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Városunk legidősebb polgára novem-
ber 30-án ünnepelte 104. születés-
napját. Családja óriástortával, sok-sok 

kedves szóval, figyelmességgel vet-
te körül. Sokan felköszöntötték a jeles 
és rendkívüli születésnap alkalmából 

ismerősei közül is. Ilonka néni külö-
nösen örült Toldi Balázs polgármes-
ter köszöntésének, aki virágcsokorral 
és emléklappal köszöntötte őt. Ilonka 
nénit pár éve ágyhoz köti egy baleset, 
de szellemileg friss, érdeklődő, derűs 
nyugalommal viseli fizikai gyengesé-
gét. Örömét lelte a születésnapja körüli 
nagy sürgés-forgásban. Családja féltő 
gondoskodással, nagy szeretettel gon-
dozza.
Fülöp Imréné Valuska Ilona 1913. nov-
ember 30-án született Endrődön. Ilon-
ka néni élete során sokat dolgozott, 
főként a mezőgazdaságban, a tsz-ben 
– ahol édesapjával is együtt dolgozott- 
végzett kemény, fizikai munkát. Hu-
szonegy évesen ment férjhez. 65 évig 
élt boldog házasságban, férje elhunytá-
ig. Két lánya, két unokája és két déd-
unokája rajongva szeretik. Az erős 
családi kötelék mind a mai napig kö-
rül veszi Ilonka nénit.  Mindig szere-
tett olvasni, sokat is olvasott. Főként 
a szépirodalmat és a történelmi témá-
jú olvasmányokat. A világ dolgairól új-
ságokból tájékozódik, kedvenc lapja 
egy földönkívüliekről szóló magazin. 
(Családi közlés alapján)

105. életévébe lépett Ilonka néni

Gyomaendrődön is megtartotta év eleji 
fogadóóráját Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő. A lakossági vélemények, 
kérések meghallgatása után, Lehoczki-
né Timár Irén alpolgármester és Toldi 
Balázs polgármester egyeztetett a kép-
viselővel várható pályázatokról, a vá-
ros előtt álló feladatokról.  Dankó Béla 
programja sajtótájékoztatón folytató-
dott, ahol a járás településeivel közösen 
megvalósítandó pályázatról tartottak 
tájékoztatót. Gyomaendrőd a járás töb-
bi településével (Csárdaszállás, Dé-
vaványa, Ecsegfalva, Hunya) együtt 
pályázott az Emberi Erőforrás Opera-
tív Program keretében, a helyi humán 
szolgáltatások fejlesztésére. Az EFOP 
1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fej-

lesztése térségi szemléletben a Gyoma-
endrődi Járásban” című pályázat 470 
millió forint összegben került támoga-
tásra. A sajtótájékoztatón részt vettek 
az érintett települések polgármeste-
rei, illetve képviselők. Dankó Béla, or-
szággyűlési képviselő elmondta, hogy 
a járás települései konzorciumi pályá-
zaton együttesen 478 millió Ft támoga-
tást nyertek el. Ennek a pályázatnak a 
legfőbb célja, hogy a munkaerőpiacon 
valamely okból hátrányos helyzetűeket 
és a helyi fiatalokat segítse a munkához 
jutáshoz. Dicsérte a településvezetők 
elhivatottságát, hogy előkészítették a 
pályázatot, mely a pozitív döntés ered-
ményeként megvalósulhat.

(folytatás a következő oldalon)

Milliárdok érkeznek Gyomaendrődre
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Toldi Balázs a pályázatról: A rendkívül 
sokrétű programban nagyon szerteága-
zó vállalásokat kívánunk megvalósíta-
ni. A közös azonban az, hogy az itt élők 
életminősége, esélyegyenlősége javul-
jon. A pályázat kiemelt célja a kultu-
rális- és társadalmi tőke, továbbá az 
egyéni és közösségi cselekvőképesség 
fejlesztése. Ennek eredményeként te-
rületileg differenciált, komplex, humán 
közszolgáltatás-fejlesztés valósulhat 

meg. A tervezett beavatkozások hoz-
zájárulnak a valós helyi problémákra 
reagáló, célzott szolgáltatások kidolgo-
zásához, megvalósításához. A pályázat 
segítségével a területi egyenlőtlenségek 
csökkenthetők, javulhatnak a társadal-
mi felzárkózás feltételei. A pályázat 
során megvalósított intézkedések ösz-
szehangolása hozzájárul az elmaradott 
és szolgáltatáshiányos területek felzár-
kóztatásához. Képzéseket valósítunk 
meg, amelyek arra irányulnak, hogy 
hiányszakmákban tudjanak a résztve-
vők elhelyezkedni. Szűrővizsgálatokat 
szervezünk, az egészségtudatos maga-
tartást helyezve előtérbe. Egészségna-
pokat, táborokat, ifjúsági és közösségi 
programokat tudunk megvalósítani. A 
humán közszolgáltatások terén jelent-
kező szakemberhiány enyhítését szol-
gáló ösztönző és képző programokat 
valósítunk meg. A vállalás a hátrányos 
helyzetű csoportok foglalkoztatható-
ságra való felkészítése, majd a mun-
kaerő-piacon való megjelenésének 
segítése. A helyi kisközösségek társa-
dalom-szervező szerepét is erősíteni 
kívánjuk. Cél a település megtartó ké-
pességének növelése, a kultúrák kö-
zötti párbeszéd erősítése. Ez nagyon 
jelentős feladat, amelyben nem csak a 
Gyomaendrődi programok, a ránk eső 

pályázati rész megvalósításáért fele-
lünk, hanem a konzorcium vezetéséből 
adódó feladatokat is ellátjuk.
Dankó Béla országgyűlési képviselő 
is részt vett azon az újévi fogadáson, 
amelyre a helyi vállalkozások veze-
tői mellett önkormányzati képviselők, 
intézményvezetők kaptak meghívást. 
A képviselő úr elmondta, örül, hogy 
Gyomaendrődön ismét fejlesztések-
ről számolhat be. Beszélt arról, hogy  

Uniós pályázatokból eddig 7,2 milliárd 
Ft támogatásról érkezett döntés a telepü-
lésre. A legnagyobb pályázó és nyertes 
természetesen Gyomaendrőd Önkor-
mányzata, de a helyi civil szervezetek 
és vállalkozók és oktatási intézmények 
is több pályázati kiírásban szerepeltek 
sikeresen. Az Emberi Erőforrás Opera-
tív Program keretében Gyomaendrődön 
összesen 10 sikeres pályázatról számolt 
be, melynek összege összesen 895 mil-
lió Ft. míg a vállalkozások számára  

kiírt Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program keretben 10 db sike-
res pályázat 551 millió Ft támogatásban 
részesül. Toldi Balázs polgármester el-
mondta, hogy a TOP-ban elnyert pá-
lyázatok első projektjei hamarosan 
indulnak. Megköszönte képviselő úr, 
valamint a Békés Megyei Önkormány-
zat segítségét. Elmondta, hogy az ön-
kormányzat és a hivatal munkatársai 
felkészültek a sok munkára. A megva-

lósítás, a kivitelezés várhatóan jelen-
tős felfordulással jár majd a városban, 
több projekt is haladni fog egyidőben. 
A kényelmetlenséggel szemben, pél-
danélküli fejlesztési lehetőség előtt áll 
a város. A polgármester köszöntötte a 
helyi vállalkozókat, akik tevékenysé-
gükkel munkahelyeket teremtve, mű-
ködtetve segítik a településen élőket. 
Munkájukkal, fejlesztéseikkel és adó-
jukkal a város működését és fejlődését 
támogatják.

Milliárdok érkeznek Gyomaendrődre (folytatás)
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Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 azono-
sítószámú Belterületi vízrendezés IX. 
ütem Gyomaendrődön projekt megvaló-
sítása a kivitelezési szakaszba lépett. A 
munkaterület átadás 2018. január 15-én 
megtörtént, a közbeszerzésben nyertes 
ajánlatot tevő Hunút Kft, és a meghívott 
közmű szolgáltatók képviselőinek rész-
vételével. A kivitelező az egyes munka-
területeken végzendő munkafolyamatok 
megkezdése előtt írásban, szórólap for-
májában tájékoztatja a munkavégzéssel 
érintett ingatlanok használóit. 
Az alábbi utcákban valósul meg munka-
végzés: 
Gyomai településrészen a Szent Ist-
ván, Bethlen Gábor és Szélső utcák, ter-
vek szerint meghatározott szakaszai. Az 

endrődi településrészen a Kenderázta-
tó, 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 szakaszai. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 
építendő csapadékvíz elvezető rendszer 
nyomvonalának űrszelvényében műsza-
ki szükségesség esetén a fák, cserjék és 
növényzet kivágására illetve metszésére 
kerülhet sor, de minden esetben az in-
gatlan tulajdonos előzetesen tájékozta-
tásra kerül.
A munkakezdéssel egyidejűleg az 
érintett utcában részleges forgalom-
korlátozás léphet fel, melyért szíves 
megértésüket kérjük.

Belvíz IX. projekt – Lakossági tájékoztatás

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának műkö-
dési céltartaléka terhére nyilvános pályázatot hirdet a

Civil Alapból, Idegenforgalmi Alapból, Környezetvédelmi 
Alapból és a Sport Alapból pályázati úton elnyerhető

vissza nem térítendő támogatásokra.

