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Andódy György 1945-ben 
született Budapesten. Nagyapja, az 
Első Magyar Betűöntőde vésnöke 
volt. Édesanyja Budapesten volt 
könyvkötő, majd 1946-tól Gyomán a 
Kner Nyomdában. Andódy György 
is könyvkötőnek tanult, 1966-ban tett 
mestervizsgát. 1963-65 között a Kner 
Nyomda dolgozója volt, 1965-től özv. 
Petró Béláné kisiparosnál dolgozott 
Miskolcon. 1967-ben nyitotta meg 
saját vállalkozását Gyomán. Felesége 
Andódy Györgyné Nagy Erzsébet 
a 617.sz. Ipari Szakmunkásképző 
Iskolában végzett, majd a Kner 
Nyomda dolgozója lett. 1972-től 
segítette férje könyvkötő műhelyének 
munkáját. 1992-től vállalkozóként 

dolgozik, férje halála óta ő viszi 
tovább a vállalkozást. Két fiukkal kora 
gyermekkorukban megismertették 
a szakma szépségeit, közülük István 
fiuk választotta a könyves mesterséget, 
nyomdamérnök végzettséget szerzett 
és Békéscsabán a nyomdaipari 
szakközépiskolában adja át tudását a 
fiatalabb nemzedéknek.

Az Andódy házaspár 
könyvkötő műhelye már 50 éve áll 
megrendelőinek szolgálatában. A 
Könyvkötők Országos Ipartestülete 
nevében Mórocz Istvánné, az 
egyesület elnöke méltatta a 
gyomaendrődi könyvkő műhelyt, 
majd Andódy Györgynének átadta a 
szakma legrangosabb kitüntetését.

Andódy Györgyné a Gyémánt-díjas Kézműves Kompaktor
50 éves az Andódy könyvkötészet

Könyvkötők országos találkozója 2018. április 27-28-án a Könyvkötők 
Országos Ipartestülete városunkban 
tartotta éves közgyűlését és szakmai 
napját. A kétnapos rendezvénynek a 
Határ Győző Városi Könyvtár adott 
otthont. A találkozóra az ország 
különböző településeiről érkeztek 
a könyvkötők, akik magukkal 
hozták különleges bőrkötésű, 
festett, domborított, márványozott 
könyveiket is. Kiállított munkáik 
fényes bizonyítékai a mesterségbeli 
tudásnak és a szakma iránti 
elkötelezettségüknek. A könyvkötők 
megtekintették a Gyomai Kner 
Nyomdát, a Kner Múzeumot és a 
jubiláló Andódy könyvkötészetet. 
Mórocz Istvánné, az egyesület elnöke 
Andódy Györgynét köszöntötte a 
könyvkötő műhely fennállásának 
ötven éves jubileuma alkalmából 
és átadta neki a Gyémánt-díjas 
Kézműves Kompactor (könyvkötő) 
kitüntetést, ami a szakma 
legrangosabb elismerése. Gratulálunk 
a jubileumhoz és a kitüntetéshez!
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A Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 
Kovács Norbertet, a Gyomaendrődi 
Polgárőr Egyesület tagját felterjesztette 
a „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” 
Elismerő oklevélre. A képviselő-testü-
let döntése alapján, a kitüntető okle-
velet Toldi Balázs polgármester adta 
át 2018. április 26-án a testületi ülés 
előtt. Kovács Norbert Az Országos 
katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 
dolgozik. Az 1996-ban alakult pol-
gárőr egyesület alapító tagja. A meg-
alakulástól kezdve, kiváló szakérte-
lemmel segítette és segíti az egyesület 
működését.  Szabad idejét feláldozva, 
a város rendezvényein, a helyszínek 

biztosításával, forga-
lomirányítással, vala-
mint a városban való 
éjszakai járőrözéssel 
segíti a település biz-
tonságát. Ha kellett 
eltűnt személyt, for-
rónyomon betörőt, 
tolvajt keresett, bales-
teknél is nagy segítsé-
get nyújtott. A 2013. 
évben megalakult 
„VIDRA” Önkéntes 
Járási Mentőcsoport 
Egyesület oszlopos 
tagja.

Gyomaendrőd Város Biztonságáért - Kovács Norbert kitüntetése

2018. április 26-án tartot-
tuk képviselő-testületi ülésünket. 
Elfogadtuk Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának 2017. évi zár-
számadási beszámolóját, mely szerint 
eredményes évet zárt a képviselőtestü-
let, illetve önkormányzatunk. A város 
gazdálkodása pozitív volt, nyolcvan-
millió forintos maradvánnyal zár-
tuk a 2017-es gazdasági évet. Minden 
negyedévben beszámolnak gazdasági 
társaságaink a működésükről. Minden 
gazdasági társaságunk elkészítet-
te az eredmény-kimutatását az előző 
évről és első negyedévi mérlegét. A 
Gyomaszolg Ipari Parkot kivéve mind-
egyik gazdasági társaságunk pozitív 
eredménnyel zárta a 2017-es évet. Ezt 
nagyon nagy eredménynek tartom, hi-
szen 2015-ig komoly önkormányzati 
kiegészítő finanszírozásra szorultak a 
társaságok, komoly negatív eredmé-
nyek voltak. Testületünk ezért döntött 
úgy, hogy új struktúrában működtetni 
a társaságokat, összevonja, ahol kell, 
szétválasztja a tevékenységeket. Ennek 
köszönhetően egyre jobb eredmények-
kel zárnak a gazdasági társaságok. A 
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek ne-
gatív az eredménye, 13 millió forint 
körüli. Fontos kiemelni azt, hogy a 
társaság pénzügyi eredménye, pénz-
ügyi tevékenysége pozitív eredményt 
mutatna. A 2015-öt megelőző évek-
ben nagyon sok kintlévőséget halmo-
zott föl a gazdasági társaság, amelyek 
nagy része most kerül leírásra, behajt-
hatatlan követeléssé kell átminősíte-
ni azokat. Ezek miatt lett negatív az 
eredménye, illetve az inkubátorház 
után olyan értékcsökkenést kell elszá-
molnunk, amelynek a bevételi oldalon 
nincs meg a fedezete. Nem képződik 

annyi bérleti díj az inkubátorháznál, 
amely fedezné ezt az értékcsökkenési 
leírást. Remélem, hogy 2018-ban ezen 
is tudunk változtatni, illetve szépen-
lassan eltüntetjük azokat a behajtha-
tatlan követeléseket, amelyek jó pár év 
alatt halmozódtak föl, és így majd egy 
későbbi időszakban már elmondhatjuk 
azt, hogy pozitív eredménnyel bír a 
Gyomaszolg Ipari Park Kft. is.

