek 
úszás sportágban elért eredményei 
is. Eredményes felkészítő munkáján 
kívül a megye sportéletének is aktív 
résztvevője, a Gyomaendrődi Városi 

Diáksport Bizottság körzetfelelőseként 
nagy létszámban mozgatta meg az 
ifjúságot a különböző körzeti szintű 
versenyeken, de a megyeszékhelyen 
megrendezésre kerülő futógálákra 
is mindig legnépesebb vidéki 
településként utazott el tanítványaival.

A megyei szintű diákolimpiai atlétika 
versenyek állandó levezető elnökeként 
rendszeresen segít a lebonyolításban, 
mindig bátran fordulhatnak hozzá a 
kollégák segítségért. Az újjáalakuló 
Békés Megyei Diáksport Egyesületben 
az atlétika munkabizottságba 5 éves 
megbízatást kapott az elnök úrtól 
ugyanezen a napon, értékes munkájára 
a jövőben is számítanak.

Örülünk Vaszkán Gábor 
sikereinek és őszintén reméljük, hogy 
lelkesedése és szakmai munkájának 
eredményessége a jövőben az atlétika 
edzések irányításában töretlenül 
folytatódni fog településünkön!

A Kállai Ferenc Kulturális 
Központ ajánlója 

Programok a 
Körös Látogatóközpontban 

•	 Folytatódik a 10 hét 
10 technika programsorozat

Aktuális időpontok: 
2016. május 20., május 27., június 3.
MINDEN ALKALOM 15:30-TÓL

Belépő: 450 Ft/fő

•	 Éljünk egészségesen
Aktuális időpontok: 

2016. május 23., május, 30., 
június 6., június 13., június 20.

Minden alkalom 17:30-TÓL kezdődik
A belépés díjtalan!

Érdeklődni: 
Kállai Ferenc Kulturális Központ 

Kossuth Lajos utca 9. 
Tel: 06 (66) 283-524 

A Kállai Ferenc Kulturális 
Központ ajánlója 

Az Erzsébet ligeti 
lombkorona tanösvény és kilátó 

NYITVA hétköznap minden 
délután 13:00-17:00 óráig,

hétvégén délelőtt 10:00-12:30 óráig, 
délután 13:30– 18:00 óráig  

Gergely Ágnes Kossuth-
díjas, Díszpolgár legújabb, 

Viharkabát című 
könyvének bemutatójára 

került sor 2016. május 15-
én, a Rózsahegyi Napok 

keretében. 

Közreműködött 
Oláh Gizella és 

Polányi Éva.

Beharangozó
Író-olvasó találkozó 

Ugron Zsolnával

2016. június 9-én 18 órától a Határ 
Győző Városi Könyvtár vendége 
lesz Ugron Zsolna írónő. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! A belé-
pés díjtalan.

Gergely Ágnes: 
Viharkabát