A civil szerezetek célszerinti működését segítő támogatási ala-
pokból elnyerhető források feltételeit és pályázati eljárásának fő 
szabályait az egyes alapok létrehozásáról és működéséről szóló 

önkormányzati rendeletek szabályozzák. 

A képviselő-testület döntése értelmében növekedtek a pályázható 
alapok rendelkezésre álló összegei. 

A pályázati kiírás részletei megtalálhatóak az 
önkormányzat internetes honlapján.

http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok

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

Képviselői fogadóóra
Farkas Zoltánné képviselői 

fogadóórát tart 2018. február 27-
én (kedd) 16-17 óráig, az alpolgár-
mesteri irodában, Selyem út 124.

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2018. február 14., 17 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Fő út 224.

(Fodrászüzlet emeletén)

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.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató

Tel.: 0630/409-2868
AKO: B = 120,45% VSM: Elm AM = 41,38%; A össz = 78,57 %; B= 48,69%; C=72,73%; 

Forg AM=-; A össz = 76,92%; B=50,99%; 
KK: AM = 56 900Ft, A1 = 65 900Ft, A2 = 109 600 Ft, A = 149 800Ft, B = 171 600 Ft,

OKÉV: 21056-2007

Farsangi kiegészítők
Álarcok és fejdíszek

Kardok, játék pisztolyok 
nagy választékban!

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

Gyomaendrőd Város Polgármestere 
tisztelettel meghívja Önt a

2018. február 27-én 17 órakor

kezdődő lakossági fórumra
 a Városháza üléstermébe

(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

A lakossági fórum témája: „GINOP -8.4.1/17-A” 
pályázati tájékoztató

A Fórumon a Lakásszövetkezetek és Társasházak Békés 
Megyei Szövetsége tart tájékoztatást a társasházi épületek 

energia megtakarítási és pályázati lehetőségeiről.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Tisztelettel,
 Toldi Balázs, polgármester

Január 25-én, a Magyar Kultúra Napját 
követő Képviselő-testületi ülésen adta 
át Toldi Balázs polgármester a Gyo-
maendrőd Város Kultúrájáért Elisme-

rő Oklevelet Dinyáné Bánfi Ibolyának, 
a Határ Győző Városi Könyvtár veze-
tőjének.

Gyomaendrőd Kultúrájáért

2017-ben szervezetünk harmadik al-
kalommal nyújtott be pályázatot mű-
ködtetésének megsegítésére, melyet 
a szakhatóság 900.000 Ft támogatás-
ban részesített. A pályázati feltételek 
szerint,-amely 90%-os intenzitású- ezt 
az összeget Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata még 100 000Ft-al egé-
szítette ki. A pályázatban foglaltak 
megvalósítására 2018. év első felében 
kerül sor. A nyertes pályázat prog-
ramja: a gyermekekkel és fiatalokkal 
foglalkozók részére autogén tréning 
megvalósítása, mely lehetőséget ad a 
stressz szint csökkentésére, a stressz 
hatások feldolgozására. Zenés-táncos 
színházi műsor a település középis-
kolásai részére békéscsabai színészek 
előadásával. 

Sok éves kihagyás után ismét meg-
hívásra kerül a nagyszénási rehabi-
litációs intézet. A rendezvényen a 
rehabilitációban részt vevő fiatalok és 
helybéli tanulók kötetlen beszélgetésé-
re kerül sor. Programjaink között sze-
repel, - szintén harmadik alkalommal 
a Járással közös szervezésben- „Egy 
neves sportolóval való személyes ta-
lálkozás”, melynek célja a pozitív pél-
da bemutatásán keresztül felhívni a 
figyelmet a rendszeres sportolás jó-
tékony hatására. Az idei évben Szek-
szárdról fognak érkezni meghívott 
vendégeink.

Korábban már településünkön is volt 
lehetőség a részeg szemüveg kipró-
bálására fiatalok és felnőttek körében 
egyaránt. A szemüvegek tulajdonsá-
ga, hogy az illuminált állapotot szimu-
lálja szabályozott körülmények között. 
Érzékelteti és bemutatja a megválto-
zó, növekvő reakció időt, a zavartsá-
got, virtuális torzulásokat, a mélység 
és távolság megbecsülésének változá-
sát, a periférikus látás csökkentését, 
limitált ítélőképességet és döntési ké-
pességet, korlátozott mozgáskoordi-
nációt a bódult állapotban. A pályázat 
keretében vásárolt szemüvegek folya-
matosan rendelkezésre állnak majd, és 
képzett segítővel igénybe vehetők isko-
lai és városi rendezvényeken egyaránt.

Tisztelt Olvasó!
A KEF továbbra is várja olyan szerve-
zetek vagy magánszemélyek jelentke-
zését, akik tevékenyen részt kívánnak 
venni a település drogprevenciós prog-
ramjainak megvalósításában. 

Lehóczkiné Timár Irén elnök 
Pál Jánosné titkár

A Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum hírei
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

December 11-én a Gyomaendrődi Járási 
Hivatalban iktatták be a diákvezetőket, 
akik az elődeiktől átvették a tisztsé-
get szimbolizáló városi kulcsokat. Dr. 
Pacsika György járási hivatalveze-
tő hangsúlyozta, ezzel a kezdeménye-
zéssel az volt a cél, hogy elinduljon az 
együttgondolkodás a város felnőtt is 
fiatal polgárai között. A hivatalveze-
tő kiemelte, különösen fontosnak tart-
ja a járásban élő fiatalság helyzetét, 
hiszen bennük található meg az a jö-
vő, amely az előrelépést biztosíthatja. 
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 
2018-as esztendő a fejlesztésekről fog 

szólni, ezért 
különösen fon-
tos a városve-
zetés számára 
a fiatalok véle-
ménye abban a 
tekintetben is, 
hogy ők mit hi-
ányolnak, mit 
s z e r e t né nek 
látni a telepü-
lésen. Botos 
Pongrác diák-
hivatalvezető 
a Szent Gel-
lért Katolikus 

Általános Iskola és Gimnáziumvég-
zős hallgatója. Számára kiemelten fon-
tos terület a gyermekjogok, valamint a 
gyermekvédelmi törvény. Bemutatko-
zásában kitért arra, hogy egy gyermek-
jogi alapítvány idén először készített 
olyan átfogó vizsgálatot, amely meg-
mutatta, hogyan gondolkodnak a fel-
nőttek róluk, fiatalokról. Az alapítvány 
megállapításai három nagy téma köré 
szerveződtek, az oktatás, a gyermek-
szegénység és a gyermekbántalmazás. 
Az alapítvány jelentéséből a következő 
alapelveket emelte ki: a gyermek véle-
ményének tiszteletben tartása; a gon-

dolati, lelkiismereti és vallásszabadság 
biztosítása; a megfelelő információ-
hoz való hozzáférés; a gyermekekkel 
szembeni erőszak elleni védelem joga; 
az oktatáshoz, a kultúrához, valamint 
a szabadidőhöz való jog. Az ifjú hiva-
talvezető ezen alapelvek megvalósítá-
sához ajánlotta fel segítségét, továbbá 
aktív közreműködését a járásban élő 
polgártársai számára, végül megkö-
szönte dr. Krizsán Anett igazgató asz-
szonynak a felkészüléséhez nyújtott 
szakmai segítséget. Virág Alexandra 
diákpolgármester a Bethlen Gábor Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
középiskola 11. osztályos tanulója, aki 
fontosnak tartja a település fejlesztését, 
szépítését. Égető problémának látja a 
fiatalok magas arányú elvándorlását, 
ezeken a helyi ifjúsággal karöltve min-
denképpen szeretnének segíteni. Diák-
polgármesterként célja a fiatalok EFOP 
programba történő bevonása, valamint 
az élethosszig tartó tanulás rendszeré-
nek fejlesztése. Tervei között szerepel, 
hogy Gyomaendrőd főtereit a fiatalok 
számára közkedveltté tegyék, továbbá 
ígéretet tett arra, hogy a városi rendez-
vényeken (Sajt- és Túrófesztivál, Disz-
nótoros és Böllérpálinka Verseny stb.) 
a korábbi évekhez hasonlóan ezután is 
aktívan kiveszik részüket a szervezés-
ből és a munkából.

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 Helyi 
Foglalkoztatási együttműködések a 
Gyomaendrődi Járásban címmel indult 
útjára egy partnerségi munkaerő-piaci 
program. 
2017. december 11-én a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal Dísztermében ta-
lálkoztak azok az együttműködésben 
résztvevő partnerek, akik részesei 
lesznek a helyi program megvalósítá-
sának. Toldi Balázs Gyomaendrőd vá-
rosának polgármestere köszöntötte a 
megjelent résztvevőket, akit követően 
Hornok Igor a járási Paktumiroda ve-
zetője tartott tájékoztatót a jelenlegi 
és a várható feladatokról. A foglalkoz-
tatási helyzet értékelését és a jövőbeli 
együttműködések eszközeit, módsze-
reit, lehetőségeit Tímárné Buza Ilona 

foglalkoztatási osztályvezető előadá-
sából ismerhették meg a jelenlévők. 
A rendelkezésre álló uniós források a 
munkáltatói igényre épülő képzések 

megvalósítását hivatottak biztosítani, 
ugyanakkor a felmerült munkaerőigé-
nyek betöltéséhez nyújtható támogatá-
sok nyújtását is biztosíthatják. 

