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Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében 
áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, 

eredményekben gazdag,  boldog új évet kívánok 
minden gyomaendrődinek!

Toldi Balázs 
polgármester
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A képviselő-testület 2018. novem-
ber 29-én tartotta rendes ülését. Egyik 
legfontosabb napirendi pontunk a te-
lepüléskép védelméről szóló önkor-
mányzati rendelet harmadik fordulója 
volt. Ez egy olyan rendelet, amely te-
lepülésünkön mindenki életét érin-
ti valamilyen szinten. Ezért tartottuk 
fontosnak, hogy több fordulón ke-
resztül tárgyaljuk, finomítsunk rajta. 
Vissza adtuk a főépítésznek, hogy vál-
toztassunk rajta. A második forduló-
ra már egy olyan rendelet került elénk, 
amelyet az előírásoknak megfelelően, 
magasabb szinten is véleményeztet-
tünk. A szükséges hatóságok jóváha-
gyásával került újra a képviselők elé. 
A második forduló során, egyes kép-
viselők jelentős kritikát fogalmaztak 
meg, köztük olyanokat, amelyeket az 
első fordulóban nem kifogásoltak.  A 
testület lehetőséget adott arra, hogy a 
véleményüket egyeztessék a főépítész-
szel. Sajnos ezek az egyeztetések nem 
történtek meg, a képviselők nem keres-
ték fel a főépítészt.  A testület válto-
zás nélkül fogadta el a rendeletet. Úgy 
gondolom, mivel azok a hatóságok is 
támogatták a rendeletet, akik szakér-
telemmel bírálták felül, testületünk is 
nyugodtan elfogadhatta, megalkothat-
ta ezt a rendeletet.

Első fordulóban tárgyaltuk a helyi 
elismeréseket szabályozó önkormány-
zati rendeletet. Egy ideje már foglal-
kozunk azzal, hogy felülvizsgáljuk, 
korszerűsítsük, egyértelműsítsük a leg-
magasabb városi kitüntetésekről szóló 
rendeletet.  Elsősorban a Díszpolgári 
cím, illetve a Gyomaendrődért Emlék-
plakett adományozásánál merül föl ez 
az igény. Szeretnénk, ha olyan rende-
let születne meg, amely egyértelműsíti, 
hogy a Díszpolgár cím nem magasabb 
szintű elismerés, mint a Gyomaend-
rődért Emlékérem.  Olyan szabályo-
zókat tervezünk beépíteni, amelyek 
segítségével azonos szintre lehet emel-
ni az elismeréseket. Ugyanakkor, az is 
meghatározásra kerül, hogy eltérő te-
vékenységek elismerésére szolgálnak. 
Felülvizsgáljuk, van-e szükség eny-
nyiféle cím adományozására, vagy a 
számukat csökkentve, növelnénk az 
elismerések értékét. A döntéshozókat 
olyan helyzetbe kívánjuk hozni, hogy a 
felterjesztések alapján, a rendelet szö-
vege valós segítséget jelentsen a dön-
tésben. Ezzel kapcsolatban várjuk a 
civilek, a szervezetek véleményét is. 
Várhatóan, decemberben újra a képvi-
selők elé kerül az anyag, a következő 

évben már az új rendelet alapján lehet 
felterjesztéseket, ajánlásokat tenni. 

Elfogadtuk a 2019. évi rendezvény-
naptárt, amelyben szerepelnek az 
állami és nemzeti ünnepek megemlé-
kezései, és a nagy rendezvények idő-
pontjai, helyszínei.  Augusztus 20-i 

rendezvény helyszíneként a Hősök te-
rét fogadtuk el, a Szabadság-tér át-
alakítása miatt.  Szeretném felhívni a 
helyben működő civil szervezetek fi-
gyelmét arra, hogy használják a ren-
dezvénynaptárt, a saját rendezvényeik 
időpontját határozzák meg úgy, hogy 
lehetőleg ne ütközzön egyéb szerveze-
tek, az önkormányzat, valamint az in-
tézmények rendezvényeivel.

A képviselő-testület támogatta a 
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonpro-
fit Kft., a Selyem úti óvoda kérelmét. 
Az öt évvel ezelőtt épített bölcsődé-
jük nem biztosított önerőt a működtető 
Kft-nek, ezzel szemben vállalta, hogy 
a fenntartási időszak letelte után fize-
ti meg, mivel az épület az önkormány-
zat tulajdonában lévő telken van, és az 
épület is az önkormányzaté lesz majd. 
Azért döntöttünk most, hogy a jövő 
évi költségvetési tervnél már figyelem-
be tudjuk venni ezt a kiadást.  A vállal-
kozásban működő óvodák szerződése 
lejár a következő évben, a felülvizsgá-
lat 2019 márciusában fog megtörtén-
ni. Korábban, az ügyrendi bizottsági 
ülésén, minden óvodavezető, minden 
működtető gazdasági társaság vezető-
je jelezte, hogy szeretnék az óvodákat, 
illetve a bölcsődéket továbbra is vállal-
kozási formában működtetni. 

A Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbí-

rálása megtörtént, a testület elfogadta 
a döntést. Ami alapján több mint har-
minc diáknak tudjuk felsőoktatási ta-
nulmányait támogatni. 

Tárgyaltuk a Gyomaendrődi Liget 
Fürdő Nonprofit Kft. kérelmét. A Li-
get Fürdő sajnos nem olyan évet fog 
zárni, mint a korábbi időszakokban, 
amikor jelentős önkormányzati támo-

gatáscsökkentéssel zárta a gazdasági 
évet. 2018-ban a bérek változása, és a 
kedvezőtlen időjárás (június-július hó-
napokban) miatt következett be a nega-
tív változás.  A jelentős bevételkiesés 
miatt, a fürdő vezetője támogatási ké-
relemmel fordult az önkormányzathoz. 
Testületünk tízmillió forinttal egészí-
ti ki az idei évi támogatást, vagyis eb-
ben az évben huszonhétmillió forinttal 
támogatja a Gyomaendrődi Liget Für-
dő Kft-t az önkormányzat. Ez a dön-
tés, ez a kérelem több bizottságnál is 
felvetett kérdéseket. Elsősorban a für-
dő jövőjével kapcsolatban merültek 
föl kérdések, problémák. A bizottsá-
gok nagyjából egybehangzó vélemé-
nye, hogy a fürdőt fejleszteni kell, most 
már tényleg el kell indulni valamilyen 
irányba. A bérek ilyen jellegű változá-
sa nem teszi azt lehetővé, hogy a für-
dő növelni tudja az árbevételeit, hiszen 
a jegyárakat nem lehet a végtelenségig 
emelni. A bérek folyamatosan nőnek, 
és ha nem tudunk valahonnan plusz-
forráshoz jutni a fürdőben, akkor ez 
komoly önkormányzati kiegészítő tá-
mogatásokat igényel. Ez viszont, jelen-
tős önkormányzati forrást von el egyéb 
fejlesztésektől, ezért mihamarabb dön-
tenünk kell a „hogyan tovább”-ról,.
Alternatívákat kell felkutatni, hogy nö-
vekedjen a fürdő kihasználtsága, a für-
dő árbevétele, eredménye.

Polgármesteri tájékoztató
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Gazdasági társaságaink beszámol-
tak háromnegyed éves tevékenységük-
ről, gazdálkodásukról.  A fürdő rossz 
évet zár, negatív eredményt prognosz-
tizál. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 
nulla közeli eredményt fog elérni, a 
Zöldpark Kft pozitív eredménnyel fog 
zárni. A Gyomaközszolg tevékeny-
sége, amely tulajdonképpen az első 
háromnegyed évre redukálódott, szin-
tén pozitív, várhatóan év végén is így 
lesz. A Regionális Hulladékkezelő Kft, 
amelyben társtulajdonosok vagyunk, 
szintén nulla közeli eredménnyel fog 
zárni, a Földkezelő Kft. gazdasági 
éve pozitív lesz. Gazdasági társasága-
ink kilábaltak abból a hullámvölgyből, 
amelybe 2014 előtt kerültek. Kezdenek 
kilábalni, egyre stabilabb gazdálko-
dást mutatnak fel. A fürdő a gyengébb 
nyár miatt negatív eredménnyel zár, de 
a többi kft-nk ellátja a feladatot, amivel 
megbíztuk. Bízom benne, hogy az el-
ért eredmények a továbbiakban is tart-
hatók lesznek.  A szakmunkáshiány, a 
szakemberhiány a kft-knél is érződik, 
egyre nagyobb problémát fog jelenteni, 
nem csak náluk, hanem az önkormány-
zatnál, a hivatalnál és az intézmények-
nél is. 

Lehet látni, annak ellenére, hogy 
december van, még nagyon sok helyen 
dolgoznak a munkások és a munkagé-
pek városunkban. Sok helyen folynak 
olyan kivitelezési munkák, amelye-
ket szeretnénk még ebben az évben 
befejezni. Ahogy korábban már több 
helyen megjelent, a Hármas-Körös 
gyomai hídfőjénél konténerek jelentek 
meg a vízparton. Ez annak a vízitúra-
megállóhelynek az első elemeit jelenti, 
amelyet a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
séggel közös, konzorciumi pályázatban 
valósítottunk meg. Az október végén 
leszállított, és letelepített konténereket 
már felhoztuk, olyan helyen vannak el-
helyezve a töltésen, amely az árvíz ál-
tal nem veszélyeztetett helyszín.

A híd lábánál, november közepén 
befejeződtek azok a munkálatok, ame-
lyeket a Magyar Állam végeztetett el 
a gyomai hídnál, a Magyar Közút ki-
vitelezésében.  Véget ért a hídzár, az 
egyéb kiegészítő munkák. A projek-
tet határidőre fejezte be a kivitelező. 
Remélem, hogy jó ideig nem kell hoz-
zányúlni, és nem kell hídzárat alkal-
mazni. Nagyon sok gondot, problémát 
jelentett a gyomaendrődieknek, illetve 
azoknak, akik olyan irányba közleked-
tek, amelyhez a hídon kellett volna át-
menni.