Új diák polgármester és hivatalvezető

Paktum Fórum
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a fo-
gyasztóvédelmi feladatok ellátása so-
rán kiemelt figyelmet fordít a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakítására 
minden korosztályban, melynek so-
rán a 2016/2017. tanévben elkezdett, 
diákoknak szóló tájékoztató fogyasz-
tóvédelmi előadások a 2017/2018. 
tanévben a Gyomaendrődi Járási Hi-

vatal illetékességi  
területén lévő  
középiskolákban 
folytatódtak. A 
középiskolák és 
a Gyomaendrő-
di Járási Hivatal 
együttműködésé-
nek keretein be-
lül 2017. év őszén 
a Bethlen Gábor 
Szakképző Is-
kola és Kollégi-
umban, valamint 
Gyulai Szakkép-

zési Centrum Dévaványai Szakképző 
Iskolája és Kollégiumában a tuda-
tos fogyasztói magatartás kialakítását 
szolgáló fogyasztóvédelmi előadások 
megtartására került sor.
Az előadások célja, hogy a tanulóknak 
bemutatásra kerüljenek a mindenna-
pi életben használatos fogyasztóvédel-
mi szabályok, továbbá, hogy a tanulók 

megismerkedjenek a vásárlásaik során 
biztosított jogaikkal, lehetőségeikkel. 
Az előadások a középiskolákban is há-
rom témakört öleltek fel. Az árfeltün-
tetés és árfelszámítás témaköre érinti 
a helyes árfeltüntetés és árfelszámítás 
szabályait, az egységár szerepét, jelen-
tőségét. A szavatosság és jótállás té-
maköre segítséget ad a szavatosság, 
jótállás megkülönböztetéséhez, továb-
bá iránymutatást ad a szavatossági, 
jótállási jogok érvényesíthetőségének 
szabályairól. Az internetes vásárlás té-
maköre a körültekintő, tudatos vásár-
lói magatartásra hívja fel a figyelmet, 
kitérve az internetes vásárlás előnye-
ire, hátrányaira, továbbá a vásárlókat 
érintő jogszabályi rendelkezésekre. Az 
előadások alatt és után lehetőség volt 
hozzászólni, véleményt nyilvánítani, 
kérdezni. Az előadások során feltett 
kérdések elsősorban az internetes vá-
sárlással voltak kapcsolatosak.  A fo-
gyasztói jogokról, lehetőségekről szóló 
előadásokkal a járási hivatal hozzá kí-
ván járulni a tudatos fogyasztói maga-
tartás megteremtéséhez.

Középiskolai fogyasztóvédelmi előadások

www.bekestakarek.hu FACEBOOK COM EKES AKAREK. /B T

BÉKÉS

Békés Takarék – Helyben a megoldás!

Teljeskörű banki szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek részére a Békés
Takarék Szövetkezetnél:

� forint és deviza alapú számlavezetés
� bankkártyák, elektronikus banki szolgáltatások
� rugalmas megtakarítási formák
� széleskörű befektetési lehetőségek
� korszerű hiteltermékek, egyedi finanszírozási megoldások.

Megbízható, gyors, rugalmas ügyintézés Békés megye 68 pontján!

� Gyomaendrőd, Kossuth utca 20.
gyoma@bekestakarek.hu 06 66/386 202� �

� Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 5.
endrod@bekestakarek.hu 06 66/386 881� �
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Adventi idején felerősödik a vágy, 
hogy a szükséget, hátrányokat szenve-
dők számára is szebbé váljék az ünnep, 
elviselhetőbbé a magány, a kiszolgál-
tatottság, a nehéz anyagi helyzet. Sok 
gyomaendrődi több jótékonysági akci-
ót is támogatott.
A gyomaendrődi Örömsüti csoport 
Sütiangyalai 378 idősembert, gyerme-
ket látogattak meg.  20 háziasszony, 
nagymama vállalt sütést, többen nem is 
egy alkalommal. Sok hozzávaló alap-
anyag és pénzbeli támogatás érkezett 
jólelkű emberektől. (A könyvtárban 
leadott alapanyagok és telefonszámok 
is eljutottak rendeltetési helyükre.)
Keresztény érzelmű emberek hátrá-
nyos helyzetű családokat látogattak 
meg, tartós élelmiszercsomagot, gyer-
mekjátékokat vittek otthonukba. Időt 
szántak egy kis beszélgetésre is, az 
emberi kapcsolatok ápolására.
Karácsony közeledtével a balolda-
li emberek tartós élelmiszert, édessé-
get, ruhaneműt, játékot gyűjtöttek a 
rászorulóknak. 20 család részesült az 
adományban a város területén, a lakó-
telepi és az öregszőlői óvodába játéko-
kat és ruhaneműt, a Rózsahegyi Házba 
ruhanemű vittek, amelyet az ott dolgo-
zók osztottak szét.
A decemberi jótékonysági futásból be-
folyt összeg a helyi tűzoltó egyesü-
let munkáját fogja segíteni. Sajnálatos 
tűzeset történt az év végén, amelynek 
következtében fedél nélkül maradt egy 
család, leégett lakóházuk miatt. Szé-
leskörű összefogással, a tűzoltók és 
polgárőrök koordinálásával és segít-
ségével már új helyre költöztek. A la-
kosság is példamutatóan viselkedett, 
sokan összefogva, vagy egyénileg se-
gítették a családot abban, hogy újra 
talpra tudjanak állni, enyhítsék káru-
kat.
Toldi Balázs polgármester: A káro-
sult család számára felajánlottuk, 
hogy amíg lakhatásuk nem rendező-
dik, addig az Október 6. Ltp-n lévő, 
üres lakásunkba költözhetnek. Bár ezt 
a segítséget nem vették igénybe, rend-
kívüli, települési támogatást folyósí-
tottunk részükre. Kevesen tudják, de a 
Vásártéri Ltp-en, egy korábban bekö-
vetkezett lépcsőházi tűzesetnél is se-
gített az önkormányzat. A lépcsőház 
felújításhoz az önkormányzat vásárol-
ta meg a szükséges építési anyagot. Itt 
is biztosítottunk rendkívüli, települési 
támogatást. A romok eltakarítása so-
rán keletkezett hulladékot az önkor-
mányzat szállíttatta el. 

Jótékony Gyomaendrőd
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Kedves Olvasóink! 
Februári cikkünkben a DSGM, azaz a 
Dévény Speciális manuális technika-
Gimnasztika Módszer elnevezésű 
gyógytornáról szeretnénk rövid tájé-
koztatást adni. Már újszülött korban 
felmerülhet a gyógytorna szükséges-
sége. Vegyes a fogadtatás a szülők ré-
széről. Vannak „hitetlenek”, vannak 
„kétkedők”, de szerencsére leggyak-
rabban „együttműködők”! Ezért tar-
tom fontosnak védőnőként, hogy szót 
ejtsünk a témáról. A korcsoportonként 
végzett státuszvizsgálatok a szülői 
kérdőívek kitöltésével sokat segítenek 
felmérni a gyógytorna szükségessé-
gét. Megmutatják, hogy adott kor-
ban mit „várunk el” egy gyermektől, 
hogy kimondhassuk: Egészséges, ko-
rának megfelelően szépen fejlődik! A 
csecsemők úgy születnek, hogy folya-
matosan új és új mozgásokkal, moz-
dulatokkal kísérletezzenek. Ebből 
kiindulva, lusta csecsemő nem létezik. 
Ha mégsem igyekeznek minél többet 
és többféleképpen mozogni, az rossz 
jel. Az izomtónus különböző zavarai, 
feszes vagy laza izomzat, gyakran elő-
fordulnak. Szerencsére lehet kezelni 
őket, az idő a sikeres kezelés kulcsfon-
tosságú tényezője. A merev vagy túl 
laza izmok miatt nem zajlik megfele-
lően a normális mozgásfejlődés, és ez 
a későbbiekben nem csak mozgási ne-
hézségeket okoz, de komoly tanulási 
nehézségeket vonhat maga után, pél-
dául gyakoribb az ilyen gyerekek kö-
rében a diszlexia. A gyanúra okot adó 
leggyakoribb jelek: 
• Kényszertartások, például kifli alak-
ban görbül a gyerek, hátrafeszíti ma-
gát.
• A karok állandóan hajlított vagy 
nyújtott tartása egyik vagy mindkét 
oldalon.
• Az arc aszimmetriája.
• Szopási nehézségek.
• Bőséges, nagyon korai nyálfolyás.
• A fej ferde tartása.
• Állandóan felhúzott vállak.
• A combredők aszimmetriája.
• Tapintásra kemény, görcsös, vagy 
pont ellenkezőleg: puha, tésztaszerű 
izmok.
A fentieken kívül még számtalan jel 
utalhat kórosan feszes, vagy laza iz-
mokra. A gyermek nem fogja kinő-
ni! Aki úgy érzi, úgy látja, valami nem 
stimmel, ne habozzon azonnal felkeres-
ni egy szakembert! Kóreredettől füg-
getlenül a mozgatórendszer=központi 
idegrendszer és a munkaizomzat sérü-

lései inaktivitással járnak, ami izom-
zsugorodást eredményez, ez gátolja az 
ízületek szabad mozgását és a mozgás-
fejlődést. Ennek az oldásában egyedül-
álló a DSGM, azaz Dévény Speciális 
manuális technika-Gimnasztika Mód-
szer. (Erre a típusú gyógytorná-
ra legfrissebb információink szerint 
szakorvosi javaslat szükséges.) A 
DSGM nemcsak egy módszer a sok 
közül, hanem a mozgásrehabilitáció 
eddigiektől elméletében és gyakorla-
tában eltérő, gyökeresen új megköze-
lítése. 
Gyógyítás: a működés helyes beindítá-
sa, a képessé tevés. 
Fejlesztés: a beindított helyes működés 
további finomítása.
A sorrend nem felcserélhető, mert ami 
nem működik, azon nincs mit fejlesz-
teni.
Ezen a tényen pedig nincs mit vitat-
kozni. Mégis mindenki fejlesztéssel 
akar gyógyítani, vagyis azt erőlteti- 
a mozgásrehabilitáció valamennyi te-
rületén, legyen az csecsemő, gyermek 
vagy felnőtt- amire az nem képes. Ez 
pedig a lehetetlen elvárása. A páciens 
soha nem azért nem csinálja, mert nem 
akarja, hanem mert nem tudja, az-
az nem képes rá. Ha nem tesszük ké-
pessé, nem gyógyítottunk. A DSGM 
gyógyuláson normál mozgást, a moz-
gás jó minőségét és ezáltal normál 
életvitelt ért, nem a sérült egyén va-
lamilyen módon történő foglalkozta-
tását. A „Mindegy, hogy hogyan csak 
mozogjon” a DSGM számára elfogad-
hatatlan, mert beidegzi a kórosat és to-
vábbi kóros mechanizmusokat szül.
• A DSGM elhárítja a szabadmozgást 
korlátozó izom, ín, kötőszöveti erede-
tű zsugorodásokat, 
• rendezi a szövetek lefutását, 
• ráteszi a gyermeket a normál moz-
gásfejlődés útjára, 
• az izmokban és az inakban lévő re-
ceptorokon keresztül stimulálja az agy 
tartalék állományát. 
Az izmok rossz húzásirányának kor-
rekciója fájdalmat okozhat a csecse-
mőnek, amely az állapot javulásával, 
a mozgás rendeződésével csökken, il-
letve megszűnik. Az idegen környezet, 
idegen személy jelenléte, az eltolódott 
napirend, az egészségestől eltérő test-
részek kezelése és a baba számára 
ismeretlen testhelyzetek váltják ki leg-
gyakrabban a csecsemő sírását, amiről 
a szülők legelőször beszélnek a tor-
nával kapcsolatban. A szülő jelenlé-
te, vigasztalása, többszöri találkozás 
a kezelővel, valamint a körültekintő 
óvatossággal végzett kezelés azonban 

minimumra csökkenti a sírást. Összes-
ségében elmondható, hogy Dévény 
Anna világhírű mozgásfejlesztő mód-
szerével már több ezer oxigénhiánnyal 
született, koraszülött, vagy mozgásfej-
lődésében egyéb okok miatt elmaradt 
baba hozta be a kortársait és vált telje-
sen egészséges kisgyermekké! 
Szép napot és jó egészséget kívánunk! 
Forrás: 
http://mosolygo.blog.hu/2016/01/03/
deveny-modszer_deveny_spe_ci_a_
lis_manu_a_lis_technika-gimnaszti-
ka_mod_szer_dsgm
https://www.csaladinet.hu/hirek/ba-
ba/baba_ fejlodese_ fejlesztese/25085/
szaz_ serult_baba_kozul_nyolcva-
non_segit_a_deveny-modszer
https://csaladhalo.hu/egeszseg-es-
lelek/veszjelek-lusta-csecsemo-nem-
letezik/
ht tp://www.deveny.hu/a-deveny-
m o d s z e r / a - d e v e n y - m o s z e r -
osszefoglaloja

A védőnők tollából

Eladó Mitsubishi L300 
2000 cm3 benzines 6 

személyes kis-tehergépkocsi 
(áfás) 332 000 valós km-

el. Megtekinthető a 
Gyomaszolg Ipartelep u. 2. 

szám alatti telephelyén. 
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A Kistérségi Óvoda hírei

A Határ Győző Városi Könyvtár 
vendégei voltunk

Napjainkban az új vizuális 
tömegkultúra egyre inkább kiszorítja 
a gyermekek életéből a könyvek létét, 
a nyomtatott, írott irodalmat, meséket, 
verseket. Az értékes gyermekirodalmi 
alkotások biztosítják a gyermeki 
érdeklődés fenntartását a természeti 
és társadalmi környezet, az emberek 
s önmaga iránt; segítik az olvasó-, 
színház- és múzeumlátogató, művészi-
kulturális értékeket élvező, értékelő 
felnőtté válását. A játék és a mese a 
gyermek anyanyelve: segítségükkel 
kapcsolódik az őt körülvevő világba, 
általuk szerzi meg az életről szóló 
tudást. Óvodapedagógusként 
arra törekszünk, hogy az óvoda 
megmaradjon a bábozás, dramatizálás, 
mesehallgatás, verselés színterének! 
Nagy öröm számunkra, hogy ebben 
a munkában segítségünkre van 
városunk gyönyörű könyvtára is, 
így a nagyobb gyermekek számára 
bővíteni tudjuk az olvasóvá nevelés, 
valamint a közösségi-szociális 
nevelés színtereit. A „Könyvtár 
programunk” célja, hogy felkeltsük 
a gyerekek érdeklődését a könyvtár, 
a könyvek iránt és sokoldalú 
tapasztalatszerzési lehetőségek 
nyújtásával pozitív érzelmi kötődést 
alakítsunk ki az irodalmi-kulturális 
értékek megismeréséhez. 

Második Grassroots Fesztivál 
Mezőberényben

Az Intézményi Bozsik- program téli 
tornával folytatódott, melyet 2018. 
január 19-én, a Mezőberényi Molnár 
Miklós Sportcsarnokban rendeztek 
meg. A 0. és I. korosztály képviselői 
(óvodás és első, második osztályos 
gyerekek) három helyszínen, kétkapus 
futball játékban vehettek részt. A 
Fesztivál lebonyolítását ezúttal is 
a Mezőberényi Futball szakosztály 
edzői, szakemberei, ill. oktatási 
intézmények testnevelői irányították. 
A gyermekek nagy lelkesedéssel élték 
át a futball és a közös játék örömét. 

Országos rajzpályázati siker - 
„Nagy karácsony, kis cipőben!”

Az Ovi –Sport Alapítvány által 
meghirdetett rajzpályázaton 
Szerető Luca (Százszorszép Óvoda, 
Breki csoport) alkotása a 308 
pályamunkaközül 1. helyezésben 
részesült. A gyönyörű rajz az 
Alapítvány karácsonyi képeslapját 
díszítette. 
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Fejlesztések, programok

Az alábbi beszámolót tervekről, hí-
rekről, programokról a Kis Bálint 
Általános Iskola igazgatónője, Ágos-
tonné Farkas Mária készítette.
A tanév első félévének vége felé kö-
zeledünk, úgy ítéljük meg, hogy a 
2017-es évet az iskolafejlesztés, a 
színvonalas oktatás biztosítása szem-
pontjából eredményesen zártuk. 
Decemberben 5 millió forintért vá-
sároltunk bútorokat, szemléltetőesz-
közöket mindkét épületegységünkbe. 
Az iskolánkat fenntartó és működ-
tető Gyulai Tankerületi Központ és 
Gyomaendrőd Önkormányzata is 
fontosnak tartja, hogy gyermekeink 

kulturált, egészséges, környezetben, 
korszerű körülmények között tölt-
hessék mindennapjaikat. A tanker-
ületi központ által benyújtott – közel 
140 millió forint uniós támogatás-
ból - beépül a Fő úti épület tetőtere, 
a földszinten kialakíthatóvá válik egy 
közösségi tér. Megtörténik a folyo-
sókon, a közlekedő terekben, tanter-
mekben a padlóburkolat, valamint a 
főépület teljes tetőhéjazatának cseré-
je. Az önkormányzat a sportudvar ki-
alakításához, az udvar rendezéséhez 
és a főépület energetikai korszerűsíté-
séhez nyert el 110 millió forint pályá-
zati forrást.
Az iskolai nevelő-oktató tevékenység 
tartalmi fejlesztése az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által kiírt nyer-
tes pályázatok segítségével valósul 
meg ebben a tanévben is. Tanulóink 
egy hetes nemzetiségi táborozáson 
vehettek részt Liptódon, Erdélybe 
idén is ellátogatnak hetedikeseink és 
komplex tehetséggondozó program 
keretében fejlesztik kreativitásukat, 
természettudományos kompetenci-
áikat érdeklődő diákjaink. Iskolánk 
Gyermekekért Alapítványa 20 millió 
forint uniós forrást használhat fel az 
egészségtudatos életmódot népszerű-
sítő programok szervezéséhez.
Nevelő-oktató munkánk fontos ré-
sze, hogy olyan tevékenységközpon-
tú alkalmakat biztosítsunk tanulóink 
számára, amelyek alakítják az isko-
lai közösséghez való tartozás élmé-