A Kis Bálint Általános Iskola Fő 
úti épületének felújítási munkái foly-

nak. Két pályázat is egyszerre való-
sul meg ezen a helyszínen. Az egyik 
egy EFOP-os pályázat, amelyet a Gyu-
lai Tankerület végeztet el, önkormány-
zatunk pedig energetikai pályázatot 
valósít meg. Ennek keretében korsze-
rűsítjük a fűtést, akadálymentesítést 
végzünk, napelemekkel látjuk el az 
épületet, külső hőszigetelést is kap. 
December 31. a határidő, ha az időjá-
rás engedi, tartani lehet. Január köze-
pén, február elején visszaköltözhetnek 
a diákok az épületbe.

Két parkolót is építünk: a Kossuth 
úti óvodánál, és a Pikó Béla utcai orvo-
si rendelőnél. Mindkét helyen decem-
ber 31. a határidő. Úgy látom, szűken 
ugyan, de kész lesznek a parkolók. Re-
méljük, ezekkel elérjük, hogy nagyobb 
biztonságban lesznek mind az óvodába, 
mind pedig a rendelőbe érkezők. Emel-
lett, a közlekedésben is pozitív változás 
várható, hiszen a Pikó Béla utca szűk 
keresztmetszetű, a Kossuth úton nagy 
a forgalom, a korábban itt parkoló au-
tók akadályozták a forgalmat. A belvíz 
IX. ütem kivitelezése kész van, a Hő-
sök terén az utolsó simításokat végzi a 
kivitelező, akinek december 10-ig kell 
befejezni a munkálatokat. A Hősök te-
réhez tartozik a kistornaterem felújítá-
sa, ami a projekten belül jelentős részt 
képvisel. Az épület felújítása kész, ösz-
szenyitottuk a piactérrel. Már jelent-
keztek az első bérlők, akik szeretnék 
kivenni a helyiségeket. Bízom abban, 
hogy ez a felújítás is eléri célját, meg-
pezsdül a gazdasági élet azon a részen 
is.

Az endrődi orvosi rendelőnél a pi-
actérből vettünk el parkolóhelyeket, 
azokat csatoltuk az orvosi rendelőhöz, 
ahová egyébként utat is építettünk. Bí-
zom abban, hogy az odajárók igény-
be veszik,  könnyebb lesz a parkolás 
az endrődi orvosi rendelőnél. A ren-
delő felújítására kiírtuk a közbeszer-
zési eljárást. Decemberben lesz az 
eredménye, szerződést tudunk köt-
ni, és tavasz-
szal, amikor 
jó idő lesz, 
el indulnak 
a kivitelezé-
si munkák, 
megújul az 
épület. Na-
gyon bí-
zom abban, 
hogy lehető-
ségünk lesz 
n e m c s a k 
e n e r g e t i -
kailag kor-

szerűsíteni az épületet, hanem a belső 
váróteret is fel tudjuk újítani: új járó-
lappal, falburkolattal ellátni. Vannak 
olyan helyiségek, amelyek átalakításá-
val javulna az épület átjárhatósága, nö-
vekedne a betegellátás komfortossága. 
Bízom abban, hogy 2019 szeptemberé-
ben már egy teljesen felújított épületbe 
érkezhetnek a betegek.

A Hősök tere mellett, zajlik a kerék-
párút építése, illetve a kerékpárúthoz 
tartozó belvízrendezés kivitelezésének 
munkái. Ezeket is december 31-ig kell 
befejezni. Ez a kerékpárút építés első 
üteme. Két ütemben valósítjuk meg a 
projektet, azért hogy ne maradjon ott 
a felbontott, szétbombázott szakasz a 
szép, Hősök tere körül. Az első ütemet 
az orvosi rendelőig, a zebráig valósít-
juk meg. A következő szakaszt, majd 
ha már jó idő lesz, 2019 tavaszán foly-
tatjuk a Kodály utcáig.  Ekkor valósul 
meg a Blaha Lujza úti kerékpárút sza-
kasz, amely a Dombszögig tart majd. 
Sokkal nagyobb biztonságban közle-
kedhetnek majd az erre járók. A Se-
lyem úton kerékpársávot létesítünk 
mindkét oldalon, hogy itt is biztonsá-
gosabbá tegyük a kerékpározást.

Folyamatban van, és nagyon sok 
embert érint az öregszőlői útépítés, 
amelyet szintén december 31-ig kell a 
kivitelezőnek befejeznie. Gyomaend-
rőd-Hunya valamint Gyomaendrőd-
Kondoros között láthatók az út mellett 
azok a hatalmas kőhalmok, amelyek 
az út alapját képezik majd. Ezt terí-
ti el a vállalkozó, erre aprószemcsés 
kiegészítés kerül, így készül az út-
alap. Amikor kész lesz, reméljük, már 
nem uralkodnak majd olyan állapotok 
Öregszőlőben, mint amilyenek a tava-
lyi évben télen, csapadékos időszakban 
uralkodtak.

Remélhetőleg minél több ember 
megelégedettségére fognak zárulni a 
kivitelezések. Ezek átadása várható-
an majd a jó időben fog történni, télvíz 
idején nem szeretnénk átadni, de ter-
mészetesen lehet majd őket használni. 

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató (folyt.)
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Épül - szépül Gyomaendrőd (képekben)

Átjáró az endrődi orvosi rendelő udvaráról a piacra Az átalakított, felújított kistornaterem

Hősök tere átépítése Kerékpárút építés Endrődön

Parkoló építés a Kossuth úti óvodánál Parkoló építés a Pikó utcában az orvosi rendelőnél
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Kedves Ünnepre Készülő 
Gyomaendrődiek!
Az esztendő napjai: megannyi kisebb, nagyobb 
küzdelem, melyek győzelmek és tanulságok emlékeivel 
sorakoznak egymás mögött. Végigtekintve rajtuk, a 
maga módján mind-mind egy ünnep, hiszen általuk 
léptünk tovább, haladtunk előre a számunkra kijelölt 
úton. Ám ilyenkor, az adventi időszakban ez a haladás 
egyre elgondolkodtatóbb, befelé figyelő lépésekbe 
vált át. Immár ünneplőbe öltöznek az utcák, s velük 
együtt lelkünk is a közelgő karácsonyest varázsa felé 
fordul. Az advent fényei ugyanis képesek a külső 
csillogást és várakozást is belső ragyogássá változtatni. 
Ahányan vagyunk, annyiféle módon ölt formát ez 
a várakozás, hogy mindannyian megélhessük saját 
belső ünnepünket. A karácsony legnagyobb csodája 
talán éppen ebben rejlik, ahogy belső, személyes 
készülődésünk, ünnepi csodavárásunk végül mégis 
egymáshoz vezet el bennünket. Családok, barátok, 
és egész keresztény világunk összetartozásának 
legszentebb ünnepe a Megváltó születése, mely a 
szeretet és hűség alapjait rakta le szerte a világon. 
Forduljunk hát ezzel a szeretettel most egymás felé. 
Ismerjük fel az ünnep fényében egymásban mindazt, 
ami összeköt bennünket! Ám a fény, legyen bármilyen 
erős, nem egyformán jut el mindenhová, ezért figyeljünk 
azokra is, akik nélkülöznek, akik ezekben a napokban 
is nélkülözik az odafordulást. Számukra egy jó szó, egy 
mosoly hozhatja el az igazi ünnepet. Kívánom, hogy 
mindannyiunk számára váljon hát elérhetővé most 
az örömhír, Megváltónk születésének csodája. Így 
kívánok mindannyiuknak áldott, békés karácsonyt!

Dankó Béla 
országgyűlési képviselő

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

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

ÜNNEPI REND
Gyomai Evangélikus Egyházközség:

December 16. vasárnap 9:00 adventi istentisztelet a Kis 
Bálint Általános Iskola diákjainak szolgálatával
December 22. szombat 10:00 Bari Shej lányok karácsonya
December 24. hétfő 16:30 szentesti istentisztelet a hittanos 
gyerekek szolgálatával
December 25. kedd 9:00 karácsony 1. napi istentisztelet 
úrvacsora vételével
December 30. 9:00 vasárnap óév utolsó vasárnapi isten-
tisztelet 
December 31. 9:00 Óév utolsó napi istentisztelet lelkészi 
beszámolóval
Január 7. vasárnap 9:00 Újév 1. istentisztelete

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 
6200 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. 
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 
email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár.
Szerkesztésért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Tel: 66/218-370, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2019. február hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A közelmúltban a Gyulai 
Szakképzési Centrum Dévaványai 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiumában rendezték meg a 
„Teremts esélyt” program vállalkozói 
börzéjét.
Az eseményen a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
vezetője, Tímárné Buza Ilona 
tartott előadást a fiataloknak. Az 
osztályvezető a a dévaványai fiatalok 
helyben maradását támogató, illetve 
a Dévaványáról elszármazott fiatalok 

hazatérését segítő EFOP pályázat 
részleteit ismertette.
A vállalkozói börze célja az volt, hogy 
lehetőséget biztosítson a munkaerőpiac 
valamennyi résztvevője számára – kis- 
és nagyvállalkozás, önkormányzati 
intézmény, foglalkoztatási 
osztály valamint a leendő 
munkavállalók – hogy személyesen 
találkozhassanak egymással. 
Az előadás során a partnerei 
együttműködés, az „Ifjúsági 
Garancia Program”, a munkaerőpiaci 

szolgáltatások és támogatások 
mellett szó esett az Európai Online 
Állásbörzéről, az elektronikus 
ügyintézés lehetőségeiről, a hivatali 
kapu hasznosságáról is.