nyét, iskolánk egyéni arculatát, az 
együttesen átélt örömteli pillanatok 
személyiségfejlesztő hatását. Február 
2. hetében pedig a XV. Bálint-Valen-
tin Napi Kavalkád változatos rendez-
vénysorozatára kerül sor. A színes 
programok jelmondata az Alma 
együttes egyik népszerű dalának cí-
me: „Mutasd meg mekkora a szíved!”. 
2018. február 9-én újra iskolánkba lá-
togat a 90 éves Vitéz Sinka Brigitta 
sakkmester olimpikon, aki az elmúlt 
évben is elbűvölte tanulóinkat, szüle-
iket sakktudásával, fáradhatatlan te-
herbírásával, legyőzhetetlenségével, 
aki a sakkszimultán délutánon 79 par-
tit játszott le.
Az eseménydús hét programjai kö-
zül a gyerekek által legkedveltebbek: 
a peonza-pörgető-, a puzzle-kira-
kó- versenyek, a Rubik-kocka kirakó 
bajnokság, a diákigazgató-választás. 
Idén is legjobban várják a diákok feb-
ruár 14-ét, a színes farsangi felvonu-
lást a gyomai városrész központjában 
és az osztályok színpadi bemutató-
ját. A nap záróprogramja a Kállai Fe-
renc Kulturális Központban az Alma 
együttes koncertje lesz. Óvodásoknak 
és szüleiknek meghirdetett program-
jaink is rendszeresek. Február 28-án 
az Iciri-piciri mesemondó versenyre 
és a rajzpályázat eredményhirdetésére 
kerül sor a Hősök úti épületben. Min-
den rendezvényünkre, programunkra 
sok szeretettel várjuk a kedves szülő-
ket és az érdeklődőket!

Kazinczy Verseny

A Humánmunkaközösség 2018. janu-
ár 17-én tartotta a Kazinczyról elne-
vezett Szép Magyar Beszéd Verseny 
iskolai fordulóját. A szabadon válasz-
tott és kötelező szövegek meghallgatá-
sa után a zsűri véleménye következett. 
Az 5-6. osztályosok közül: 1. h. Uhrin 
Andor 6. b, felkészítő tanára: Hunya 
Jolán. 2. h. Horváth Luca 5. b, felké-
szítője: Tóthné Kele Ágnes, 3. h. Mol-
nár Nóra: 5. a, felkészítője. Forgács 
Krisztina. A 7-8. osztályosok közül: 
Nándori Viktória 8. c és Vinkovics 
Ágnes 7. a osztályos tanulók mind-
ketten: első helyezettek lettek. 2. h. 
Hugyik Zoltán 7. b, 3. h. Kovács Ad-
rián szintén 7. b osztályos tanuló. Ági 
felkészítője: Domokos Anikó volt, 
míg Viki, Zoli és Adrián felkészítője: 
Hunya Jolán tanárnő.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Iskolánk tanulója egy országos 
rajzpályázat közönségdíjasa lett

A Hortobágyi Madárpark Ma-
dárkórház Alapítványa egy rajz-
pályázatot hirdetett meg „Élet a 
madáretetőn” címmel. Az ország 
minden részéről közel kétezer pálya-
munka érkezett be, köztük Csontos 
Tibor 7. a osztályos tanuló alkotása 
is. Tibi egyik kedvenc időtöltése a 
rajzolás, több rajzpályázat díjazott-
ja volt már az évek során. Ez az al-
kotása is remekül sikerült, hiszen az 
ő rajzát ítélte a közönség a legszebb-
nek a felsősök munkái közül. A díj-
átadó ünnepségen, büszkén veheti át 
közönségdíjas alkotásáért jutalmát.

Beharangozó a XV. Bálint -  
Valentin Napi Kavalkádra

A Gyomaendrődi Kis Bálint Ál-
talános Iskola 2018. február 14-én 
immáron 15. alkalommal rendezi ha-
gyományőrző farsangi mulatságát. 
A nap folyamán több, látványosnak 
ígérkező programot tekinthetnek meg 
az érdeklődők: Reggel 9 órakor a tél-
űző alakoskodó felvonulásra kerül 

sor a város utcáin. 1030-kor kezdődik 
a felsős osztályok bemutatkozó dél-
előttje, melynek a Kállai Ferenc Kul-
turális Központ ad otthont. Délután 
napjaink egyik legnépszerűbb zene-
kara, az ALMA együttes látogat el is-
kolánkba, és 14 órától a Kállai Ferenc 
Művelődési Központban fergeteges 
koncertet ad kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk rendezvényeinkre!

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Medve lesen voltunk

A beiskolázási programok sorában a 
novemberi szülői tájékoztató után ja-
nuárban egy izgalmas játékos dél-
előtt következett, ahol a téli álmot 
alvó mackót kellett megtalálni a gye-

rekeknek. Ez csak úgy sikerülhetett, 
ha a medve tappancsok nyomán járva 
leküzdötték az akadályokat. Először 
magaslatokra másztak a tornaterem-
ben, majd „barlangokban” kúsztak, 
mackóbábot készítettek, megízlelték 
a mackók kedvenc ételeit, számítógé-

pen kirakóztak, énekeltek. Természe-
tesen a szülők is segíthettek, így végül 
mindenki találkozott a medvével, és 
jutalmat is kapott. A következő prog-
ramunk a február 8-án a farsang lesz, 
ahová ismét várjuk az ovisokat. 
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Fejlesztések

Egyik fő célkitűzésünk, hogy „digi-
tális iskola” legyen intézményünk, 
ezért folyamatosan fejlesztjük az 
ehhez szükséges eszközellátottsá-
got és a pedagógusok szakmai fel-
készültségét. Decemberben 30 órás 
kihelyezett továbbképzésen fejlesz-
tették digitális kompetenciáikat az 
érdeklődő pedagógusok. Az év utol-
só heteiben közel 5 millió Ft érték-
ben vásároltunk taneszközöket és 
bútorokat, amelyekkel tovább javul-
tak az oktatás feltételei. 
A Városi Gondozási Központ az 
Önkormányzat támogatásával fel-
újította az iskola ebédlőjét. Új padló-
burkolat, új radiátorok, nyílászárók, 
és új bútorok várják az étkező gye-
rekeket, aminek mindannyian na-
gyon örülnek. A felújítás az egész 
iskola belső tereinek a felújításával 
folytatódik az EFOP-4.1.3-17 pro-
jekt keretében közel 59 millió Ft ér-
tékben. 

A téli projekt eseményei

Minden héten meggyújtottuk az ad-
venti gyertyát, amelyre rövid mű-
sorral készültek a hetedikesek. 
Télváró iskolai bulit rendeztünk, el-
mentünk korcsolyázni a békéscsa-
bai jégpályára. Egy héten keresztül 
adventi vásárral vártuk iskolánk 
apraját-nagyját, ahol karácsonyi 
ajándéktárgyakat és finomságokat 
vásárolhattak. December 6-án nagy 
izgalommal vártuk a Mikulást. Az 
adventi időszakot december 20-án 
karácsonyi ünnepséggel zártuk.

Sporteredmények

Marcaliban került megrendezésre a 
Duatlon Diákolimpia országos dön-
tő. Iskolánkat és egyben megyénket 
is Kiss Eleonóra 7. b osztályos tanuló, 
valamint Karsai Gábor 8. b osztályos 
tanuló képviselte, melyre az indulás 
jogát a megyei versenyen elért III. és 
I. helyezéssel szerezték meg. Gábor 
a 11., Eleonóra a 16. helyet érte el. 
Iskolánk tanulói a Magyar Diák-
sport Szövetség szervezésében vettek 
részt ping–pong versenyen. A körze-
ti verseny decemberben került meg-
rendezésre. Iskolánkat Pelesz Gergő, 
Gellért Zalán, Matejka Ábel és Gel-
lért Milán képviselte. A csapat leg-
fiatalabb tagja Milán, a kevés induló 
miatt kénytelen volt eggyel magasabb 
korcsoportban is versenyezni. Milán 
nem esett kétségbe, a nagyokat sor-
ra legyőzve szerezte meg az első he-
lyet. Így lett a második és a harmadik 
korcsoport körzeti győztese is. A har-
madik korcsoportban Gellért Zalán 
második, Matejka Ábel harmadik 
lett. A FODISZ által szervezett ping–
pong döntő december 14 –én volt Bé-
késcsabán. Iskolánkat négy tanuló 
viselte. Harmadik korcsoportban Ka-
tona Vivien első lett, ezzel továbbju-
tott az országos döntőre, ahol a 12. 
helyezést érte el. 
A Diákolimpiai elődöntők sorában, az 

Úszás Körzeti elődöntőre került sor 
december 18-án  a Liget Fürdőben. 
Iskolánkat 18 tanuló képviselte. A 
versenyzők maximum két úszásnem-
ben indulhattak, korosztályuknak 
megfelelően 50 vagy 100 méteren. 
Varsányi Gordon hátúszásban első 
lett első korosztályban, míg második 
korosztályban gyorsúszásban Fekécs 
Zsófia első, Takács Anna harma-
dik lett. A harmadik korosztályo-
sok közül Pádi – Klein Boglárka első 
lett hátúszásban, míg Fekécs Hanna 
gyors- és mellúszásban is második 
lett. Negyedik korosztályos tanulóink 
közül Kiss Eleonórának sikerült fel-
állnia a dobogóra, hátúszásban első, 
gyorsúszásban harmadik lett. 
December 19-én rendezték megy Bé-
késcsabán a Belvárosi Általános Is-
kolában a Torna Diákolimpia Megyei 
Döntőjét, melyen Gyomaendrődöt 7 
csapat képviselte. Felkészítőjük Ger-
gely Orsolya volt.  Iskolánk tanulói 
az alábbi eredményeket érték el. 1. 
korcsoport: 2. helyezés (Farkas Lara, 
Gubucz Kata, Hankó Réka, Püski Li-
li, Sztvorecz Gréta, Zádori Zoé)
2. korcsoport: 2. helyezés (Farkas Li-
li, Fekécs Zsófia, Gombkötő Zsófia, 
Nagy Kata)
Egyéni eredmények: 1. hely: Farkas 
Lili 3-4. korcsoport: 6. helyezés (Gu-
lyás Kitti, Hankó Panna, Molnár Ma-
ja, Samu Hédi, Tímár Petra)

További információk az iskola 
honlapján taláhatóak: 

wwww.rozsahegyiiskola.hu

Gyomaendrőd Kőrösi 
Csoma u. 1. Hrsz.: 836 alatti 

1162 m2-es közművesített 
telek eladó. 

Érdeklődni: Dinya József 
06/20 383 6077
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Gnóthi szeauton! – Ismerd meg ön-
magadat!

A delphoi jósda örök érvényű gondo-
latai köré épültek idei szalagavatónk 
ünnepi gondolatai, melyet 2018. január 
19-én rendezett meg iskolánk a városi 
Varga Lajos Sportcsarnokban. Az idei 
tanévben is két osztály, összesen 44 
végzős diákja számára tűzték fel osz-
tályfőnökeik (Salyné Buza Hajnalka és 
Lakatos Tibor) a szalagokat. Az ünnepi 
műsort és szalagtűzést a végzős osztá-
lyok táncai követték. A vendégek idén 
Weigertné Gubucz Edit által készített 
Vasálarcos című koreográfiát (12. B 
osztály) és Swing koreográfiát (12. A 
osztály) láthattak tőlük. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Dr. Pacsika 
György járásvezető úr, Lehóczkiné 
Timár Irén, Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzatának alpolgármester asszo-
nya, Dr. Smíri Sándor a Járási Hivatal 

hivatalvezető helyettese, Várfi András, 
a Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének társadalmi megbízatású 
alelnöke, valamint többen a járási hi-

vatal, a városi képviselő-testület tagjai, 
a társintézmények vezetői, képviselői, 
valamint iskolánk nyugalmazott veze-
tői, tanárai közül.

„Az összedolgozás képessége az 
egyik legnagyobb érték az életben”

Idén januárban ismét megrendezték 
középiskolásoknak is a Bolyai Ma-
tematika Csapatversenyt, melyen is-
kolánk négy csapattal indult. A 9. 
évfolyamot két csapat képviselte: (Deli 
Boglárka, Gellai Fanni, Paróczai Ben-
ce, Vincze Levente – 9. A osztály tanu-
lói; Hajkó Kata, Munkácsi Lili, Bankó 
Ádám, Csikós Zoltán – 9. B osztály 
tanulói), a 10. évfolyamot egy csapat 
(tagjai: Saly Eszter, Jónás Péter, Tóth 
Armand Imre, Ugrai László – 10/A), 

valamint a végzősöket is egy csapat 
(tagjai: Czeglédi Renáta, James Lucas 
Lancester, Vajda Soma 12/A és Hajdú 
Áron 12/B) képviselte. A legjobb ered-
ményt a 9/A-sok csapata érte el, a kör-
zet (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyék, vala-
mint Erdély) matekosai közt az előkelő 
első harmadban végeztek (116 induló-
ból 31. hely), több megyénkbeli közép-
iskola csapatát maguk mögé utasítva. 
Felkészítőjük Salyné Buza Hajnalka és 
Deliné Dobó Tünde tanárnők. Munká-
jukhoz ezúton is gratulálunk.

Receptverseny

2018. április 27-29. között 20. 
alkalommal rendezik meg a 
Gyomaendrődi Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztivált.

Ebből az alkalomból a Kállai 
Ferenc Kulturális Központ 
receptversenyt hirdet. A verseny 
egyik legfontosabb feltétele, hogy 
az adott étel elkészítéséhez sajtot, 
vagy túrót /tejből készült terméket 
használjon fel.

A verseny felhívását megtalálja: a 
Facebook/Kállai Ferenc Kulturális 
Központ oldalán, az intézmény 
honlapján (gyomaimuvhaz.
hu) vagy kérje e-mailen a kfkk.
g yo m a e n d r o d @ g m a i l . c o m 
címről, de kérheti nyomtatott 
formában az intézményben is.

A receptversennyel kapcsolatos 
bármilyen egyéb kérdéssel 
kapcsolatban érdeklődhetnek:
Telefonszám: +36 66 283-524 
(hétköznap 8-16 óráig)

Kifőztük, hogy mit főzzünk! 
De HOGYAN?
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Szalagavató

2017. december 22-én iskolánk a ha-
gyományokhoz híven megrendezte a 

Szalagavatót. A meghívottak, a szülők 
és a tanárok körében a végzősök meg-
kapták szalagjukat és eltáncolták sza-
lagavató táncukat.

Partneri találkozó 
Marco Prandini-val

Iskolánk igazgatója, Davidovics Lász-
ló a Magyarországon tartózkodó 
Marco Prandini-val találkozott Buda-
pesten, aki az olaszországi Lombardia 
régió kormányának mezőgazdasági 
szaktanácsadója. A fenntartható me-
zőgazdaság, az agrárium helyzete, az 
ökogazdálkodás, a szakképzés, a vi-
déki települések életszínvonala, az 
Erasmus + program által kínált diák 
és szakemberek csere, az együttmű-
ködés kiszélesítése volt tárgyalásuk 
témája. 

Iskolánkba érkezett a 
„Fűts okosan!” vándor-kiállítás

Napjainkban jelentős egészségügyi 
kockázati tényező a légszennyezett-
ség, melynek egyik fő okához, a kis-
méretű szállópor kibocsátásához 
legnagyobb mértékben a lakossá-
gi fűtés járul hozzá. A Földművelés-
ügyi Minisztérium által indított „Fűts 
okosan!”  felvilágosító és tájékozta-
tó kampány célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet egyes szilárd tüzelőanyagok 
használatának veszélyeire és káros 
hatásaira, valamint információt adjon 
a helyes fűtési technikák megismeré-
séhez. 

A királyok le-
pénye

A téli szünet 
után iskolánk 
francia nyel-
vet tanuló di-
ákjai Komóczi 
Krisztina és 
Pintérné Tímár Éva tanárnőkkel vi-
dám hangulatban gyűltek össze, hogy 
jó francia szokás szerint királyt vá-
lasszanak maguk közül, ahogy teszik 
ezt Franciaországban is a családi, ba-
ráti társaságok vízkereszt idején. Az 
a szokás járja, hogy egy mandulával 
töltött lepényt készítenek, amelyben 
egy babszemet rejtenek el. A süte-
ményt annyi szeletre vágják, ahányan 
ülnek az asztal körül. Az a szerencsés 
lesz a király a társaságban, aki a ba-
bos szeletet kapja, a megtaláló fejére 
egy korona kerül.
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A Gyomaközszolg Nonprofit Kft az alábbiakra hívja fel a Tisztelt lakosság figyelmét!

A szelektív csomagolási és zöldhulladék gyűjtéséhez a közszolgáltató cserezsákot 
már nem biztosít. Ezért a lakos által vásárolt, lehetőleg átlátszó műanyag zsákban 
kihelyezett szelektív hulladékot elszállítjuk. Zöldhulladék gyűjtés alkalmával a zsákban, 
edényzetben és kötegelve (kézzel mozdítható mennyiség) kihelyezett hulladékot áll 
módunkban elszállítani.

Szerződéssel rendelkező ügyfeleink részére térítésmentesen kérhető:

- szelektív csomagolási hulladékgyűjtéshez műanyag edényzet a Kft telephelyén,
- lomtalanítás: a helyi rendelet értelmében házhoz menő rendszerben, előre egyeztetett 

időpontra munkatársaink házhoz mennek.

A nem szelektív hulladékot tartalmazó zsákot/edényzetet nem áll módunkban 
elszállítani. Települési hulladéknak zsák ügyfélszolgálatunkon vásárolható.

Szelektív csomagolási hulladék gyűjtése során az alábbi hulladékok helyezhetőek el a 
zsákban/edényzetben:

- Ásványvizes, üdítős PET palack, ÖSZENYOMVA
- Ételmaradékot NEM TARTALMAZÓ műanyag zacskó, reklám táska,
- Mosószeres, mosogatószeres, kozmetikai szeres flakonok (tusfürdős, samponos) 

kiöblítve,
- Tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb dobozok elmosva, tejes-, gyümölcsleves, stb Tetra 

Pack dobozok (italos karton) kiöbítve,
- Alumínium sörös-, üdítős dobozok kiöblítve.