Vállalkozói börze Dévaványán

November 24-én a gyomaendrődi 
Varga Lajos Sportcsarnokban került 

megrendezésre a 
X. Gyomaendrődi 
Disznótoros és 
B ö l l é r p á l i n k a 
Verseny. Délelőtt 
Gera Krisztián, 
a főszervező 
Gyomaendrődi 
Üdültetési Szö-
vetség Turisztikai 
Egyesület elnöke 
köszöntötte az 
esemény részt-
vevőit, majd 
Toldi Balázs, 
G y o m a e n d r ő d 

város polgármestere nyitotta meg a 
versenyt. A rendezvényen a helyi szer-

vezetekkel való kapcsolattartás jegyé-
ben részt vett dr. Pacsika György, a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatal-
vezetője, és a járási hivatal kolbász-
készítő csapata is, amelynek a hivatal 
mindegyik osztályvezetője tagja volt. 
A sportcsarnokban 17 csapat gyúr-
ta a kolbászba valót, míg a csarnok  
előtt látványos hagyomány-
őrző disznóvágásra került sor.  
A járási hivatal csapata „magyaros 
paprikás sült kolbász” kategóriában 
versenyzett. A nap folyamán a kuliná-
ris élmények mellett tombolasorsolás, 
és különböző szórakoztató programok 
fokozták a hangulatot. A talpaláva-
lóról többek között a Fásy Ádám ál-
tal vezetett Zeneexpressz, valamint a 
Körösmenti Táncegyüttes gondosko-
dott.             (Fotó: Ambruzs-Szabó József

X. Disznótoros és Böllérpálinka Verseny

A Békéscsabán megrendezett 
Pályaválasztási Kiállításon 240 
általános iskolás és közel 100 
középiskolás diák vett részt 
Gyomaendrőd térségéből. A 
Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola diákjait is autóbuszok várták a 
rendezvény első napjának délutánján, 
amivel a Békés Megyei Kormányhivatal 
által szervezett eseményre szállították 
a gyerekeket. Az előzetes érdeklődési 
körök felmérését követően a 
helyszínen szakmai tárlatvezetésre 
kísérték a diákokat, így tanácsadó 
kolléga segítségével végigjárhatták 
az őket érdeklő kiállítókat. A Kis 

Mesterek játék keretében legalább 5 
standnál kellett ügyesen szerepelni 
és így 5 pecsétet összegyűjteni. 
Az érvényes szelvényeket bedobók 

közül sorsolással választották ki a 
szerencsés nyerteseket, a négy közül 
egyik a gyomaendrődi Adame Moira. 
A munkáltatói standoknál is lehetett 
versenyezni a legügyesebb címért, 
így nyert ajándékot Papp András, 
aki szintén a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola 8. osztályos tanulója. 
A standok közötti játék része volt a 
Pályakerék, ahol a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
munkatársai várták az érdeklődőket, 
az általuk megalkotott pályaismereti 
játékkal. A rendezvény ideje alatt 
902 db kérdőív került kitöltésre és 
értékelésre. A hibátlanul kitöltők 
apró ajándékokat is választhattak 
maguknak.

Rózsahegyisek nyereménye
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Minősített Könyvtár címet nyert el a Határ Győző Városi Könyvtár

A magas színvonalú, az olvasók elé-
gedettségét biztosító szolgáltatások 
megvalósításáért és folyamatos fenn-
tartásáért a kultúráért felelős minisz-
ter 2011 óta minden évben díjazza a 
könyvtárakat. A pályázati kiírás sze-
rint a Minősített Könyvtár cím ado-
mányozásáról a kultúráért felelős 

miniszter dönt, a 
nyertes könyv-
tár díszoklevelet 
kap és pénzjuta-
lomban részesül. 
A nyertes intéz-
mények a címet 
öt évig birtokol-
hatják, ezt köve-
tően új pályázatot 
nyújthatnak be. 
K ö n y v t á r u n k 
2014-ben hatá-
rozta el, hogy el-
indul azon az 
úton, amelynek 
eredményeként, 
Fekete Péter, az 
EMMI Kultúrá-

ért felelős államtitkára, a Határ Győ-
ző Városi Könyvtár részére is átadta 
az elismerést. Ezzel ismerték el azt a 
szakmai tevekénységet, amelyet az el-
múlt években a könyvtár dolgozói an-
nak érdekében és úgy végeztek, hogy 
a könyvtárról pozitív képet alakítsa-
nak ki, a könyvtár szolgáltatásait és 

tevékenységét a minőség alapjain szer-
vezzék és nyújtsák. A pályázatot, és 
önértékelést ez év nyarán nyújtotta be 
az intézmény. A formai elfogadás után, 
minőségirányitási és könyvtári szak-
értő vizsgálta a helyszínen a könyvtár 
működését, a benyújtott anyagok va-
lóságtartalmát. A rendkívül sok mun-
kával járó felkészülés eredménye lett 
a Minősített Könyvtári cím elnyerése. 
A minősítés arról szól, hogy a Határ 
Győző Városi Könyvtár azon könyvtá-
rak közé tartozik, amelyek törekszenek 
a legjobb színvonalú munkavégzésre, 
szakmaiságra, a használói igényeknek 
való megfelelésre, a látogatók elége-
dettségének növelésére. Köszönöm 
munkatársaimnak, hogy eljutottunk a 
cím elnyeréséig, hogy közös erőfeszí-
téssel jártuk be ezt az utat! Köszönjük 
használóink és a fenntartó önkormány-
zat bizalmát! Igyekszünk munkánkat 
úgy végezni, hogy az minél több ember 
hasznára, megelégedésére szolgáljon.

Dinyáné Bánfi Ibolya 
Intézményvezető

Sajtóközlemény
Megvalósult a belterületi vízrendezés IX. üteme 

Gyomaendrődön
2018.11.27.

A projekt célja a belterületi belvízi biztonság megteremtése Gyomaendrődön 
a szélsőséges vízrajzi helyzetekkel szemben. A projekt az előző években 
folyamatosan megvalósított ütemekhez kapcsolódik, területi elhelyezkedés 
alapján utolsó előtti ütemként. A városban keletkező belvizek önálló 
önkormányzati kezelésű művekkel Hármas-Körösbe juttatása is megvalósult 
segítségével. 

A megvalósítás helyszíne a gyomai településrészen a Szent István, Bethlen 
Gábor és Szélső utcák tervek szerint meghatározott szakaszait, valamint az 
endrődi településrészen a Kenderáztató, Apponyi, Sugár, Selyem, Korányi, 
Dózsa György, Blaha, Egressy, Juhász Gyula, Toronyi, Fő út, Kárász, Táncsics 
Mihály, Dankó Pista, Körös, Vadász, Halász, Bányász utcák tervek szerint 
meghatározott szakaszait jelenti.

A projektben emellett helyi társadalmi akciók, környezettudatosságot erősítő 
oktatás valamint szemléletformáló kampány is megvalósult.

Projekt összköltségvetése: 243.516.472 Ft.
A projekt befejezésének dátuma: 2018.11.30.

A projektről bővebb információt a www.gyomaendrod.hu/list/top_
projektek/8437 oldalon olvashatnak.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 
„Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön” című Széchenyi 2020 
program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

Vitézi megemlékezés

Az I. Világháború véget érésének  
100. és Gyomaendrőd Vitézi Várossá 
avatásának első évfordulójáról tartott 
megemlékezést a Történelmi Vitézi 
Rend Békés Megyei Székkapitánysá-
ga. A november 17-i megemlékezésen 
beszédet mondott Toldi Balázs pol-
gármester is. A résztvevők koszorúkat 
helyeztek el a Városháza mellett, az el-
múlt évben felavatott kopjafánál.
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!! ÉRTESÍTÉS !!

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Értesítjük, hogy Gyomaendrődön a hulladék elszállítása az ünnepekre tekintettel az alábbiak 
szerint történik:

Kommunális (vegyes hulladék):

- 2018. DECEMBER 24. (hétfő) helyett 2018. DECEMBER 21. (PÉNTEK),
- 2018. DECEMBER 25. (kedd) helyett 2018. DECEMBER 24. (HÉTFŐ),
- 2018. DECEMBER 26. (szerda) helyett 2018. DECEMBER 24. (HÉTFŐ),
- 2018. DECEMBER 31. (hétfő) helyett 2018. DECEMBER 29. (SZOMBAT),
- 2019. JANUÁR 01. (kedd) helyett 2018. DECEMBER 29. (SZOMBAT).

Szelektív hulladék: 
- I. és II. körzet: 2018. december 12. és 20.
- II. és IV. körzet: 2018. december 10. és 21.

Kérjük, szíveskedjenek az edényeket reggel 6:00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotra 
kihelyezni.

Tájékoztatjuk róla, hogy

- az 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz. alatt található ügyfélkapcsolati pont az idei 
éven utoljára 2018. decemberben 20-án (csütörtök) 7:00 h - 15:30 h között tart nyitva;

- Társaságunk 2019. JANUÁR 1. napjától kezdődően, reggel 6:00 órától gondoskodik 
a hulladék elszállításáról.
Kérjük, hogy az elszállításra váró hulladékot, legkésőbb 6:00 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni az ingatlan elé.

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Az egész éves megértést és együttműködést megköszönve, ezúton kívánunk
békés, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog Újévet!

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

www.dareh.hu

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett 

pszichiátriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal 

ugyanez már ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot!  

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 

érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hi-

peraktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Őszi hírek a Kistérségi Óvodából
Intézményünk harmadik alkalommal csatlakozott 
az Európai Mézes Reggeli Programhoz. 

A helyi méhészeknek és a Lourdes Honey Kft.-nek 
köszönhetően ezen a napon óvodáinkban 208 kisgyermek 
reggelizett együtt és kóstolhatott különböző fajtamézet. A 
gyerekek megismerkedtek a méhek életével, a méhészek 
munkájával s a méz jótékony hatásaival. Gyermekeinkkel 
együtt reggelizett Toldi Balázs, városunk polgármestere. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat karöltve a 
Százszorszép Óvodával és a Kis Bálint Általános 

Iskolával november 9-én a nemzetiségi kultúra és 
hagyomány ápolása jegyében szervezte meg a Márton 
napi mulatságot. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és 
iskolai nevelés, oktatás keretei között is foglalkozzunk 
a településünkön élő nemzetiségek zenei, irodalmi és 
kézműves kultúrájának megismertetésével, továbbadva 
azt a következő generációk számára. A Százszorszép 
Óvoda Süni csoportos gyermekei német gyermekdalokkal 
és játékokkal kedveskedtek a vendégeknek. 
Óvodáink bekapcsolódtak az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 
projekt keretében indított „Generációk közötti tudáscsere” 
programba. A Csemetekert és a Százszorszép Óvoda 
gyermekei vendégül látták a Rózsakert, az Őszi Napsugár 
és az Őszikék Idősek Otthon lakóit, akik örömmel 
játszottak, verseltek, kézműveskedtek a gyermekekkel.
Gyomaendrőd Önkormányzatának támogatásával 
rendeztük meg a XIV. Ugra-Bugra Óvodai Sportnapot a 

város nagycsoportos gyermekei számára.  Célunk volt, 
hogy minden gyermek átérezze a közös mozgás és játék 
örömét. 
Az adventi ünnepkörhöz tartozó hagyományos 
játszóházainkban közös kézműveskedésre vártuk a 
családokat. A Csemetekert Óvodában a Szegedi Látvány 
Színház Télapó váró műsora várta a gyermekeket 
november végén, mely fontos erkölcsi értékeket közvetített 
az óvodásaink számára.
Önkormányzatunk támogatásával és a Kistérségi Óvoda 
dolgozóinak közreműködésével készítettük el városunk 
adventi koszorúját a Szabadság téren. 

Év végéhez közeledve köszönetünket és ünnepi 
jó kívánságainkat szeretnénk tolmácsolni a 

Családoknak, támogatóinknak!
Köszönjük a Fenntartó Önkormányzatok egész 
évben nyújtott gondoskodó együttműködését, a 

társintézmények partneri támogatását!

Békés, Boldog, Szeretetteljes Karácsonyt kívánunk!
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Befejeződött az EFOP-4.1.3.-17-2017-
00416 jelű, a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola és Kollégium tanu-
lást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése című projekt kivitelezése. 

A közel 60 millió 
Ft támogatásnak 
k ö s z ö n h e t ő e n 
felújításra került 
az iskola. A be-
ruházás során 
belső felújítások 
történtek, így pél-
dául a folyosók 
és tantermek bur-
kolatait cserélték 
ki, megtörtént a 
tornaterem pad-
lóbu rkolat ának 
cseréje is. A tor-

nateremben ezen felül az öltözők és 
vizesblokkok is felújításra kerültek. 
Új burkolatot kapott a zsibongó és az 
összekötő folyosó. A felújított belső 
tereket színes bútorokkal, esztétikus 

dekorációval, társasjátékokkal tettük 
valódi közösségi térré, ahol szívesen 
tartózkodnak a gyerekek. Mindezek 
mellett új nyelvi labort is kialakítottak, 
ahol korszerű eszközök, berendezések 
segítik a tanulást.
Az Önkormányzat támogatásával az 
alsó tagozat néhány tantermében is fel-
újították a parkettát és térkővel rakták 
ki beton udvar balesetveszélyes terüle-
tét.
Az átadási ünnepségen beszédet mon-
dott teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai 
tankerületi Központ igazgatója, Toldi 
Balázs polgármester és Dankó Béla, 
a település országgyűlési képviselője. 
A vendégeket Farkas Zoltánné intéz-
ményvezető köszöntötte , az iskola 
tanulói verssel, az énekkar dalokkal  
szerepeltek a rendezvényen.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Mi legyek, ha nagy leszek?

November 10-én rendeztük meg isko-
lánkban a pályaorientációs napot. A 
program célja az volt, hogy bővüljenek 
a tanulók pályaválasztással kapcsola-
tos ismeretei, piacképes szakmákkal 
ismerkedjenek meg. A 7-8. évfolyam 
diákjai közelebbről láthattak bele 
Gyomaendrődi Járás három középfokú 
intézményének életébe, beszélgethet-
tek diákokkal, szakoktatókkal. A többi 
évfolyam életkoruknak megfelelő, já-
tékos tevékenységek, üzemlátogatások  
során ismerkedett különböző szak-
mákkal.

Bolyai csapatverseny-magyar

Iskolánk tanulói nagy számban ver-
senyeztek a Bolyai csapatversenyen 
magyarból. A legjobb eredményt az 
5.a osztály csapata érte el a megyei 13. 
helyezéssel. Az 5-letes nyomozók nevű 
csapat tagjai Horváth Nikolett, Putnoki 
Balázs, Braun Barbara és Nagy Kata 
voltak.

Adventi projekt hetek

Hagyományaink szerint ismét  meg-
rendezésre kerül a három hetet meg-
haladó Advent–karácsony projekt. A 
színes programkínálat mellett az  ad-
venti időszakban mi is minden héten 
meggyújtunk egy-egy  gyertyát az ad-
venti koszorún. A gyertyagyújtásokra  
a hetedik osztályosok   verses, dalos 

műsorral készülnek.  December 6-án 
minden osztályt meglátogat a Mikulás, 
10-én kezdődik a hangulatos, izgalmas 
karácsonyi vásár. Lehet menni kor-
csolyázni Békéscsabára, osztály bulik 
lesznek, és az utolsó napon közös kará-
csonyi ünnepséget tartunk a hatalmas 
fenyőfa körül. Így felkészülve, várjuk 
majd a karácsonyt családunkban is.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Dobogós helyezések a Bolyai 
Anyanyelvi Versenyen

2018. november 19-én, Békéscsabán, a 
Petőfi utcai Általános Iskola tornater-
mében rendezték meg a megyei szin-
tű Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
díjkiosztóját, ahol az első hat helyezett 
csapatot jutalmazták 3-8. évfolyamon. 
Rövid műsor után a színpadra szólítot-
ták a versenyzőket és felkésztőiket. A 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola ötödik és nyolcadikos diákjai 
remekeltek, nagyszerű eredmények 
születtek: a végzős évfolyamból a 8. a 
osztályos lányok: Pintér Dorka, Csányi 
Brigitta, Varga Vanda és Erdélyi 
Anna a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára állhatott. Felkészítőjük: 
Domokos Anikó volt. Az 5. a osztály-
ból: Kiszely Kitti, Gyuricza Tamás, 
Szilágyi Péter és Varjú Zétény anya-
nyelvi tudásuk legjavát nyújtották, 
hiszen az első helyen végeztek 48 
csapatból. Felkészítőjük: Hunya Jolán 
tanárnő. Az ötödikesek, ahogyan ma-
gukat nevezik: a „Nyelvelő névelők” 
felkészítőjükkel - egyben osztályfőnö-

kükkel- december elején Budapestre 
utaznak, az országos megmérettetésre. 
Nagyon jó eredményt, 9. helyezést ért 
el a 6. a osztály.Csapattagok: Medve 
Dorka, Kakati Lili, Molnár Nóra, 
Beinschróth Boglárka, felkészítő taná-
ruk: Forgácsné Gyetvai Krisztina. A 7. 
b osztályos csapat szintén: 9. helyezett, 
Bula Boglárka, Szőke Gyula, Szurovecz 
Benjámin és Uhrin Andor részvé-
telével, felkészítőjük: Hunya Jolán. 
Gratulálunk kimagasló teljesítmé-
nyükhöz, a nem mindennapi sikeres 
eredményekhez!

Simonyi Emlékversenyen

2018. november 17-én Gyulán, a 
Karácsonyi János Gimnáziumban 
rendezték meg a Simonyi Imre köl-
tőről elnevezett emlékversenyt. A 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskolából Uhrin Andor: 4. helyezett, 
míg Hugyik Zoltán: 2. helyezett lett. 
Kötelező versként egy Simonyi Imre 
költeményt mondtak a diákok, ame-
lyet a rendező iskola írt elő. Szabadon 
választottként pedig Andor: Szabó 
Lőrinc, Zoli pedig Wass Albert vers-
sel versenyzett. Felkészítő tanáruk: 
Hunya Jolán.

Pályaválasztási Vásár

Már hagyomány, hogy a 8. osztályos 
tanulóink minden évben részt vesz-
nek a Pályaválasztási Vásáron, melyet 
az idei évben 2018. november 14-én 
és15-én rendeztek meg Békéscsabán, 
a CsabaParkban. A rendezvény célja, 
hogy olyan tájékoztatást nyújtson a 
békés megyei pálya-, szakma- és is-
kolaválasztás előtt álló általános-, kö-
zép- és felsőfokú oktatási intézmények 
tanulói számára, ami a munkaerőpiaci 
igényekhez igazodó pályadöntésük 
meghozatalát segítheti. A Családsegítő 
Központ munkatársai segítségével a 
diákok osztályfőnöki órán egy tesztet 

töltöttek ki, melynek eredménye meg-
mutatta, mely szakirány iránt érdeklő-
dik igazán a tanuló. A rendezvényen 
a gyerekek 9 szakirányban vehettek 
részt az iskolaválasztásukat elősegí-

tő tárlatvezetésen. A „Kis Mesterek” 
játék hiányszakmák megismerésében 
nyújtott segítséget a diákoknak, ezeket 
többen ki is próbálták. A Pályakerék 
játékos formában, kérdőívek segítségé-
vel ismertette meg az érdeklődőket az 
egyes szakmákkal. A pályaválasztó di-
ákok számára a rendezvény megadta a 
lehetőséget, hogy válaszokat kapjanak 
azokra a kérdésekre, amelyek a közép-
iskola-választással kapcsolatban felme-
rültek bennük. A középiskolák képvi-
selőitől személyesen kaphattak választ.  
Rengeteg élménnyel gazdagodva tér-
tünk vissza a Pályaválasztási Vásárról, 
remélve, hogy a rendezvény sokat segí-
tett a diákoknak a pályaorientációban.

Dietetikai tanácsadás

2018. november 15-én dietetikai 
előadáson vettek részt a 6.a osztály 
tanulói az EFOP-1.8.5-17-2017-
00072 pályázati program keretében. 
Az előadás témái:
- a mozgás fontossága, 
- kalóriák életünkben, 
- a hízás ellenszerei, 
- karácsonyi étkezés. 
Sok hasznos információval 
gazdagodtak az előadáson 
diákjaink.

Újraélesztési gyakorlat

2018. november 27-én délelőtt a 
hetedikesek az újra élesztés gya-
korlatát és az ehhez kapcsolódó 
biztos, oldalfekvés technikáját sajá-
títhatták el tanulóink. Az Országos 
Mentőszolgálat részéről Rávai Béla, 
mentőtiszt és Futaki Adrienn, isko-
lánk védőnője adta át a diákoknak az 
életben is hasznos ismereteket. Az 
újra élesztés technikáját mindenki-
nek érdemes elsajátítani, mert bár-
mikor előfordulhat velünk, hogy az 
utcán valaki összeesik mellettünk, 
és csak mi segíthetünk rajta. A dél-
előtt folyamán a gyerekek nemcsak 
elméleti ismereteket szereztek, ha-
nem kipróbálhatták azokat a gya-
korlatban is: mellkaskompressziót 
és befúvást alkalmaztak az egész-
ségügyi dolgozók fantombabáján. 
Az újra élesztés elmélete egyszerű, 
de csak gyakorlatban rögzülhet a 
helyes technika. Így tudunk adott 
helyzetben életet menteni.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Jó volt újra együtt

November 15-én tartotta iskolánk a 
második Suliváró foglalkozását. Jó 
volt újra látni a már ismerős arcokat és 
boldogan üdvözöltük az újonnan érke-
ző gyerekeket. A szülők egy hasznos 
előadást hallgattak meg Örömteli isko-
lakezdés címmel, az intézmény vezető-
je Ágostonné Farkas Mária tolmácso-
lásában. Mindeközben a gyerekek egy 
másik teremben meglepetés műsorral 
készültek. A kis színész palánták jól 
vizsgáztak, előadásukat vastapssal 
jutalmazták a szülők. Köszönjük a 
résztvevők megtisztelő érdeklődését! 
Reméljük, a decemberi kézműves 
foglalkozásunkon ismét találkozunk 
majd!

Békés Megyei Diákparlament 

2018. november 8-án, Békéscsabán, a 
Békés Megyei Könyvtárban ültünk ösz-
sze mi, a Békés Megyei Diákparlament 
tagjai. Az ülés legfontosabb feladata az 
Országos Diáktanács (ODT) tagjainak 
és a póttagjainak a megválasztása volt. 
Ám mielőtt erre sor került volna, a di-
ákok és tanáraik elmondhatták véle-
ményüket az iskolájukban érzékelhető 
gondokról. Voltak olyan észrevételek, 
amelyek csak egy adott iskolára vonat-
koznak, de voltak olyanok is, amelyek 
minden iskolában megtapasztaltunk. 
(pl.: túl sok tananyag, magas óraszá-
mok, a mindennapos testnevelés elha-
gyása... stb.) Rendkívül sok észrevétel 
hangzott el, szinte mindenkinek volt 
véleménye. Dél körül tartottunk egy 
rövid kis szünetet. A könyvtár dolgo-
zói szendvicsekkel és üdítővel kínáltak 
minket. 15 perc elteltével újra mun-
kához láttunk, és megválasztottuk az 
ODT tagokat és póttagokat. A válasz-
táson én is indultam - több-kevesebb 
sikerrel. Bár nem lettem se tag, se pót-
tag; mégis elégedett vagyok. Még arról 
is beszélgettünk, hogy az ifjúság örül-
ne, ha a lexikális tudás mellett olyan 
gyakorlati ismeretekkel is gazdagod-
nának, melyet az életben hasznosítani 
tudnának. A jelenlevők megfogalmaz-
ták és elhatározták, hogy az Országos 
Diákparlamenten is hangot adnak a vé-
leményüknek.

Hugyik Zoltán 
a Diákönkormányzat elnöke

Könyvtárhasználati ismeretekről 
játékosan a Határ Győző Városi 
Könyvtárban

Mintaprojekt a könyvtárban: a Határ 
Győző Városi Könyvtár szervezésében 
a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések 
mindenkinek” című mintaprogram ki-
próbálására nyílt lehetősége a 6.c va-
lamint a 6. b osztálynak. A Sherlock 
Holmes nyomában című program ke-
retén belül a gyerekek nyomozással, 
játékkal gyűjthettek információkat a 
könyvtárról és annak használatáról. 
Izgalmas, élménydús órákat töltöttek 
a gyerekek a könyvtárban. Köszönik a 
lehetőséget!

Márton napi rendezvény

Az idén november 9-én került 
megrendezésre, immár 7. alkalom-
mal, Gyomaendrőd Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata szer-
vezésében, a Százszorszép Óvoda 
és intézményünk közös együttmű-
ködésével ez a program. A 3. a, 4.a, 
5.a osztályos tanulók Szent Márton 
püspök életéhez kapcsolódó drama-
tikus előadással, valamint zenés-
táncos produkcióval kedveskedtek a 
nézőközönségnek. A hangulatkeltő 
előadások után került sor, a már ha-
gyományos rajzverseny eredmény-
hirdetésére, a kézműves foglalkozá-
sokra, és a lampionos felvonulásra.A 
felvonulás után a szervezők libazsí-
ros kenyérrel, libasülttel, és forró 
teával kedveskedtek az érdeklődők-
nek. Remek hangulatú, tartalmas 
programban volt részünk. Értékes 
ez a hagyomány és örömmel tölt el 
bennünket, hogy évről-évre egyre 
többen vesznek részt az eseményen.

Karácsonyi kézműves délután, 
advent, karácsony

A szokásos karácsonyi kézműves dél-
utánon szebbnél szebb ajándékok, dí-
szek kerültek ki a gyerekek kezéből, 
amelyeket szüleiknek, szeretteiknek 
készítettek a hangulatos délutánokon, 
az ünnepvárás jegyében. Advent har-
madik vasárnapján a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola felsős iro-
dalmi színpada és énekkara meghitt 
karácsonyi versekkel és dalokkal kö-
szönti a város adventi koszorújához 
kilátogatókat. Majd az utolsó tanítási 
napon, december 21-én, a gyerekek és 
tanáraik közösen nézik meg a kisdiá-
kok karácsonyról szóló jelenetét.

További információk, 
fotók a honlapon: 

www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Advent első vasárnapja
A városi ünnepi műsorban iskolánk 
diákjai vettek részt. Felkészítő taná-
rok: Fekécsné Botos Emese, Kerekiné 
Nándori Anita, Kozsuch Nikolett.

Pályaválasztási Vásár
November 13-14-én újra megrendezés-
re került Békéscsabán a pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak a PÁV. Iskolánk 
két standdal is képviseltette magát. A 
földszinten a szakmákról kaptak tájé-
koztatást az érdeklődők, és a tanulók 
által készített süteményeket is megkós-
tolhatták. Az emeleten a „Kismesterek 
játék”-ban marcipánrózsát formázhat-
tak, sajtok és csokigolyók közül vá-
laszthattak a diákok. A részvétel ered-
ményesnek bizonyult, mert intézmé-
nyünk nyílt napján több diákkal újra 
találkoztunk.

Nyílt Nap

Az iskolánkban látogató diákok és 
szülők megismerhették képzési kíná-
latunkat és az Erasmus+ Mobilitási 
gyakorlatokat. Környezetvédelem, nö-
vénytermesztés, informatika és mate-
matika órákat látogathattak meg az ér-
deklődők. Nagy igény mutatkozott az 
ebédlőben az iskola tanulói és tanárai 
által készített sütemények, édességek, 
kolbász, fasírt iránt. Iskolánk diákjai 

és Fekete Árpádné Enikő sajtbemuta-
tót és kóstolót tartott a látogatóknak. A 
hintózás és a traktorozás idén is remek 
mókának bizonyult.  A programokon 
több mint 150 általános iskolai diák 
vett részt.

Pályaorientációs Nap a Bethlenben
2018. november 23-án pályaorientációs 
napot tartottunk iskolánk érdeklődő di-
ákjainak. Fontosnak tartjuk az ismere-
tek bővítését, a tudás minél magasabb 
szintre emelését, ezért a felsőoktatás 

neves intézményeit hívtuk meg prog-
ramunkra. A Szent István Egyetem 
Tessedik Campusának tájékoztatója 
után a Debreceni Egyetem mutatta be 
széleskörű képzési kínálatát. A rendez-
vény a GINOP 6.2.3.-17-2017-00023 
program keretében, az Európai Unió 
támogatásával valósult meg.

Bethlen termékek a Párizsi Magyar 
Nagykövetségen
Az Agrárminisztérium 
Agrárszakképző Intézményi Hálózat 
szakoktatói, valamint a gyakorlati kép-
zési helyek működtetői egy hetes szak-
mai tapasztalatszerző úton tartózkodtak 
Franciaországban, a Dol de Bretagne-i 
szakiskolában. Tanulmányozták a diá-
kok duális gyakorlatainak megvalósí-
tását, farmok működését, az intézmény 
és képző helyek kapcsolatrendszerét. 
Szakmai megbeszéléseket folytattak 
francia partnereikkel és a diákokkal, 

akik Gyomaendrődre készülnek há-
rom hetes gyakorlatra.  Az együtt-
működést üdvözölte Magyarország 
Franciaországi Nagykövete, Károlyi 
György Úr és Gresóné Nesuta 
Marianna Attasé Asszony szakdiplo-

mata. A Nagykövetségen bemutattuk 
iskolánk diákjai és tanárai által kész-
tett szilvalekvárt, almalekvárt, cékla 
salátát és kompótokat. A magyar ok-
tatók kint tartózkodása az Erasmus+ 
szakoktatói Mobilitás program kereté-
ben, az Európai Közösség támogatásá-
val valósult meg.

Eramus+ Mobilitási szakmai 
gyakorlat Roskosz
Iskolánk élelmiszeripari ágazatos ta-
nulói novemberben szakmai gyakorla-
tukat töltötték Lengyelországban, mely 
keretein belül megismerték a régi már-
már elfeledett szakmákat, helyi, regio-
nális tradicionális ételeket készítettek. 
Kenyérféléket, kelt élesztős tésztákat, 
ételeket, melyeket nevezetes családi 
alkalmakkor fogyasztottak. Kulturális 
programok keretein belül Varsó neve-
zetességeivel ismerkedtek és a lengyel 
nép függetlenségének 100. évfordulója 
alkalmával történelmi előadást tekin-
tettek meg a helyi művészeti iskola 
előadásában.

Tudományos Diákköri Konferencia 
Szarvason

Iskolánk végzős tanulója, Szerető 
Dorottya részt vett a Szent István 
Egyetem Tessedik Campus-án meg-
rendezett TDK versenyen, ahol a kö-
zépiskolás kategóriában második he-
lyezést ért el. Versenydolgozatának 
témája: A vidéki turizmus lehetőségei 
Gyomaendrődön. Felkészítő tanára 
Tölcsér Zoltán. Gratulálunk diákunk-
nak és felkészítő tanárának!
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei
Reneszánsz témahét iskolánkban 

Iskolánkban a november vége a rene-
szánsz jegyében zajlott. De nem csak 
a reneszánsz korstílusról bővíthették 
tudásukat diákjaink, hanem egyúttal 
Mátyás király uralkodóvá választásá-
nak 560., valamint születésének 575. 
évfordulójára is emlékeztünk. Szinte 
minden tanórán és délutáni foglalko-
záson megismerkedhettek tanulóink a 
reneszánsz kori történelemmel, művé-
szetekkel.  Hétfő reggel egy versenyt 
hirdettünk diákjainknak, mely így 
hangzott: 

„Dicső urunk Mátyás, - Minden Ma-
gyarok Hatalmas Királya-, felettébb 

kedvelé az ifjúi virtust. Ezért szépre-
ményű, ámde vakmerő ifjaknak, va-
lamint szende, ámde tűzrőlpattant 
honleányoknak embert megmérető, 
erős hőspróbatételt rendele el hatalmas 
és dicső országa teljes széltében.”
A tanulók a feladatokat a suli rádión 
keresztül és a pedagógusoktól kap-
ták. Az iskola minden tanulója tudá-
sának, képességének és szorgalmának 

megfelelően gyűjtötte az elvégzett fel-
adatokért kapott „Mátyás tallérokat”, 
melyet a királyi kincstárban őriztünk.  
A játékos feladatok között szerepelt is-
meretterjesztő szöveg értése, Mátyás 
mondák megismerése. A rajz órákon 
és kézműves foglalkozásokon iniciá-
lét és címerpajzsot lehetett készíteni. 
Délutánonként lovagi tornán lehetett 
bizonyítani ki a legrátermettebb ar-
ra, hogy Mátyás király híres fekete 
seregében szolgáljon. A könyvtárban 
megtudhattuk, mi állhatott egy ne-
mes úr villásreggelijének bevásár-
ló listáján, megismerkedhettünk a kor 

illemtöténelmével, szellemi várjátékon 
vehettek részt azok, akik nem féltek 

megmérettetni tudásukat. A hét 
fénypontja az ötödik osztályosok 
Beatrix királyné tréfája című elő-
adása volt, amit az iskola aulájában 
tekinthettünk meg, ami ekkorra 
már igazi bálteremmé változott. 
Ekkor került kihirdetésre azok 
névsora, akik a hét folyamán a leg-
több tallért gyűjtötték, s elnyerték 
méltó jutalmukat. Ehhez a prog-
ramsorozathoz egy rajzpályázat is 
tartozott. A tanulóknak rózsaablak 
terveket kellett készíteniük. Az el-
készült pályamunkákra az iskola 

Facebook oldalán egész héten lehetett 
szavazni. A legtöbb szavazatot kapott 
rajzok készítői, valamint az iskola dol-
gozói által választott munkák készítői 
ajándékcsomagot kaptak. Tartalmas, 
élményekben gazdag programsorozat 
megszervezéséért és lebonyolításáért 
ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni lelkes, segítőkész kollégáimnak.

Kondorné Tímár Erzsébet

Duó dallam nélkül

2018. november 22-én rendezte meg 
a szentesi Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda a hagyo-
mányos Duó dallam nélkül elne-
vezésű versmondó versenyét. Idén 
is sokan mérettették meg magu-
kat, több mint százan jelentkeztek, 
s várták izgatottan a verseny kez-
detét. Jöttek Gyulától Hódmezővá-
sárhelyig versszerető gyermekek. 
Romhányi József, Laczkfi János, 
Arany János s mások versei hang-
zottak el, klasszikusoktól moderne-
kig. Az iskolánkból Gubucz Panna 
és Vatai Zalán (5. o.) indult, az 5-
6. osztályosok korcsoportjában. 
Kányádi Sándor Az elveszett követ 
című versét adták elő, s szereplésü-
ket a zsűri – tizennégy párosból – 
első hellyel jutalmazta. Gratulálunk 
a díjhoz gyermekeknek! Felkészítő 
tanáruk Polányi Éva volt.

Német nyelvi olvasási verseny

Iskolánk három tanulója, Kiszely 
Borbála, Szerető Alma és Vári Fru-
zsina indult a Karcagi SZC Teleki 
Blanka Gimnáziumában rendezett 
német olvasási versenyen. A di-
ákok egy szöveghez kapcsolódó 
feladatsort kaptak, ezt kellett meg-
oldaniuk. Vári Fruzsina (6. o.) saját 
korcsoportjában első helyezést ért 
el. Felkészítője Kis-Turcsányi And-
rea tanárnő volt.

Egyesületi bál

2018. november 17-én rendezte meg 
a Szent Gellért Keresztje Egyesület 
a hagyományos bálját. A szervezés-
ből kivette részét a szülői munkakö-
zösség, illetve az iskola tanári kara. 
A telt házas rendezvényen 180 ven-
dég szórakozott. A Színfolt mazso-
rett csoport, az iskola néptáncos 
tanulói, illetve Ladányi Sára éne-
kével tettük színesebbé az együttlé-
tet. A bál bevételét a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gim-
názium korszerűsítésére fordítjuk. 
Köszönjük a szülőknek, a támoga-
tóknak, és mindenkinek, aki hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez.
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Nyílt nap és pályaorientációs nap

2018. november 21-én megnyitot-
tuk kapuinkat leendő gimnazistáink 
és szüleik, pedagógusaik előtt. A re-
gisztráció után rövid tájékoztatót kap-
tak a diákok, hogy eligazodjanak a 
számtalan érdekes bemutató foglalko-
zás között. 9 órától már kezdődtek is 
az interaktív, izgalmas rövidített órák. 
Utazás-turizmus, belügyi rendésze-
ti ismeretek, testnevelés, fizika-kémia, 
rendhagyó irodalom óra és angol-né-
met foglalkozások vették kezdetüket. 
A regisztrációnál a hozzánk látogató 
diákokat 5 csoportra osztottuk, így 20 
perces váltásban mindegyik bemuta-
tón részt vehettek. Minden helyszínen 
gimnazistáink segítették a szerve-
ző pedagógusok munkáját. Késő dél-
előtt pedig igazi nyílt órákon is vártuk 
őket: matematika, történelem, bioló-

gia, informatika, német és angol nyelv 
közül választhattak. Ezzel párhuza-
mosan a többi tanulónk részére is fog-
lalkozások zajlottak. Az első órában 
önismereti teszteket töltöttek ki osz-
tályfőnökeik irányításával, majd elő-
adások következtek. A Békés Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház csapata tartott egy szemléletfor-
máló órát, ahol a másság elfogadása 
volt a téma. Az egykori X-Faktoros, 
Samu Ernő, roma származású zenete-
rapeuta először egy látássérült hölgyet 
kísért gitáron. Ezután gondozottjai 
előadásában egy saját készítésű, hu-
moros darabot láthattunk a másságról, 
végül pedig ő mutatkozott be és hoz-

ta közelebb diákjainkhoz a cigánysá-
got zenés, mesélős történetekkel. Ezzel 
párhuzamosan védőnői felvilágosítá-
son vehettek részt tanulóink. A Városi 
Képtárban az őszi tárlatot tekinthettük 
meg a diákokkal.

Ebéd után pedig pályaorientációs elő-
adások következtek. Minden diákunk 
választhatott két intézményt, amely-
nek az előadásán szívesen vett részt. 
Az érettségire épülő szakképzések-
ről a gyulai Harruckern János Szak-
gimnázium, valamint a békéscsabai 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium 
tartott előadást. A Szegedi Tudomány-
egyetem általános tájékoztatója mellett 
a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági 
Kar is bemutatkozott. Itt volt Szolnok-
ról a Neumann János Egyetem Gaz-
dasági Kara, valamint a Szent István 
Egyetem győri és szarvasi kara is. A 
Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara is ellátogatott hozzánk, va-
lamint Cseh István alezredes várta a 
rendőri pálya iránt érdeklődőket. Kö-
szönjük ezúton is mindenkinek a rész-
vételt, a segítséget és a munkáját.

Német nyelvi délután

2018. november utolsó napjának dél-
utánjára szeretettel hívtuk és vártuk a 
helyi és környékbeli általános iskolák 
német nyelvet tanuló nyolcadikos di-
ákjait. Megtisztelt jelenlétével a Kiss 
Bálint Általános Iskola 15 fős csapata 
és osztályfőnökük, Domokos Anikó. 
A dévaványai Ványai Ambrus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolából 13 diákot és az őket kísérő két 
tanárnőt, Szelei Gabriellát és Ignáczné 
Mészáros Évát fogadhattuk. A saját ál-
talános iskolánkból 2 tanuló érkezett a 
megmérettetésre. 13 órakor be is csen-
gettek a versenyre. A diákokat vegyes 
csoportokba osztottuk, hogy megis-
merjék egymást, hisz reményeink sze-
rint jövő ősszel újra találkoznak majd 
nálunk, akkor már gimnazistákként. 
Összesen hat 5 fős csapat alakult ki. 
Minden csapat kapott 1-1 gimnazista 
segítőt, akik már ügyesen használják 
a német nyelvet. Érdekes és szórakoz-
tató feladatok következtek az adven-
ti időszak és a karácsony jegyében. A 
cél a jó hangulat és egy kellemes dél-

után eltöltése volt, miközben igyekez-
tünk a német nyelv játékosabb oldalát 
is megmutatni. A verseny eredmény-

hirdetéssel és jutalomosztással zárult. 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érez-
te magát.
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MEGHÍVÓ 
A Határ Győző Városi Könyvtár tisztelettel meghívja 

Önt és ismerőseit 
Dávid Benjamin (SZTE Történelem MA hallgató) 

Állítsunk emléket Gyoma és Endrőd hősi halottainak! 
I. világháborús emlékműállítás Gyomán és Endrődön című 

előadására. 

      
Az I. világháború első évében már megfogalmazódott a társadalmi 

igény arra, hogy a háborúban hősi halált halt katonákról 
méltóképpen megemlékezzenek. A Nagy Háborút követően, az 

1920-as években tömeges emlékműállítás folyamata volt 
megfigyelhető az ország egész területén. Ebbe a folyamatba 

illeszkednek be településeink szoboravatásai. Gyoma és Endrőd 
településeken egyaránt hosszas szervezés előzte meg az emlékmű 

állítását és ünnepélyes leleplezését. 
Helyszín: Határ Győző Városi Könyvtár  

Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Időpont: 2019. január 24. (csütörtök) 17 óra. 

A programon a részvétel ingyenes. 

MEGHÍVÓ 
A Határ Győző Városi Könyvtár szeretettel meghívja 

Önt és kedves ismerőseit a 

Magyarnak lenni 
című műsorra 

 

Kautzky Armand Jászai Mari -díjas 
színművész és  

Udvarhelyi Boglárka énekművész 
előadásában. 

Pódiumműsor a léleknemesítő magyar líra 
jegyében: Válogatást hallhatnak nagy magyar íróink 
műveiből (Radnóti Miklós, Petőfi Sándor, Ady Endre, 

Juhász Gyula, József Attila, Wass Albert,  
Reményik Sándor), valamint megzenésített versek és 

(nép)dalok csendülnek fel. 
Helyszín: Határ Győző Városi Könyvtár 

Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Időpont: 2019. február 6-án (szerda) 17.00 órakor. 

A programon a részvétel ingyenes. 

A művészeti iskola programjairól…
“Ahol elfogynak a szavak, ott segít a zene.”

/Hans Christian Andersen/

A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola első őszi kon-
certje az idősek napjára adott műsor volt az Őszi Napsugár 
Idősek Otthonában, melyen Papp Gábor (klasszikus gitár), 
valamint Halász Valéria és növendékei (furulya, fuvola) sze-
repeltek.

Október 4-én, a zene világnapjához kapcsolódó ünnepi kon-
cert műsorát az idén is a hangszeres tanárok és a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórus tagjai adták. A nagysikerű, telthá-
zas rendezvénynek a Gyomaendrődi Járási Hivatal adott ott-
hont ünnepi hangulatot idéző dísztermében.

November 14-én - ismét az Őszi Napsugár Idősek 
Otthonában - az intézmény tanárai (Szurovecz Csilla és Kovács 
Sándor) valamint meghívott művészvendégük, Molnár István 
Tamás szerepeltek a szociális dolgozók részére szervezett ese-
ményen.

A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola legközeleb-
bi programja a Karácsonyi Koncert lesz, melyre a „Régi” 
moziteremben (Harang Söröző) december 20-án 17.00 órától 
kerül sor. Erre a rendezvényre nagyon sok szeretettel várnak 
a szervezők minden kedves érdeklődőt, aki szeretne az iskola 
tanáraival és növendékeivel egy kellemes, karácsonyi hangu-
latú koncerten részt venni.

Továbbá az intézmény ezúton szeretné megköszönni mind-
azoknak a segítségét, akik a Hallható Hang Alapítvány szá-
mára nyújtott felajánlással támogatták a 2018-as év folyamán 
munkáját. Békés ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új 
évet kívánnak a művészeti iskola munkatársai és növendékei!
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A 2018-as év utolsó témájának a mi-
nőségi időtöltést választottuk, azon 
felindulásból, hogy olvasgatva az in-
terneten a következő statisztikákkal ta-
lálkoztunk: Egy átlagos magyar ember 
napi 7 percet tölt a gyermekével való 
beszélgetéssel ellenben 1,8 órát közös-
ségi oldalakon.

A mai anyagias világunkat sajnos 
nehéz összeegyeztetni a lelkünknek 
fontos szellemi javakkal. Ezt még ne-
hezítik a média káros hatásai. Mert a 
már sokszor ismételt klisék mellé a fő 
probléma, hogy elveszi az időnket. Be 
kell vallanunk már belföldi és külföldi 
híreket is javarészt virtuális felületen 
olvasunk a leggyakrabban, okos tele-
fonnal az e-mailek kezelése is lehetővé 
vált és folytathatnánk ezen felsoro-
lást. Félreértés ne essék minden érmé-
nek 2 oldala van és nem kell átesni a 
ló túloldalára! A XXI. század gyerme-
kének, emberének intelligenciájának 
fejlődédéhez, világhoz való adaptáci-
ójához igenis szüksége van a virtuális 
világ eszközeire! Csak a hangsúlyt a 
felelőségteljes tudatos használatra kell, 
hogy helyezzük. Világunk énközpontú 
és ez sok esetben tökéletességre tö-
rekvő szellemi beállítottságot von ma-
ga után. Ezen maximalista hozzáállás 
nem rossz tulajdonság, ha magas pre-
cizitást követelő hivatást választunk 
magunknak. De a mindennapi életben, 
inkább versenyhelyzetet teremt és ez-
által nem a gyermekünkre, családunk-
ra figyelünk hanem, hogy mindent a 
társadalmilag sugalt tökéletesség ké-
pe szerint alakítsunk életünkben. Ha 
ez nem sikerül akkor szégyelljük azt.

Az egyik legfontosabb, legmegha-
tározóbb dolog az életünkben a család 
és a családalapítás. Egy családalapí-
tásnál fontos lefektetni a családi ér-
tékrendet, amely fontos pillére lesz 
a család további életének. Valamint 
a felnövekvő nemzedéknek, gyere-
keinknek támpontként szolgál. Ezen 
alappillérek meghatározásával a fel-
nőtteknek is könnyebb meghatározni 
a család a munka helyét az életében. 
Persze bizonyos alap igények sosem 
szabad változzanak, de a gyermekek 
cseperedésével képlékenyen változnak 
a programok. Vannak dolgok az élet-
ben amik, tervezhetőek, ütemezhetőek 
de vannak csak az adott időben megél-
hetőek, mint például az első lépések és 
szavak egy gyermeknél. Egy csecsemő 
folyamatos szülői jelenlétet igényel. 
Majd ahogyan cseperednek áthelyező-
dik az igény a biztos bázisra, hogy a 
szülőhöz, mint egy biztos végvárhoz 

vissza lehessen vonulni. Ha kell meg-
jelenjen, elmagyarázzon dolgokat, be-
avatkozzon, megnyugtasson, ha nem 
akkor pedig hagyja, hogy gyerme-
ke felfedezze a világot, és megélje az 
önállóság nyújtotta sikerélményeket. 
De a rendszeres és minőségi időtöltés-
re a család minden tagjának szüksége 
van kortól, nemtől függetlenül. Han-
golódjunk rá a család minden tagjára 
és keressünk olyan, napi rutintól eltérő 
tartalmas tevékenységeket melyek ma-
radandó emlékek, élmények lesznek, 
illetve keressünk olyan cselekvéseket 
is ami a mindennapi rutinba beemel-
hetőek. Félreértés, hogy csak az inten-
zív élményt nyújtó programokkal lehet 
minőségi időt tölteni. 
A minőségi idő eltöltéséhez a követke-
zőkre van szükség: figyelemre, bizton-
ságos nyugodt légkörre, nyitottságra, 
érdeklődésre és türelemre. Ezek mind 
megoldhatóak otthon is ha kikapcsol-
juk a TV-t, számítógépet, telefont és a 
szülői elvárásokat is félretesszük. Pél-
dául a közös matekozás nem a gyermek 
igénye, hanem a szülőé, ami persze a 
gyermek érdekében történik. Legyünk 
mi is gyermekek a gyermekünk mel-
lett. Ilyenkor irányíthat a gyermek az 
ő ötletei, elképzelései alapján, mentén 
alakíthatjuk közös programjainkat. És 
a szülőnek ilyenkor egy feladata van 
figyelni, mint ahogy a színészeket fi-
gyeljük a színielőadáson, és nem be-
avatkozni kicsit kiengedni a gyeplőt és 
hagyni, hogy ő legyen a rendező. Az 
ilyen tevékenységek során megnyilvá-
nul a szeretet egy olyan mély szintje, 
amelyhez nem szavakkal lehet eljut-
ni és ez adja az együttlét örömét. Az 
ilyen együttlétből fél óra többet ad, 
mint a két bevásárlás között játszóhá-
zazunk, vidámparkozunk típusúból, 
vagy éppen együtt töltjük a délutánt, 
de közben telefonon dolgozunk vagy 
intézzük ügyeinket.  A karácsony és 
az év vége a meghittségről szeretet-
ről szól. Ilyenkor mintha kicsit lelas-
sítanánk. Ez az az idő amikor kicsit 
tényleg ki tudunk szállni a minden-
napi rohanó életmódunkból és ki tud-
juk kapcsolni a telefont, TV-t stb… és 
le tudunk ülni sürgető teendők nélkül 
társasjátékozni, legózni, szerepjátéko-
kat játszani (mini családi színház), bú-
jócskázni, feldíszíteni együtt a lakást, 
együtt süteményt sütni és bármely 
olyan tevékenységet végezni, amely az 
egész családnak valami módon örömet 
szerez. És ha az időjárás lehetőséget ad 
rá szabadtéri téli elfoglaltságokra is idő 
kínálkozik a család számára.

Mindenkinek Boldog Karácsonyt 
és egészségben szeretetben gazdag Új 
esztendőt kívánnak a gyomaendrődi 
védőnők!

Forrás: Zacher Gábor, Juhász Dániel

Védőnői gondolatok

Szakrendelő Intézet 
év végi zárva tartása

A Városi Egészségügyi 
Intézményben 

2018. december 17-től, 
2019. január 2-ig téli 
szabadságolás miatt a 
szakrendelés szünetel. 

Első rendelési nap: 
2019. január 3.

A helyettesítést ez idő alatt 
a Szarvasi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. látja el: 

Szarvas, Szabadság u. 11. 
Tel: 66/514-300
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A Gyomaendrődi NKSE felnőtt csa-
patának utolsó hazai mérkőzését jóté-
konysági felhívás előzte meg. A csapat 
arra kérte a szurkolókat, hogy a meccs 
előtt dobáljanak a pályára plüss állato-
kat, amelyeket Családsegítő Központ 
munkatársainak segítségével rászoru-
ló gyerekekhez juttatnak el. A jó, min-
dig elnyeri méltó jutalmát, hiszen a 
felnőtt csapat hatalmas szívvel küzd-
ve, izgalmas, nagy csatában győzte le 
a Bácsalmás csapatát. Az ifjúsági csa-
pat magabiztos győzelmet aratott ezen 
a délutánon.

Jótékony kézisek

Remek hangulatban telt a Körös 
Kajak Sportegyesület évzáró bálja, 
melyen  fennállásuk 20. évfordulóját 
is ünnepelték. Részt vett az 
ünnepségen többek között Pankotai 
Gábor világbajnok, Bodonyi Dóra 
világbajnok, Kós Benedek ifjúsági 
világbajnok kajakosok és Schmidt 
Gábor, az MKKSZ elnöke, valamint 
az egyesület megálmodója: Sherk 
László is. December 1-én zsúfolásig 
telt a Bowling étterem, ahol a Körös 
Kajakosok az évzáró báljukat tartották. 
Ez a bál kicsit más volt, mint az 
eddigiek, mert nem csak az elmúlt évre, 
hanem az elmúlt 20 évre tekintettek egy 
kicsit vissza. Tímárné Tandi Gyöngyi 
elnök a beszédében elmondta, hogy „ a 
húsz év során folyamatosan fejlődött az 
egyesület, az elmúlt évek fejlesztésének 
köszönhetően a vízitelep a mai 

kornak megfelelő színvonalon tudja 
fogadni a sportolni vágyó gyerekeket, 
sőt, a bővítéseknek köszönhetően a 
befogadóképességük is megnőtt, így 
még több gyerek számára tudnak 
sportolási lehetőséget biztosítani. 

A Körös Kajak Sportegyesület már 
huszadik esztendeje csábítja a sportolni 
vágyókat a kajakozás irányába. Az 
egyesület húsz év alatt számos országos 
és nemzetközi szintű versenyzőt nevelt 
ki, a fejlődés az utóbbi években is kézzel 
fogható.” Majd Schmidt Gábor az 
MKKSZ elnöke méltatta a Körös Kajak 
Se munkáját, beszédében elmondta, 
hogy az egyesület meghatározó része 
a Magyar Kajak Kenu Szövetségnek. 
Az elnök úr kifejtette, hogy már a 
kezdeti lépéseknél jelen volt és azóta 
is folyamatosan figyelemmel kíséri az 
egyesület munkáját. Mint beszédében 
elmondta, a Körös Kajak önmagában 
is egy sikertörténet és működése jól 
példázza a sport, azon belül a kajakozás 
iránti elhivatottságát.
A köszöntő beszédek elhangzása után 
a versenyzők jutalmazására került 
sor. Minden versenyzőt ajándékkal 
jutalmaztak, külön jutalomban részesült 

Gellai Gergő és 
Nagy Ágoston, 
akik az Országos 
Bajnokságon elért 
eredményeikkel 
a gyermek 
válogatott keretbe 
kerültek, továbbá 
az Országos 
D i á k o l i m p i á n 
megkoronázták 
ez évi páros 
teljesítményüket 
ahol Diák olimpiai 
Bajnoki címet 
ünnepelhet tek . 

A szezon során volt két verseny 
Békésszentandráson és Szolnokon 
amelyek régiós válógató versenyek 
voltak a kölyök korosztály számára, 
ezeken a versenyeken 5 olyan 
versenyzőnk volt akik olyan eredményt 

értek el, hogy bekerülhettek a régiós 
válogatottba, név szerint: Fekécs 
Hanna, Hermeczi Richárd, Nagy 
Dominik, Varjú Marcell és Fehér 
Dávid.
Külön díjazásban részesülti az a 6 
versenyzőt akik az idei év során a 
legtöbbet voltak edzésen Tímár 
Krisztián, Varjú Zalán, Hermeczi 
Richárd, Varjú Marcell, Csiki 
Roland, Katona-Szabados Noé.
A gyermekek részére az ajándékot 
a világbajnok Bodonyi Dóra és az 
ifi világbajnok Koós Benedek adta 
át, akik az est folyamán meséltek 
pályafutásukról, milyen élményekben 
és megpróbáltatásokban volt részük 
amióta kajakoznak.A vacsorát 
követően nyitótánccal kezdődött a 
bál, a jó hangulathoz  a zenét  a Mixer 
zenekar szolgáltatta.
Itt is szeretnénk köszönetet 
mondani a támogatóinknak, 
többek között Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának, a Magyar Kajak 
Kenu Szövetségnek a lelkes szülőknek, 
edzőknek, valamint a kitartó munkát 
végző versenyzőknek.

Körös Kajak SE

Körös Kajak SE hírei
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Az idei év eseményeiről röviden: 
A 2018 –as bajnokságokon 

hétszer állhatott KSI Gyomaendrődi 
sportoló a dobogó legfelsőbb fokára. 
Egyéni magyar bajnoki címet 
nyert: Mertz Attila, Berta Bence 
és Nagy Kristóf. Külön ki lehet 
emelni Fodor Napsugár és Sági Aliz 
versenyzőket, akik idén öt magyar 
bajnoki versenyszámban indultak 
és ezeken három arany valamint két 
ezüstérmet szereztek. Az ezüstökhöz 
csak néhány centi hiányzott, hogy 
azok is bearanyozódjanak. Öt KSI-s 
versenyzők került be valamilyen 
korosztályos válogatott keretbe. Név 
szerint: Wágner Anna, Mertz Attila 
kölyök, míg Fodor Napsugár, Sági 
Aliz és Várkonyi Sarolta serdülő 
magyar válogatott lett. 

Nagyon nagy siker a klub 
életében, hogy idén Európa bajnoki 
résztvevőjük is volt. Szántó Milán 
harcolta ki K-4 500 méteren az indulás 
jogát. 13. helyezést ért el, de egyöntetű 
vélemény, hogy a jobb eredmény 
elérése semmiképp sem rajta múlott. 
Viszont maga az EB részvétel is 
nagyon nagy dolog!

2018-ban öt Országos diákolimpiai 
bajnoki címet nyertek a KSI-sek. 
Ezeket a sikereket az iskolájuknak 
szerezték a gyerekek. Ebből négyet 
az igazoltak versenyszámaiban. 
Gyomaendrődön sokan nem tudják a 
különbséget a szabadidős és az igazolt 
sportolók közt. Az igazoltak a sportág 
TOP versenyzői, míg az szabadidősek, 
vagy nemrég kezdtek el kajakozni, 
vagy csak szabadidő eltöltéseként 
alkalmi edzéslátogatással készülnek. 

Ebben az évben is megnyerte a csapat 
a gyomaendrődi Viharsarok kupát.  

A Békésszentandrási Simon Fiala 
Emlékversenyen csak azért szorultak 
a csapatverseny második helyére, 
mert a szegediek több nagy busszal 
száznál is több versenyzővel érkeztek. 
Idén is edzőtáboroztak Szarvason, 
Megrendezték a Békés megyei diák 
kupát a Hantoskerti holtágon. Most 
novemberben szerveztek egy főzéssel 
egybekötött családi napot, ahol az edző 
Kovács Gábor főzött, az összegyűltek 
megelégedésére.

A KSI eszközparkja idén is 
gyarapodott: A Budapestről érkezett 
egyes kajakok és lapátok mellet nagy 
előrelépés a teljesen új 15 lóerős 
Mercury motorcsónak motorral 
felszerelt kísérő motoros. De lett a 
klubnak új, modern páros kajakja, 
illetve tudtak vásárolni egy maratoni 
K-1-es hajót is. A vízitelepük egy új 
tároló helységgel bővült. Valamint 
a leendő vízitúra megállóhelynél 
beüzemelt hat konténer közül kettő 
kizárólag a KSI használatában áll 
majd. Az egyikben fiú és lány öltöző 
kap helyet, a másik a kajakok tárolását 
fogja szolgálni. A konténerekért a 
Magyar Kajak-kenu Szövetségnek 
és Kálmán Tibornak jár köszönet. A 
KSI csapata hálával tartozik még a 
Gyomaendrődi Önkormányzatnak, 
a Budapesti anyaegyesületnek és a 
dolgos, segítőkész szülőknek is.

A jövő évi célok: a létszám és az 
eredményesség megtartása esetleg 
növelése! A legfontosabb azonban 
egészséges, életvidám, és sikeres 
gyermekek nevelése. 

A KSI gyomaendrődi szakosztálya 
évzáró ünnepséggel fejezte be a 2018-
as évet.

KSI Gyomaendrőd hírei „SZÍNHÁZ AZ ÉLET” 

címmel 
színházi előadássorozat 

első előadása a
Magyar Kultúra Napja 

alkalmából 
2019. január 19-én, szombaton 

17 órakor
a Kállai Ferenc Kulturális 

Központban
(Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.)

Minden színházkedvelő 
érdeklődőt szeretettel várunk!

- Tudta, hogy a ké-
ményseprés már 
minden magánysze-
mély számára ingye-
nes? A kémények időszakos ellenőrzése 
a magányszemélyek számára már több 
mint két éve ingyenes. Amennyiben 
családi házban él és a házba nincs be-
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor 
a kéményseprő akkor jön, amikorra a 
kéménytulajdonos időpontot foglal. 
- Mi a menete, ha szeretném kitaka-
ríttatni a kéményemet? Aki az on-
line ügyintézést választja, a www.
kemenysepres.hu honlapon előre meg-
adhat két-három, kéményellenőrzés-
re megfelelő napot – ebben az esetben 
a kéményseprők telefonon felveszik 
az ügyféllel a kapcsolatot és közösen 
megállapodnak az ellenőrzés pontos 
dátumáról és idejéről. Akik a telefo-
nos ügyintézést kedvelik, ők az előhí-
vó nélkül, ingyenesen működő 1818-as 
számot hívják. Rövid adatvédelmi in-
formációk után válasszák a 9-es, 1-es 
majd ismét az 1-es gombokkal az Idő-
pontfoglalás menüt, ahol a bejelent-
kező ügyintéző, a hívó adatainak 
felvételével elindítja a vizsgálati idő-
pont egyeztetési folyamatát. A kataszt-
rófavédelem munkatársa visszahívja 
az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőr-
zés napját és idejét.
A Békés megyei kéményseprő-ipari 
csoportot  a +36 (70) 330 4703-as tele-
fonszámon érik el.

A kéményseprő 
kívánsága: 

Ne kelljen aggódni a 
biztonságért
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