NEM HELYEZHETŐ EL:

- Települési és veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, oldószer, permetezőszer, stb.)
- Vegyszeres, zsíros flakon,
- Fogkefe, műanyag játék

A szelektív szigetek mellé semmilyen formában ne helyezzenek hulladékot, hiszen az 
fokozottan kitett a kóbor állatok által történő széthordásnak

Az égetés során keletkező hamu, salak hulladékot a Gyomaközszolg Kft telephelyén
kihelyezett konténerben, zsákba kötve munkanapokon 8-15 és szombaton 8-10 óra 
között térítésmentesen elhelyezheti.

Háztartási mennyiségű elektronikai hulladék személyi igazolvány és lakcímkártya 
felmutatásával szintén a telephelyünkre beszállítható. 

Elérhetőségeink: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.   06-66/386-269
Ügyfélszolgálat: Hétfő és Csütörtök: 8:00- 12:00 12:30-15:00, Péntek: 8:00-13:00
Szelektív és zöld edényzet igénylés: Kedd, Csütörtök: 9:00-14:00
Lomtalanítás kérése: 06-70/413-15-47

Tegyünk együtt a környezetünk tisztaságáért, az egészségünk védelméért!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A szelektív hulladékok (műanyag, papír, fém) begyűjtése 
az alábbi napokon történik:

HAVONTA KÉTSZER

HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:

Január 5.  Péntek
Január 17.  Szerda
Február 7 és 21. Szerda
Március 7 és 28. Szerda
Április 11 és 25. Szerda
Május 9 és 30. Szerda
Június 13 és 27. Szerda 

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:

Január 3.  Szerda
Január 15.  Hétfő
Február 5 és 19. Hétfő
Március 5 és 26. Hétfő
Április 9 és 23. Hétfő
Május 7 és 28. Hétfő
Június 11 és 25. Hétfő

Kérjük az edényzeteket, zsákokat reggel 7 órára 
szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.
www.gyomakozszolg.hu
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt gyomaendrődi lakosságot, hogy 2018. január 1-től  a ZÖLD, BIO edényzetek,  
zsákok begyűjtése az alábbi napokon KEZDŐDIK:
Köszönettel: Dareh Bázis Zrt. www.gyomakozszolg.hu

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusz-
tus

Szep-
tember Október Novem-

ber
Decem-

ber
1. körzet 15 és 29 12 12 16 14 18 16 21 10 1 12 10
2. körzet 17 és 30 14 20 18 16 20 18 23 17 8 19 13

1. körzet: az endrődi településrész utcái, a Fő út a 106-os számig, Tanya II.-III., Magtárlaposi rész
2. körzet: a gyomai településrész utcái, a Fő út 87/222., Tanya VI., Besenyszegi rész.

  
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt a 

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából 

2018. február 25-én 10.00 órai kezdettel a 

Gyomai Köztemetőben tartandó megemlékezésre.

Ünnepi különjárat indul az Endrődi Népháztól 9.30 órakor (a 

Szabadság tér érintésével) a Gyomai Köztemetőbe, majd a 

megemlékezés végén vissza irányba közlekedik.

 

Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Megjelenik Gyomaendrőd 
közigazgatási területén 6300 pld-ban, 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 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2018 márciusában jelenik meg.

Tájékoztatjuk, hogy a Gyomaendrődi Hírmondóban 
reklámozhatja szolgáltatásait, tevékenységét. A lap minden 
hónapban 6300 példányban jelenik meg Gyomaendrődön.
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1858. május 1-én futott át az 
első vonatszerelvény a Szolnok 
– Békéscsaba – Arad vasútvonal 
részeként megépült gyomai és 
nagylaposi pályaudvarokon. Ennek 
éppen 160 esztendeje. A 160 esztendő 
alatt voltak csendes, békés, nyugodt 
évek, de voltak Gyoma és Endrőd 
lakóinak életét jelentősen felforgató 
háborús időszakok is. A vasúti 
forgalmat bonyolító vasutasok a 
nap minden órájában készen álltak 
a vonatok fogadására, indítására. 
A gyomai vasúti pályaudvar 
folyamatosan jelentős létszámú 
felkészült szakembert foglalkoztatott. 
Sok gyomai és endrődi ember vállalta 
a nem könnyű vasutas munkát. Több 
családnál tradícióvá vált a vasutas 
életút. A vasút jelentős gazdasági 
tényezővé vált nem csak Gyoma, de a 
környező települések életében is.
Úgy gondoljuk, hogy a 160 
esztendő alatt Gyoma és Nagylapos 
vasútállomás és pályaudvar 

folyamatos működését biztosító 
vasutasokról, vasutas családokról, 
magáról a Gyoma környéki vasútról – 
e jubileum alkalmával – méltóképpen 
meg kell emlékeznünk.
Az illetékesek felé javasoltuk, hogy 
Gyoma állomás váróterének belső 
falára helyezzünk el egy emléktáblát. 
Javasoltuk továbbá egy – Gyoma 
vasútállomás történetét is bemutató 
– időszakos vasúttörténeti kiállítás 
megrendezését. A vasúttörténeti 
kiállítás összeállításához nem áll 
rendelkezésünkre elegendő anyag.
Ezért kérjük a Gyomához, 
Nagylaposhoz kötődő volt és 
jelenlegi vasutasokat, vasutas 
családokat, hogy tekintsék át a 
családi fényképgyűjteményeiket és 
azokat a Határ Győző könyvtárba 
2018. április 10-ig juttassák el.  
Más – a vasúttal kapcsolatos – 
dokumentumokat is szívesen 
fogadunk. Kérjük és várjuk a 
fényképeket, dokumentumokat!

A könyvtár elérhetősége:
Levélcím: 
5500 Gyomaendrőd Fő u. 230., 
E-mail: 
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Telefonszám: 218-370.
Bethlen Nyugdíjasok Közössége                                         
Civil Szervezet Gyomaendrőd                                                        
Bethlen Gábor Alapítvány
Gyomaendrőd

Felhívás – Vasúttörténeti kiállítás

H O R G Á S Z O K
Gyomai Horgászok Egyesülete felhívja a figyelmet 

a fogási napllók ledási határideje február hó 28. 
napja. A naplók ledhatók az egyesület iroda hely-
ség bejárata mellett elhelyezett gyűjtőládába vagy 

postai úton megküldhető az egyesület címére 
(5501 Gyomaendrőd, Pf. 38.).

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy jnuár hó 8. napjától 
minden hétfői napon megkezdjük a 2018. évi enge-
délyek árusítását az egyesület irodájában (Gyoma-
endrőd, Szabadság tér 1. járási hivatal udvarából 

nyíló pincénél) 16 órától 18 óráig.

Értesítés gallyazási és fakivágási 
munkálatokról

Az E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megbízásá-
ból a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300 Kar-
cag, Erdészlak 42.) Gyomaendrőd bel- és külterületén 
az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsá-
gi övezetében nyiladéktisztítási, gallyazási és fakivágá-
si munkálatokat fog végezni. 
A munkálatok végzésének a várható időpontja:  
2018. február 10. és 2018. április 30. között.
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és va-
gyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az 
áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
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Második Újévi koncert Gyomaendrődön
2018. január 7-én, Gyomaendrődön, a 
Kállai Ferenc Kulturális Központban, 
immáron második alkalommal ren-
dezte meg Hunya Jolán, a Színfolt Ma-
zsorett Táncegyüttes vezetője az újévi 
vigadalmat. A mazsorettek fúvószené-
re táncoltak, a talpalávalót a Szarvasi 
Rezesbanda húzta, Laurik László ve-
zetésével. Szólót táncolt: Baráth Beáta, 

az együttes tánc asszisztense. Népsze-
rű, fülbemászó dallamok csendülte fel. 
Pl.: Radetzky induló, Fejérvári indu-
ló, de a Rimóci – és Kalocsai táncok is 
nagy hatással voltak a közönségre. Fer-
geteges hangulat alakult ki, az élőzene 
és a táncosok nagy tetszést arattak. A 
gálakoncert meglepetés vendége pedig 
a gyulai Erkel Ferenc Zeneiskola taná-

ra, Kepenyes Pál klarinétművész volt, 
aki három hangszeren játszott: klari-
nét, szaxofon és pánsíp. A nagyszerű 
zenész is teljesen elvarázsolta a közön-
séget magas szintű zenei előadásával. 
A vastapssal jutalmazott műsor és a 
visszajelzések biztatóak, a mazsoret-
tek és vezetője készülhetnek a követ-
kező gálára.

Megtartotta éves évértékelő 
rendezvényét a KSI gyomaendrődi 
kajak szakosztálya. Az évértékelőt 
Kovács Gábor edző beszámolója 
nyitotta, melyben a lezárt versenyévad 
legfontosabb eseményeit, legnagyobb 
eredményeit, a jövő évi elérendő célokat 
ecsetelte. A KSI-s kajakosok idén 
kilenc országos bajnoki címet nyertek, 
huszonöten szereztek valamilyen színű 
érmet a bajnokságokon. Hat fő került 
be valamilyen korosztályos magyar 
válogatott keretbe: Szántó Milán, 
Fodor Bence, Berta Bence, Mertz 
Attila, Várkonyi Sarolta, Wágner 
Anna. (ha nincs egy balszerencsés 
borulás, akkor ez a szám nyolc fő 
lenne.) A KSI kajakosai nyertek 
Országos Diákolimpiai címet, és 
a csapat megnyerte a legnagyobb 
békés megyei kupa versenyek közül 
szinte mindet. A békési Madzagfalvi, 
a békésszentandrási Simon Fiala és 
a gyomaendrődi Viharsarok kupát 
is! Nagy sikerű versenyt rendeztek 
II. Békés megyei Diák kupa néven, 
melyen 19 Békés megyei iskola 
tanulói vettek részt. Edzőtáboroztak 
Szarvason, de szerveztek is edzőtábort 
a Magyar leány kölyök válogatott 

számára Gyomaendrődön. Kovács 
Gábor a csapat működésének 4 éve 
alatt folyamatosan meghívást kap a 
Magyar korosztályos válogatottak 
felkészítésére.  A KSI gyomaendrődi 
csapata az ország egyik legjobb 
utánpótlás nevelő egyesületévé nőtte ki 
magát! Összességében eseményekben 
dús, élményekkel teli, és kimagaslóan 

sikeres évet zártak. Az edző beszéde 
végén megköszönte a támogatók és 
szülők segítségét.
Felszólalt Marik Lászlóné a 
Békés megyei Sportszövetségek 
Érdekvédelmi Egyesületének az 
elnöke, Schmidt Gábor a Magyar 
Kajak – kenu Szövetség elnöke.  
Oláh Tamás szakosztály vezető és 
Kovácsné Kozma Diána edző átadták a 
sportolóknak megérdemelt jutalmakat.  
Az évzáró díszvendége volt a 
többszörös világ és Európa bajnok, 
olimpiai negyedik Tótka Sándor. 
Sanyi nevelő edzője Kovács Gábor 
volt több mint nyolc éven keresztül. 
Ezalatt az idő alatt indult el Sándor 
siker sorozata, hiszen Kovács 
Gábor irányításával nyert Ifjúsági 
Olimpiai Bajnoki címet, Ifjúsági 
Világ – és Európa bajnoki címeket is. 
Továbbá Toldi Balázs polgármester, 
Hüttner Csaba a magyar kajak –
kenu Szövetség Felnőtt Szövetségi 
Kapitánya, Dónusz Éva Utánpótlás 
Szövetségi Kapitány. A budapesti 
KSI edzői: Agócs Mihály mesteredző, 
Barócsi Andrea, Tóth Petra, Ballay 
László. Emelte az est színvonalát az 
idei év felnőtt világbajnoka Szabó 
Ágnes, önkormányzati képviselők, 
intézményvezetők.

KSI- Évzáró
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Szilveszteri aranyérmek az atlétáktól
Kiemelkedően szerepeltek városunk 
atlétai a Mezőtúron hagyományosan 
sorra kerülő Szilveszteri Tóparti 
futáson, hiszen 2 arany- és 1 ezüstérmet 
szereztek. A 10 évesek versenyében 
az egy évvel fiatalabb Vaszkán Milán 
magabiztosan győzött a 2.000m-es 
távon, ezzel sorozatban harmadszor 
diadalmaskodott, míg Karsai Patrik a 
második helyen végzett. A serdülők 
kategóriájában Karsai Gábor utasította 
maga mögé a mezőnyt és állhatott 
fel harmadszor szintén a dobogó 
legmagasabb fokára. 
A versenyzők felkészítője Vaszkán 
Gábor testnevelő tanár, atlétika 
szakedző.

Tornászok hírei - Farkas Lili bajnok a megyei döntőn
Gyomaendrődön 2017-ben felpezsdült 
a tornaélet. Az 50 lányt számláló 
csapathoz csatlakozott hat fiú is, így 
sok év kihagyás után újra indult a 
férfi szertorna. A nagy létszámnak 
köszönhetően először rendeztek 
körzeti diákolimpia tornaversenyt 
a Városunkban, a Kis Bálint 
Általános Iskola tornatermében. A 
megmérettetésen 38 gyomaendrődi 
tornász vett részt, sokuknak ez volt az 
első versenye. 
Ezután, 2017. december 19-én 
rendezték meg Békéscsabán a Torna 
Diákolimpia Megyei Döntőjét, melyen 
Gyomaendrődöt 7 csapat képviselte. 
A rangadón a Rózsahegyi Általános 
Iskola és a Kis Bálint Általános Iskola 
tornászai nagyon szépen teljesítetve, a 
következő eredményeket érték el:
FIÚK:

1. hely: Kis Bálint Általános Iskola 
(Csipai Csongor, Csernyeczki Balázs, 
Horváth Zoltán, Kürti Péter, Oláh 
Endre, Szunyog Hunor). Egyéni 
eredmények: 1. Csipai Csongor, 2. 
Csernyeczki Balázs, 3. Szunyog Hunor
LÁNYOK - 1. korcsoport: 2. helyezés: 
Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. (Farkas 
Lara, Gubucz Kata, Hankó Réka, 
Püski Lili, Sztvorecz Gréta, Zádori 
Zoé). 3. helyezés: Kis Bálint Általános 
Iskola. (Csipai Csenge, Furka Dorka, 
Izsó Zorka, Munkácsi Petra, Pataki 
Zoé, Weigert Virág)
Egyéni eredmények: 3. helyezés: 
Csipai Csenge
LÁNYOK - 2. korcsoport: 2. helyezés: 
Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. (Farkas 
Lili, Fekécs Zsófia, Gombkötő Zsófia, 
Nagy Kata) 4. helyezés: Kis Bálint Ált. 
Isk. (Gyovai Tímea, Ignácz Csenge, 

Molnár Tímea, Varsányi Misell, 
Zsombok Dóra)
Egyéni eredmények: BAJNOK - 1. 
hely: Farkas Lili
LÁNYOK - 3-4. korcsoport: 5. 
helyezés: Kis Bálint Ált. Isk. (Fekécs 
Noémi, Nagy Andrea, Szilágyi 
Csilla, Szunyog Hanna) 6. helyezés: 
Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. (Gulyás 
Kitti, Hankó Panna, Molnár Maja, 
Samu Hédi, Tímár Petra)
Nagyon büszke vagyok rá, hogy 
Városunkban ekkora népszerűségnek 
örvend ez a gyönyörű sportág. 
Remélem, hogy a 2018-as év egy 
saját egyesület létrehozásával még 
több sikert és támogatást hoz minden 
tornásznak. A csapat nevében is 
sikerekben gazdag, boldog új évet 
kívánok mindenkinek!

Gergely Orsolya
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HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND  2018. január 1-től
                    TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON

Öregszőlő Népház MÁV Szab.tér MÁV Szab.tér Népház Öregszőlő
4:45 --- 4:55

4:55 5:05 5:10Mamut 5:15 ---- 5:25
5:25 5:35 5:40

5:30 5:35 --- 5:45
5:45 5:55 6:00 6:05 --- 6:15
6:20 6:30 6:35 6:40 ---- E        6:55 7:00 Kond.úton

6:50 6:55 Nagyl-ra
Szarv.út7:05     7:10 R E        7:30 ---- ---- 7:35 E R     7:55
Nagylról 7:05 7:20 E        7:35 7:40

8:10 E        8:25 8:30 Fürdő 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10Fürdő 10:20 10:25 E      10:40

10:50 11:05 11:10Fürdő 11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35 13:50 13:55 E R   14:10 14:20 Kond.úton

14:15 14:20 ---- E      14:35
Szarv.út14:25 14:40 E      14:55 15:00Fürdő

14:50 E      15:05 15:10 15:25 15:35Fürdő E 15:45 R Nagyl-ra
15:50 15:55 E R   16:10 16:20 Kond.úton

Nagylaposról    16:15 R E      16:30 16:35
Szarv.út16:25 16:30         16:40 16:55 17:00Fürdő E      17:15

17:20         17:30 17:35 19:20 19:25Fürdő 19:40
19:40 19:50 19:55 21:20 21:25 21:35
21:35 21:45 22:45 22:50 ---- 23:00
23:00 23:10

                  TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
4:45 ---- 4:55

4:55 5:05 5:10Mamut 5:15 --- 5:25
5:25 5:35 5:40

5:30 5:35 --- 5:45
5:45 5:55 6:00 6:05 ---- 6:20
6:20 6:30 6:35 6:50 ---- E        7:00 7:05 Kond.úton

Szarv.út 7:10 7:20 E        7:35 7:40 7:50 7:55 E        8:10
8:10 8:25 8:30  Fürdő 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10Fürdő 10:20 10:25 E      10:40

10:50 E      11:05 11:10Fürdő 11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35

14:15 14:20 ---- E      14:35 14:45 Kond.úton
Szarv.út14:50 14:55 E      15:05 15:10 Fürdő 15:50 15:55Fürdő E      16:10

16:20 E      16:30 16:35 19:20 19:25Fürdő 19:40
19:40 19:50 19:55

21:20 21:25 21:35
21:35 21:45 22:45 22:50 ---- 23:00
23:00 23:10

PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00 8:05 8:15

8:15 8:25 8:30 Fürdő 9:20 9:25 9:40
9:50 10:00 10:05 13:20 13:25 13:35

13:45 13:55 Fürdő14:15 14:20 --- 14:35
14:45 14:55 15:00

          MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
8:00 8:05 8:15

8:15 8:25 8:30 9:20 9:25 9:40
9:50 10:00 10:05 Fürdő 16:00 16:05 16:15

16:20 16:30 16:35 16:55 17:00Fürdő 17:15
17:20 17:30 17:35

E: LIDL-hez is közlekedik R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik