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit 
Kft. kétmillió forintos eredmény-
nyel zárta 2017-et. A Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. közel harmincmillió forintos pozi-
tív eredménnyel zárt. A Földkezelő Kft. 
százezer forintos pozitív eredménnyel 
zárt, a Regionális Hulladékkezelő Kft., 
amelyben társtulajdonosok vagyunk, 
félmillió forintos eredménnyel zárta 
2017-et. A Gyomaendrődi Liget Fürdő 
Nonprofit Kft. pedig hatmillió forintos 
eredménnyel zárta a 2017-es évet. A 
Liget Fürdőnél ez az eredmény úgy jön 
össze, bár csökkentettük a 2016-ban 
nyújtott önkormányzati támogatást, de 
összességében tizenhétmillió forintos 
önkormányzati támogatással kalkulál-
hatott 2017-re a kft. Várhatóan 2018-
ban is ezt az összeget fogja igénybe 
venni. A fürdőnél fenn áll egy közel tíz 
éves önkormányzati kölcsön, amely-
ből három és félmillió forintot az ön-
kormányzat elengedett a fürdőnek, és 
ez pénzügyileg, illetve számvitelileg 
eredményjavító tételnek minősül. A 
fürdő gazdálkodása is folyamatosan 
javul.

A hulladékszállítás problémás-
nak látszódik 2018-ra is, illetve a 
Regionális Nonprofit Kft.-nek a mű-
ködése is. Az idén önkormányzati ki-
egészítő támogatásra lesz szüksége 

a Gyomaközszolgnak, ha nem vál-
tozik a hulladékszállítás rendszere. 
Igyekszünk megoldani azt, hogy a 
zöldhulladék-kezelés Gyomaendrődön 
történjen. A Regionális Hulladékkezelő 
Kft-ben hogy a társtulajdonos települé-
sekkel, illetve a Gyomaközszolg Kft. 
társtulajdonosaival az az érdekünk, 
hogy ebben előrelépjünk.

Horgász-versenypálya kialakítá-
sáról is döntöttünk, a Fűzfás-zugi holt-
ágon. Gyomaendrőd a vizek városa, 
bár nem használjuk eléggé a vizek 
adta lehetőségeket. A Békés Megyei 
Horgászegyesületek Szövetsége azzal 
az ötlettel állt elő, hogy szeretnének 
egy országos jelentőségű horgász-ver-
senypályát kialakítani a Fűzfás-zugi 
holtágon. Ehhez minden adott: belterü-
leti holtág, nincsen körbeépítve, a víz-
minősége megfelelő, a víz mélységén, 
illetve a parton kell alakítani. A szö-
vetség felajánlotta, hogy ha elindulunk 
ebben a fejlesztési irányban, akkor ő is 
tud külső forrást bevonni a beruházás-
ba. Az önkormányzat 2,4 millió forin-
tot vállalt föl a beruházáshoz, a szövet-
ség pedig 1,2 millió forintot fog saját 
forrásból biztosítani. A partszakasz 
mentén lesz a mederkotrás, a töltés ol-
dalát elegyengetjük, egységes felület 
alakul ki faültetéssel, ötven darab stég 
lesz kihelyezve körben a vízparton. A 
fejlesztéssel országos versenyt is lehet 
rendezni a Fűzfás-zug Ifjúsági lakóte-
lep mögötti szakaszán. A testület arról 
is döntött, hogy ezt a holtág-szakaszt a 
vízi-turizmus, a horgászturizmus irá-
nyában kívánja fejleszteni. Ehhez ke-
ressük a forrásokat, partnereket.

A cikk a következő oldalon 
folytatódik...

Toldi Balázs polgármester tájékoztatója
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Egy éve új partnerünk a holt-
ágak kezelésében a Megyei 
Horgászszövetség, amellyel sikerült 
olyan kapcsolatot kialakítani, amely 
pozitív, a szövetség a lehető legjob-
ban teszi a dolgát. Rengeteg hal van a 
vizekben, jó a vízminőség, nem csak 
figyelemmel, hanem ötletekkel állnak 
elénk, támogatják a rendezvényeinket. 
Ebben az évben a Megyei Vadász- és 
Horgásznapot Gyomaendrődön ren-
dezzük meg, településünk hírnevét 
növelve. Jó döntést hozott a képvise-
lő-testületünk, amikor a szövetségnek 
adta oda holtágak kezelését.

Testületünk döntött egy vízi ját-
szótér kialakításáról, illetve annak 
a felhívástervezetéről. Aqua spray 
parkot (vízi játszótér) alakítunk ki a 
Liget-fürdőben. A testület elfogadta a 
látványtervet, már a szezon kezdetére 
szeretnénk megvalósítani. A képvise-
lő-testület tagjai elkötelezettek abban, 
hogy a fürdőt fejleszteni kell. A vízi 
játszótér az első lépcsőfok, amelyet 
sajáterőből, viszonylag gyorsan meg-
valósítunk annak érdekében, hogy ja-
vítsuk a fürdő látogatottságát, növeljük 
a látogatók élmény- és komfortérzetét. 
A csúszdapark építését továbbra is 
pályázati forrásból kívánjuk megvaló-
sítani. Az is felmerült, hogy az önkor-

mányzat lenne a beruházó, így a visz-
szaigényelhető ÁFA elegendő fedeze-
tet nyújtana az önerő biztosítására.

Pályázatot nyújtunk be a 
Belügyminisztérium által meghirdetett 
felhívásra, járdaépítésre. Erre a célra 
negyvenhárommillió forintot szánunk, 
harmincmillió forintra tudunk pályáz-

ni. Csak tizenöt százalékos önerőt kel-
lene biztosítanunk, mi ezzel szemben 
komplex fejlesztésben gondolkozunk: 
a Pásztor János utcán a Pásztor János-
tér és a Kossuth utca közötti útszakasz 
mellett két méter széles utat építünk, 
ami gyalogjárda lesz, de természete-
sen kerékpárosok is használhatják. Egy 
forgalmas útszakaszon biztonságosab-
bá tudjuk tenni a közlekedést. 

Az Október 6. lakótelep járdáját is 
felújítjuk a Selyem út, illetve a Fő út 
közötti szakaszon, nyolcmillió forint 
értékben. A Hősök úton, a Rákóczi út-
tól az egészségügyi intézményig újul 
meg a járda, kétmillió forint értékben. 
A Fő úton a Bajcsy út és a Mátyás kirá-
lyút közötti szakaszon teljes egészében 
kicseréljük a járdát, húszmillió forintos 
beruházással.  

A 2018. évben megvalósuló út- és 
parkoló-építési, valamint útfelújítási 
munkálatokról több fordulóban is tár-
gyaltunk. A körzetek képviselői javas-
latot nyújtottak be, ebből állítottunk fel 
egy sorrendet, amelynek forrásigénye 
ötvennyolcmillió forint.  Mivel 2018- 
ban negyvenmillió forint áll rendel-
kezésre: ~kétezer négyzetméternyi 
kátyúzást, a Besenyszegi út javítását 
hagytuk jóvá. A Német-zugi soron het-
venméteres útalap épül, az Október 6. 

lakótelepen szeretnénk befejezni azt 
az útalapot, amely még nincs kész.  A 
Kenderáztató és az Orgona utcában le-
aszfaltoznánk a hiányzó részt. A Blaha 
és a Kodály utca sarkán építenénk egy 
kerülőt, illetve a Gyepmesteri út kátyú-
zása is megtörténik. Parkolót építünk 
a Deák utca és a Blaha utcának a sar-

kán, a Kossuth Lajos utcában az óvoda 
előtt. A Hősök úton az egészségügyi 
intézmény előtt felújítjuk a parkolót, 
a Pikó Béla utcában az orvosi rende-
lőknél parkolót építünk, valamint a Fő 
út 3. szám alatti orvosi rendelőknél is 
bővítjük a parkolók számát. Itt a piac-
térhez is hozzányúlunk, összekapcsol-
juk a piacteret az orvosi rendelőkkel, 
a piactérből választunk le területet, 
azt használnánk parkolónak. Ezek a 
fejlesztések közel ötvenmillió forintot 
tesznek ki. Mivel negyvenmillió forin-
tunk van, javasoltam a képviselőtestü-
letnek, hogy tavalyi pénzmaradvány-
ból csoportosítsunk át tízmillió forintot 
ezekre a fejlesztésekre. 

Közvilágítási hálózatot építünk a 
Losonczy utca és az Azul Szalon kö-
zötti útszakaszon, ez hárommillió fo-
rintos fejlesztés. A Selyem úton a meg-
lévő 36 wattos lámpatesteket 70 wat-
tosra cseréljük, öt darab lámpatesttel 
bővítjük. A Lévai utcában a Gárdonyi 
és a Gyóni Géza út között egy, a Gyóni 
Géza utcában még egy lámpatestet sze-
reltetünk fel, négymillió forintos fej-
lesztés valósul meg. Az Európai Unió 
pályázati felhívására, melynek célja a 
nyilvános és ingyenes wifi-hozzáférés 
biztosítása a városban élők számára, 
pályázatot nyújtunk be.

Zárt ülésen véleményeztük a Kállai 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
intézményvezetői pályázati kiírásra 
benyújtott pályázatokat, amelyeket tes-
tületünk támogatott. 

Nyertes pályázataink, amelyek 
már a megvalósítás szakaszában jár-
nak: a múlt héten, pénteken aláírtam az 
endrődi Hősök tere felújításával kap-
csolatos szerződést. Bereczki és Társa 
Kft. részére a terület átadása megtör-
tént, várhatóan május második hetében 
megkezdődnek a munkák.  Nemcsak a 
tér, a kistornaterem is felújításra kerül. 
Ebből szolgáltató teret alakítunk ki, 
segítséget nyújtva az Endrődön indu-
ló vállalkozásoknak, vagy civil szer-
vezeteknek. A Belvíz IX. ütem beru-
házási munkáit a HUNÚT Kft végzi. 
A Városháza épületének energetikai 
korszerűsítése is nagy erőkkel halad, 
a kivitelezést a Németh Nyílászáró 
Gyártó és Forgalmazó Kft. végzi.

Véget ért a Sajt- és Túrófesztivál. 
Sikeres volt, nagyon sokan látogatták 
a rendezvényt napközben is, aztán az 
esti koncerteket is. Jó úton haladunk, 
növeltük a fesztivál színvonalát, nép-
szerűségét, látogatottságát.

Toldi Balázs polgármester

Toldi Balázs polgármester tájékoztatója (folytatás)
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2018. április 27-én a Gyomaendrőd 
Szeretlek programokkal indult a 
hosszúhétvége. Április 28-án dél-
előtt Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő, fővédnök nyitotta meg a XX. 
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált. 
A megnyitó ünnepségen köszöntőt 
mondott Dr. Latorcai János az or-
szággyűlés alelnöke, valamint Toldi 
Balázs polgármester. A vásári forga-
tagban a sajt árusok mellett borok, 
pálinkák, kézműves sörök, termékek 

is gazdára találtak. A Kállai Ferenc 
Kulturális Központ szervezete sok 
színű, több korosztályt megszólító 
programjai után nagysikerű esti kon-
certekkel zárultak a napok. A bor- kol-
bász-pálinka és sajtverseny mellett, 
sajtos és túrós ételek főzőversenye és 
a Határ Győző Városi Könyvtárban 
a II. Torta- és Süteménysütő verseny 
kiállítása is zajlott.  A testvérvárosi 
küldöttség (Pilzno) néptáncosai a vá-
ros több pontján is felléptek. 

XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál

Fo
tó

: A
m

br
uz

s-
Sz

ab
ó 

Jó
zs

ef



HÍRMONDÓ 5

Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a város járdahálózatának fel-
újítására. A pályázaton gyomaendrődi 
lakóhellyel rendelkező, helyi lakosok 
vehetnek részt, akik a családi házuk 
előtti járda felújításhoz szükséges 
építőanyagokra: homokos kavics és 
cement nyújthatnak be támogatási 
kérelmet. Az önkormányzat a lakos-
sággal összefogva szeretné elérni, 
hogy Gyomaendrőd településképe 
javuljon, növekedjen a gyalogos köz-
lekedés biztonsága.
A pályázatról bővebb információ és 
a pályázati űrlap a gyomaendrod.hu 
oldalon érhető el.

Lakossági pályázat járdafelújításra

Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a városi szennyvízhálózatára 
történő csatlakozás támogatására. A 
pályázaton azok a gyomaendrődi la-
kóhellyel rendelkező helyi lakosok 
vehetnek részt, akik lakásnak minő-
sülő ingatlanuk után környezetter-
helési, talajterhelési díjat fizetésére 
kötelezettek. A szennyvízhálózatra 
történő csatlakozással ez a díjfizeté-
si kötelezettség megszűnik. A csat-
lakozáshoz szükséges beruházáshoz 
nyújt támogatást az önkormányzat 
pályázatta, amelynek fő célja a la-
kosság támogatása a környezet és 
talajvédelem megvalósításában. 
A pályázatról bővebb információ és 
a pályázati űrlap a gyomaendrod.hu 
oldalon érhető el.

Szennyvíz csatlakozási pályázat

Nyár végén kezdődik a belterületi, 
önkormányzati kezelésű utak kátyú-
zása. Az önkormányzati honlapon 
egy űrlap kitöltésével lehetősége van 
a lakosságnak, közvetlenül jelezni az 
úthibákat, kátyúkat.

Útkátyúk felmérése

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag 
város alpolgármestere által létre-
hozott „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos program-
hoz csatlakozva Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata meg-
hirdeti „A legszebb kony-
hakertek” programot .  
Várjuk minden konyhakert-
tel rendelkező kertműve-
lő és közösség jelentkezését!   
Jelentkezési határ-
idő: 2018. június 15.  
Bővebb részletek és jelentkezési 
lap a gyomaendrod.hu oldalon  
érhető el.

A legszebb konyhakertek program

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2018. május 25., 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 = 124,87%  C= 100 % VSM: Elm AM = 40%; A össz = - %; B= 58,6%; C=-%; 

Forg AM=-; A össz = -%; B=51,97%; 
KK: AM = 74700Ft,  A1 = 83300Ft, A1Bvel=36600Ft, A2 = 83300 Ft, A = 113300, B = 170800Ft

OKÉV: 21056-2007

Kültéri fajátékok, 
kismotorok, futóbiciklik, 
fűnyíró, talicska, hinták, 

strandcikkek nagy 
választékban.

Ballagási csokrok, 
üdvözlőlapok széles 
választékát kínáljuk!

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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A Gyomai Hármas-Körös-híd al-
építményeinek (a hídszerkezetet alátá-
masztó hídfők, pillérek, háttöltések) ál-
lapota miatt ezek felújítása vált szüksé-
gessé. A felújítás időszakában, a közúti 
forgalom biztonságos lebonyolítása, 
és az egyes technológiai folyamatok 
műszaki követelményeknek megfelelő 
módon történő megvalósítása érdeké-
ben a híd lezárása, azaz teljes hídzár 
bevezetése szükséges.
A teljes hídzár időszakában tervezett 
forgalomkorlátozás:
1. A személygépjárművek, a maxi-
mum 7,5 tonna összsúlyú tehergép-
kocsik, a menetrend szerinti szóló 
autóbuszok, a Katasztrófavédelem, 
a Mentők és a Rendőrség járművei 
közlekedhetnek, a terelőútként ki-
jelölt un. „Olajosok útján’’ (a he-
lyi viszonyokban Vitéz dűlőként is-
mert területen átvezető köves úton) 
2. A hídon a gyalogosok és a kerék-

párosok a kerékpárjukat áttol-
va - a munkaterületen elkorláto-
zott területen - közlekedhetnek.  
3. A 7,5 tonnánál nagyobb összsú-
lyú tehergépjárművek és minden 
további gépjármű részére a szom-
szédos településeket érintve, az 
országos közúthálózaton lesz a 
terelőút kijelölve. 

A felújítási munkákat 2018 
évben tervezik elvégezni. A tel-
jes hídzár előreláthatólag 2018. 
június és 2018. augusztus hó-
napok között, a nyá.-i tanítá-
si szünet időszakában kerül 
bevezetésre. A teljes hídzár 
pontos időpontjáról a későb-
biekben adnak tájékoztatást. 
A Gyomai Hármas-Körös-híd 
ilyen mértékű tervezett felújítása 
a közúti forgalom biztonsága, a 
rendeltetésszerű használat biztosí-
tása érdekében szükséges. 

Tájékoztató a Gyomai közúti híd lezárásáról

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei
A Gyomaendrődi Kábítószerügyi 

Fórum 2018. április 25-én megtartotta 
idei második ülését, ahol a tagok 
tájékoztatást kaptak a 2017-ben 
beadott és megnyert pályázat eddig 
megvalósult programjairól.
• autogén tréninget szerveztünk 10 

alkalommal 10 fő számára.
• ismét sor került a Járási Hivatal 

dísztermében egy érdekes 
találkozóra, - mondhatni extrém 
sportolóval - középiskolások 
számára, melynek címe az idei 
évben: „Mindig meg lehet találni 
a célhoz vezető utat”. /Erről az 
előadásról az áprilisi Hírmondóban 
már tájékoztattuk a tisztelt olvasót./

• április 18-án a Kállai Ferenc 
Kulturális Központban szintén a 
helyi középiskolák diákjai vehettek 
részt egy zenés-táncos színházi 
előadáson, melyet a Békéscsabai 
Jókai Színház és a Budapesti 
Operettszínház művészei adtak elő. 

• a projekthez kapcsolódóan 
beszerzésre került egy roll-up, 
melynek segítségével ezentúl 
hírt adhatunk rendezvényeink 
és egyéb tevékenységeinkről az 
érdeklődőknek. 

• megvásárlásra került 5 db, 
különböző fokú illuminált 
állapotot szimuláló „részeg 
szemüveg”, melyeket iskolai, 
illetve városi rendezvényeken 

tudunk hasznosítani, kipróbálásra 
felajánlani az érdeklődőknek.

• a projekt megvalósítása 2018. 
június 30-ig tart, ennek során még a 
Nagyszénási Rehabilitációs Intézet 
ellátottjai május 15-én tartanak egy 
prevenciós foglalkozást a település 
általános iskoláiban, a 7. és 8. 
osztályos diákok számára.
Az ülésen meghívott előadónk 

volt Szlovák Zsolt őrnagy, a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának 
munkatársa és tájékoztatást nyújtott 
számunkra a fent említett szemüvegek 
használatáról, valamint az aktuális 
droghelyzetről Békés megyében.

A helyi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum 2018. áprilisában újabb 
pályázatot nyújtott be az elkövetkező, 
/2018. július 1. – 2019. június 30./ 
időszakra, s a megvalósítani kívánt 
program ismertetésre és elfogadtatásra 
került a KEF tagokkal.

Terveink a jövőre nézve: Konferencia 
megvalósítása függőségeinek 
témakörében felnőtteknek, Kihívás 
Napi Sportmajális és Egészségpiac, 
KEF tagok látogatása a szegedi 
Drogambulancián, Neves sportoló 
előadása a Járási Hivatalban, 
Rajzpályázat, Pál Feri atya előadása, 
PR tevékenység és eszközbeszerzés.

Tisztelt Olvasó! 
A KEF továbbra is várja olyan 

szervezetek vagy magánszemélyek 
jelentkezését, akik tevékenyen 
részt kívánnak venni a település 
drogprevenciós programjainak 
megvalósításában. 

Lehóczkiné Timár Irén elnök
Pál Jánosné titkár
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

2018. március 27-én kihelyezett szak-
mai továbbképzést tartott a Békés 
Megyei Kormányhivatal Társadalom-
biztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Gyomaendrődön. A Gyomaendrő-
di Járási Hivatal Dísztermében meg-
rendezett értekezleten Pántya Imre 
főosztályvezető megnyitóját követően 

dr. Pacsika György 
hivatalvezető kö-
szöntötte a főosz-
tály munkatársait 
illetve a járási hiva-
talok foglalkoztatá-
si osztályvezetőit és 
munkáltatói kap-
csolattartással fog-
lalkozó kollégáit. 
A délelőtti szakmai 

előadások keretében megvitatásra ke-
rültek az egyre változó munkáltatói 
elvárások illetve munkavállalói igé-
nyek, a közfoglalkoztatásból a ver-
senyszférába munkaerő-piaci program 
tapasztalatai illetve a munkanélküli-
ség pszichológiai kérdései. A délután 
folyamán üzemlátogatáson vettek részt 
a munkaközvetítő kollégák a Mamutec 
Hungary Kft-nél. Csipai Béla és Medve 
Norbert ügyvezető urak készségesen 
mutatták be a sokszínű tevékenység-
gel foglalkozó céget. Az interaktív 
előadásnak köszönhetően teljes ké-
pet kaptak az ügyintézők a vállalkozás 
profiljával és mindennapi működésével 
kapcsolatosan.

Szakmai továbbképzés és üzemlátogatás

Az ember sokszor nehezen igazodik 
el a bonyolultnak tűnő élelmiszerje-
lölési szabályokban, tanácstalanul áll 
a boltok polcain található nagy élel-
miszerválaszték előtt, valójában nem 
is tudja igazán eldönteni, hogy mi-
re figyeljen, és hogyan válasszon. A 
Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Osztálya ezen a helyzeten próbált 
segíteni, ezért 2018. április 10-én a Já-
rási Hivatal Dísztermében diavetítés-
sel egybekötött tájékoztató előadást 
tartott a téma iránt érdeklődő hely-
ben dolgozók, valamint a járáshoz 
tartozó önkormányzatok dolgozói, 
családanyái, háziasszonyai számára. 
A „Legyünk tudatos élelmiszerfo-

gyasztók – gondolatok az egészsé-
ges táplálkozásról” című interaktív 
előadás során szóba került az élelmi-
szerlánc szinte valamennyi szegmen-
se, a kritikus pontok bemutatásával. 
A hallgatóság megismerhette az élel-
miszeripar alapanyagát előállító me-
zőgazdaság előtt álló nehézségeket 
és kihívásokat, az előállított élelmi-
szer útját, azok buktatóit, egészen a 
fogyasztók asztaláig. Az élelmiszer-
lánc-biztonsági szakemberek ismertet-
ték a különböző élelmiszerek vásárlása 
során követendő tanácsokat, és arra is 
felhívták a figyelmet, hogy a vendéglá-
tás és közétkeztetés igénybevétele so-
rán mit érdemes a fogyasztónak szem 
előtt tartania. A résztvevők érdekes, 

új ismereteket szerezhettek a mai mo-
dern élelmiszerek szervezetünkre ki-
fejtett biológiai hatásairól, a korszerű 
és egészséges táplálkozásról, annak 
lehetőségeiről, valamint a szerveze-
tünk energiaigénye és a felvett energia 
egyensúlyban tartásának fontosságáról 
és arról, hogy mindezt hogyan tudjuk a 
tudatos táplálkozásunkkal elősegíteni.

Legyünk tudatos élelmiszerfogyasztók!

A közelmúltban Gyomaendrődön a 
Járási Hivatal Corini termében ren-
dezték meg a már hagyományosnak 

számító munkáltatói fórumot. A Fog-
lalkoztatási osztály által szervezett 
eseményen dr. Pacsika György hi-
vatalvezető köszöntőjét követően a 
Békés Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztályának munkatársai tartottak 
tájékoztatót az EURES szolgáltatások-
ról, a harmadik országbeli állampolgá-
rok magyarországi foglalkoztatásáról 
és a GINOP 5.3.10 ,,Létszámleépítések 
megelőzése és kezelése” elnevezésű 
munkaerőpiaci programról. A máso-
dik részben a járási hivatal foglalkoz-

tatási osztályának munkatársai adtak 
tájékoztatást a „Közfoglalkoztatásból a 
versenyszférába” program eddigi ered-
ményeiről és tapasztalatairól, valamint 
a munkáltatói előrejelzések összefog-
lalásáról. Tímárné Buza Ilona osztály-
vezető zárta az előadások sorát egy 
aktuális munkaerőpiaci helyzetkép-
pel, a munkáltatók részére nyújtható 
támogatási lehetőségekkel. A program 
harmadik részében a munkáltatóknak 
nyílt lehetőségük észrevételek megfo-
galmazására, kérdések egyeztetésére. 
A nyílt és őszinte kerekasztal beszél-
getés kötetlen formában folytatódott a 
rendezvényt követően.

EURES üzleti reggeli
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Könyvajánló - Kunkovács László: Világjelek
Signs of the Universe

Kiadó: Magyar Fotóművészek 
Szövetsége, Budapest, 2016. 228. oldal

Kunkovács László még mai is 
azt a szakterületét műveli az 
antropológiának, mely magában 
foglalja a hagyományos néprajzi 
gyűjtőmódszereket és a képi rögzítés, 
megjelenítés művészi formáját. 
Ennek a sajátos módszernek 
hazánkban úttörője, aki kiállításaival 
és könyveivel bebizonyította, hogy 
a néprajzi adatok gyűjtésének és 
megértésének prezentációjában 
nélkülözhetetlen a művészi többlet, 
a művészi látásmód. A szerző eddig 
megjelent könyvei (Ősépítmények; 
Kece, milling, marázsa; 
Kőemberek; Táltoserő; Képet adok; 
Pásztoremberek) nem csupán néprajzi 
vagy etnológiai adatgyűjtések 
illusztrációi, hanem a kép és a szöveg 
mesterien szerkesztett együtteséből 
megelevenedő hagyományok és a 
jelenben is működő archaikumok 
megszólalásai.

Világjelek címet kapta a kezünkben 
tartott kötet, mely egy újabb 
összefoglalója a magyar őskultúra 
mélyrétegeit és a keleti sztyeppei 
kultúrát párhuzamba állító sajátosan 
„kunkovácsos” prezentációnak. A 
három nyelven (magyar, angol, orosz) 
megszólaló kötet időutazásra hívja 
olvasóit. „Léptékek az időben- léptékek 
gondolkodásun kban”-fejezet tel 

nyitja meg az emberiség 
prehistorikus időszakába 
visszavezető sziklavésetek, 
az úgynevezett „írott 
kövek” ázsiai pusztákon és 
eldugott sziklabarlangjaiban 
fellelhető emlékeit. 
A professzionális 
fotótechnika és szaktudás 
segítségével, valamint a 
művészi érzékenységgel 
rögzített sziklavésetek, 
barlangrajzok, kultikus 
kőemlékek az ősi hitvilág 
és magas civilizációk eddig 
alig kutatott emlékei. 
A könyv következő részében 
Kirgizisztánba kalauzol 
bennünket a szerző. A 
kirgiz puszták kőemberei, 
a termékenységet 
szimbolizáló szobrok és 
a szarvasok mitologikus 
alakjait megjelenítő 
ábrázolások elevenednek 
meg a művészi fotókon. 
„A türk áldozószobrok 
között jónéhány koronás nőalak is 
volt, termékenység-istenasszonyuk, 
Umaj Ana ritkán felbukkanó 
ábrázolása.”- írja a szerző, mely 
koronás nőalak párhuzamba hozható 
a magyar ősvallás istenasszonyával, 
a Napbaöltözött Mária ábrázolásaival. 
A hatalmas térségeket bejáró kutató-
művész elkalauzol bennünket a 
legendás Altaj hegység, Mongol-Altaj 
vidékére a ma is nomadizáló kazak 
pásztorok világába. A samanizmus 
élő hagyományát jelzi az altaji 
sámándobról készült művészi felvétel. 
Egy újabb párhuzam a magyar 
ősvallásunkhoz. Tovább vezet minket 
Kunkovács László könyvében Dél-
Szibériába, Hakaszföldre, melyről 
így vall a szerző: „Ott, a Jenyiszej 
vidékén adatott meg számomra, hogy 
egy sziklafalon a mi Boldogasszony 
Anyánk nyomára bukkanjak, arra a 
bizonyos koronás nőalakra”. Utazunk 
vele tovább a könyv lapjain Tuva 
Köztársaságba, majd a Léna menti 
Jakutföld sziklavéseteit veszi célba 
objektívjének segítségével. 
Világjelek a könyv utolsó fejezetének 
címe. Honnan is kezdhetné Kunkovács 
László, mint szülőföldjéről, Endrődről 
egy gyönyörű felvétellel. Az Endrődi 
Tájházban őrzött egykori ácsolt láda 
egyetlen megmaradt deszkájának 
különös ábrázolásával, a stilizált 

háromágú koronás alakkal. 
A könyv utolsó lapján megjelenik az 
alkotó, a szerző világmindenséget 
átölelő alakja. A végtelen 
pusztaságban,a fényképezőgépekkel 
felszerelve kitárulkozik. 
„Eriggy, fiam, világot látni!- így 
szól a magyar népmese a hetediknek 
született, legkisebb fiúhoz. 
Regulákhoz nehezen alkalmazkodó 
révén, azt hittem a magam útját járom, 
holott a hagyomány szelíd pancsát 
követem. Napkelet felé indulva 
fölkerestem a nagyhírű sámánokat 
és énekmondókat, s bölcsességet 
gyűjtögetve rátaláltam az altaji 
sztyeppén magányosan élő telengit 
asszonyra. 
Kultúrák, népek és nyelvek bölcsője 
volt az Altaj – ma kietlen füves 
puszta. Mind lejjebb csalogattak az 
áldozóhelyek, a Mennyboltra tekintő 
óriási kőkörök.”

Kedves gyomaendrődi Olvasó!
Szeretettel ajánlom Kunkovács László 
Kossuth-díjas művésznek, városunk 
szülöttjének legújabb könyvét, mely 
különös időutazásra hívja olvasóit. A 
2016-ban megjelent kötet egy hosszú 
és alapos gyűjtőút tapasztalatait 
összegzi a művészi kivitelű könyvben.  

Szonda István
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Tavaszi hírek a Kistérségi Óvodából

Végre itt a tavasz, a jó idő! Csalogat 
minket a napsugár, a zöld fű, a madarak 
csicsergése. Egyre több időt töltünk 
a szabadban. Óvodáink udvarán 
kedvünkre tehetjük ezt, hiszen szépen 
parkosítottak, játékeszközökben 
gazdagok. Környezetünk 
folyamatosan szépül, fejlődik. A 
Föld Napján a szülők támogatásával 
valósult meg óvodáinkban az „Egy 
gyermek – egy palánta” akciónk, 
amelynek keretében együtt ültettük 
el a kiskertekbe, balkonládákba az 
egynyári és évelő növényeket.  
Örömmel számolunk be róla, hogy 
az Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság által meghirdetett: 
Biztonságos közlekedés 
gyermekszemmel rajzpályázat 
megyei fordulójára beérkezett több 
mint 3600 alkotás közül Nógrádi 
Nándor(Százszorszép Ovi-Süni cs.) 
IV. ,Kovács Balázs (Százszorszép 
Ovi-Breki cs.) VI. helyezést ért 
el. Rajzaikat továbbküldték az 
országos fordulóra. Kocsis Fanni 
(Margaréta Ovi-Mókus cs.) a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
különdíjasa lett, Mertz Máté 
(Százszorszép Ovi- Süni cs.) a 
Békés Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság különdíját kapta. A Csaba 
Centerben állították ki a legjobb  
munkákat, amelyen még szerepeltek 
: Bán Katalin és Balogh Patrícia 
(Csemetekert Ovi- Süni cs.) és 
Putnoki Boglárka (Százszorszép 
Ovi-Maci cs.) alkotásai is.

Az idén is ünneplőbe öltöztünk és 
öltöztettük a szívünket az édesanyák 
és nagymamák köszöntésére. 
Anyák napján minden csoportunk 
meghitt műsorral kedveskedett a 
vendégeknek. 
Százszorszép Óvodánkban jártak a 
békéscsabai Napsugár Bábszínház 
művészei. Előadásukkal Afrikába 
varázsolták el a gyerekeket. 
Intézményünk a Határ Győző Városi 
Könyvtárral együttműködve hirdette 
meg a Cseperedő című fórumot, 

kisgyermekes szülők részére. 
Ágostonné Farkas Mária logopédus 
és Czikkely Erika gyógypedagógus 
a gyermekek beszédfejlődéséről és 
az eltérő fejlődési ütemről tartottak 
előadást. Az érdeklődő szülők számos 
tanácsot és praktikumot is kaptak a 
gyermekneveléssel kapcsolatban. 
Óvodáink kis néptáncosai és a 
csárdaszállási ovisaink a Sajt- és 
Túrófesztivál színpadán vidám 
játékfüzérrel színesítették a 
programot. 
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
2018-ban is jártunk Székelyföldön

2018. április 30. és május 4. között a 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola 31 hetedik osztályos tanuló-
ja és 4 tanára állami támogatással jár-
hatta be Székelyföld legszebb vidékeit. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Határtalanul! című programjának 
felhívására „Egy egész világ vár rád 
odakint...” – címmel nyújtottak be a 
„kisbálintosok” pályázati anyagot, 
melynek megvalósításához 1.845.000 
Ft támogatást nyertek. A Határtala-
nul! program célja az, hogy a magyar-

országi és a külhoni magyar fiatalok 
szorosabbra fűzzék kapcsolataikat. A 
diákok az 5 napos erdélyi utazás során 
megismerték Székelyföld természeti 
kincseit, irodalmi, történelmi értéke-
it, építészeti örökségét, népművészeti 
hagyományait, és barátságot köthettek 
a csíkszentdomokosi általános isko-
la növendékeivel. A diákok a tanulmá-
nyi kiránduláson szerzett ismereteiket, 
élményeiket egy témanap keretében 
mutatják be tanulótársaiknak, nevelő-
iknek, szüleiknek.

Ágostonné Farkas Mára,  
projektmenedzser

Sport

Az Országos Diákolimpia mezei fu-
tóversenyén bajnok lett a Gyoma-
endrődi Kis Bálint Általános Iskola 
fiúcsapata! Tagjai: Werle Zalán, Mertz 
Attila, Fodor Attila, Varjú Marci és 
Vaszkán Bence. Büszkék vagyunk rá-
juk,  gratulálunk nekik és felkészítő 
tanáraiknak! Dicsőséggel tért haza a 
„Kisbálintos” csapat az országos elő-
döntőről. II. helyet szerezték meg a 

lányok. Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk, hiszen az iskolánk történetében 
ilyen eredmény kézilabda sportágban 
még nem született! Jövőre lesz a döntő! 
Csapattagok: Kovács Szófia, Tarnóczki 
Zsanett, Weigert Villő, Csányi Boglár-
ka, Kovács Szonja, Tóth Rebeka, Vá-
sári Hédi, Tari Alexia, Gubucz Petra, 
Földvári Emese, Földvári Nóra, Varga 
Vanda, Weigert Enikő. Felkészítők: a 
kézilabda edzők és az iskola testneve-
lő tanárai.

„A vers ünnep a hétköznapokban, 
képzeletbeli utazás szavak szárnyán 
vagy a csönd fedélzetén” (Cseh Ka-
talin)

A költészet napi szavalóversenyt ápri-
lis 11-én, 12-én és 13-án rendezte meg 
a Határ Győző Városi Könyvtár, amely 
nagy hagyományokra visszatekintő 
versmondó verseny. A színvonalas ren-
dezvényen 25 felsős és 24 alsós tanuló 
mondott verset.  Nagyon eredményesen 
szerepeltek a gyerekek! Gratulálunk 
nekik és felkészítőiknek! Különösen 
sok szép verset tolmácsoltak a felsős 
diákok a közönség legnagyobb örö-
mére. Iskolánkból a következő tanulók 
voltak a legeredményesebbek.
5. osztály: 1. Németh Adelina – felké-
szítő tanár: Tóthné Kele Ágnes
3. Horváth Luca – felkészítő tanár: 
Tóthné Kele Ágnes
6. osztály: 1. Uhrin Andor – felkészítő 
tanár – Hunya Jolán
2. Bula Boglárka – felkészítő – Hunya 
Jolán
3. Kiss Zalán – felkészítő – Tóthné 
Szabó Irén
7. osztály: 1. Hugyik Zoltán - felkészí-
tő: Hunya Jolán
2. Kiss Adrián – felkészítő: Forgácsné 
Gyetvai Krisztina

Területi Versmondó Verseny

2018. április 27-én, Vésztőn rendez-
ték meg immáron XXV. alkalommal a 
területi versmondó versenyt, ahol év-
folyamonként mérték össze tudásu-
kat a költeményeket kedvelő diákok. 
Iskolánkból két tanuló is nevezett: 
Hugyik Zoltán 7. osztályos, aki az elő-
kelő: második helyen végzett a zsű-
ri megítélése szerint, valamint: Bula 
Boglárka 6. osztályos tanuló, aki: ötö-
dik lett. A versenyzők szerint is erős 
volt a mezőny, ezért még jobban örül-
nek a szép eredménynek. Felkészítő-
jük: Hunya Jolán tanárnő.

Zétény a megyei döntőben

A Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi 
Tanulmányi Verseny iskolai fordulója 
után izgalommal vártuk az eredménye-
ket. Kinek, hogyan sikerült megolda-
nia a feladatokat? Vajon lett-e valaki, 
aki továbbjutott? Nagyon örültünk, 
amikor kiderült, hogy Varjú Zétény 
4. a osztályos tanuló bejutott a ver-
seny megyei döntőjébe. Évfolyamon-
ként az első harminc legtöbb pontot 
elért versenyzőt hívták be a megméret-
tetés további fordulójára. Március 23-
án, Békéscsabán, rendezték a megyei 
döntőt. Zétény itt is szépen szerepelt, 
hiszen az előkelő hatodik helyet sze-
rezte meg. A szép helytállásáért gratu-
lálunk!
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Nemzetiségi Konferencián szerepelő 
diákok

Intézményünk néhány pedagógusa 
mindig részt vesz a Nemzetiségi 
Konferencián, melynek a Gál Ferenc 
Főiskola Pedagógiai Kara ad helyet 
évről évre Szarvason. Az idén már 
a VII. Nemzetiségi Konferenciát 
rendezték meg, melynek mottója Hittel 
élni - A gyermek a nemzetiségek 

jövője. A rendezvényt magas rangú 
közéleti személyiségek - többek 
között Dr. Kiss-Rigó László szeged- 
csanádi püspök, Igor Furdík a Szlovák 
Köztársaság főkonzulja, Florin 
Trandafir Vasiloni Románia gyulai 
főkonzulja, Ritter Imre a magyarországi 
németek országgyűlési képviselője - 
tisztelték meg jelenlétükkel, valamint 
szlovák, román és német nemzetiségi 
képzést folytató pedagógusok. Nagy 

megtiszteltetés volt intézményünk 
számára, hogy a német nemzetiség 
műsorát a Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola német nemzetiségi 
osztályába járó diákok adhatták. A 
3. a osztályosok remekül helyt álltak, 
magyarországi német gyerektáncaik 
előadása után nagy tapsot kaptak. 
Felkészítő tanáraik: Bácsi Kitti és 
Domokos Anikó.

„Sárrét Kis Nyelvésze”

Iskolánk évről évre részt vesz a „Sár-
rét Kis Nyelvésze” elnevezésű verse-
nyen, melyet a körösladányi Tüköry 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola rendezte meg tehet-
séggondozó programja keretében. In-
tézményünket az idén a következő 
tanulók képviselték: Kakati Lili, Mol-
nár Nóra, Horváth Luca, Fekécs Noé-
mi, Szilágyi Adrienn és Uhrin Andor. 
Nagyon színvonalas rendezvény volt 
az idei megmérettetés is. A gyerekek 
egy igen sokrétű és bonyolult feladat-
lapot oldottak meg, majd míg a javítás 
történt, kézműves foglakozáson vehet-
tek részt, a nap zárásaként pedig a ren-
dezők kedves műsorral jutalmazták 
meg a résztvevőket, diákokat és fel-
készítőket egyaránt. Minden gyermek 
az általa készített ajándékkal és él-
ményekkel térhetett haza. A csapatok 
közötti versenyben iskolánk az előke-
lő 3. helyezést szerezte meg, az egyé-
ni versenyben a legjobb eredményt 
Fekécs Noémi 6. osztályos tanuló érte 
el, aki 4. helyezett lett korosztályában. 
A gyerekeket a felkészülésben For-
gácsné Gyetvai Krisztina, Tóthné 
Kele Ágnes és Hunya Jolán tanárnő 
segítette.

Német írásbeli verseny Orosházán

2018. április 25-én az iskola 
hat tanulója Orosházán járt, 
az Eötvös József Katolikus 
Általános Iskola által rendezett 
területi német írásbeli versenyen. 
Több mint ötven 4-8. évfolyamos 
diák vett részt a megmérettetésen. 
Iskolánkat három 6. a osztályos és 
három 7. a osztályos tanuló képviselte, 

akik igen szép eredményt értek el. 
A 6. évfolyamosok népes mezőnyében 
Fitos Martin 2. helyezést, Kézi Zoltán 
5. helyezést, Medve Gergő pedig 6. 
helyezést ért el. A 7. évfolyamosok 
is szépen helyt álltak: Pintér Dorka 
szintén 2. helyezett lett, Csányi 
Brigitta 4. Almási Zoltán pedig 6. 
helyeztt. Felkészítő tanáruk: Domokos 
Anikó. Gratulálunk a diákoknak a szép 
eredményekhez!

Arany - busz

A Határ Győző Városi Könyvtár 
meghívására érkezett - az Arany 
János emlékév tiszteletére-, az 
Arany - busz, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Vándor kiállítása, amely 
április 24-én volt megtekinthető 
a könyvtár előtti parkolóban. A 
busz külső oldalán a Toldiból vett 
színes, beszédes képregény rajzok 
messziről csalogatták a gyerekeket, 
felnőtteket egyaránt. Takács Erika 
projektmenedzser, koordinátor rövid 
bemutatója után a kisebb – és nagyobb 
diákok egyaránt birtokukba vették a 
buszt. Interaktívan szemlélhették 
meg Arany János életrajzát és 
csodálatos balladáinak nyelvezetét. 

Pl. a Szondi két apródja c. műben 
tükörírással érzékeltették a két 
idősíkon futó cselekményt. Nagyon 
izgalmas volt így az elrendezés és 
az olvasás. Ágnes asszony sorai 
pedig lapozható lepedőre voltak 
írva.  A Tetemre hívás szövegének 
elrendezése igazi kihívást jelentett, 
hiszen fekete huzalokon kellett 
„átverekednie” magát az embernek, 
ha el szerette volna olvasni Bárczi 
Benő tragikus balladáját. Rendhagyó 
irodalom óra volt a mai, mert valóban 
cselekedtette az érdeklődőket, 
közben észrevétlenül élményt és új 
ismeretet is nyújtott. Köszönjük a 
lehetőséget a könyvtár vezetőjének 
és dolgozóinak.

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
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Ki mit tud? - 2018

Április 18-án az alsó tagozatosok, 19-
én a felső tagozatosok mutatták be mű-
soraikat a hagyományos tavaszi Ki mit 
tud? rendezvényen. Ebben a tanévben 
elsősorban zenés, táncos kategóriában 
remekeltek a tanulók, de láthattunk 
jeleneteket, hangszeres előadókat is! 
Mindkét délutánt nagy érdeklődés-
sel  kísérte az iskola közössége. Jól 
szórakozott a közönség.

Sportsikerek

A jó idő beköszöntével megrendezés-
re került a mezei futóverseny megyei 
döntője Orosházán. Iskolánkat 37 diák 
képviselte. Legjobb egyéni verseny-
zőnk  Karsai Gábor 8. b osztályos ta-
nuló volt. Gabi egyéniben harmadik 
lett, ezzel kijutott az országos döntőre, 
ahol a 20. helyezést szerezte meg. Ki-
emelkedő egyéni eredményt ért még el 

a tizedik helyet megszerző Nagy Do-
minik 6. a, a 13. helyen beérő Nagy 
Ágoston 5. a és a 18. helyezett Kis Ele-
onóra 7. b. Csapatban a harmadik és 
negyedik korcsoportos fiú csapatunk 
egyaránt hetedik lett.
Április 11-én került megrendezésre a 
II-III. korcsoportos labdarúgás, me-
gyei elődöntője Szarvason. A II. kor-
csoportos csapatunk 3. helyen, a III. 
korcsoport 5. helyen végzett.

Iskolai versmondó verseny

A hagyományoknak megfelelően már-
cius 26-27-én ismét megrendeztük 
az iskolai versmondó versenyt, me-
lyen 44 alsós és 29 felsős diák szere-
pelt. A legügyesebbek továbbjutottak 
a költészet napi városi megmérette-
tésre, ahol további szép eredményeket 
értek el. Részletesen a könyvtár hon-
lapján: hgyvk.hu

Alapítványi tehetségprogramok

A Jelen és a Jövő Gyermekeiért 
Alapítvány ebben a tanévben 
3 új tehetségprogramot valósít 
meg, amelynek tagjai elsősorban 
rózsahegyis diákok. A „Kocka 
lányok, kocka fiúk” a városunkban 
tanuló lányok nagyobb részvételét 
célozza meg az informatikai pályák 
választása során. „A MI városunk” 
program az állami gondozásban 
nevelkedő, elsősorban nevelőszülőknél 
élő tanulók érzelmi kompetenciáit 
gazdagítja.  A „Tehetségekkel a 
katasztrófavédelem szolgálatában” 
című tehetségműhelyünk pedig a 
katasztrófavédelemhez kapcsolódó 
természettudományi ismeretek 
bővítésének programja. Képek és 
információk az Alapítvány honlapján 
találhatóak: jelenesjovo.webnode.hu
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A művészeti iskola tavaszi hírei
Mozgalmas és sikeres tavaszi idényt 
tudhat maga mögött a Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola. 

Békésen, a Megyei Fuvolaversenyen 
vett részt Pádi-Klein Boglárka 2018. 
március 28-án, versenydarabjával 
a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskolában megrendezett Ki mit 
tud?-on I. helyezést ért el. Molnár 
Nóra Gabriella a Békés Megyei 
Furulyaversenyen nagyon szépen 
szerepelt, melyet 2018. május 3-án 
rendeztek meg Gyulán. A lányokat a 
versenyekre Halász Valéria készítette 
fel. 

Szarvason, 2018. április 19-én zajlott 
a Békés Megyei Zeneiskolák Fafúvós 
Versenye. A gyomaendrődi művészeti 
iskolát Hugyik Zoltán és Hinel Attila 
szaxofonos növendékek képviselték, 
ahol mindketten Ezüstminősítésben 
részesültek, felkészítő tanáruk Borbély 
Miklós volt. A fúvós tanulókat a megyei 
megmérettetéseken Körözsi Krisztina 
zongoratanár kísérte. A diákoknak 
és tanáriaknak is gratulálunk a szép 
helyezésekért!

A művészeti versenyek időszakában, 
április 21-én került megrendezésre 
a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Hallható Hang Alapítvány 
hagyományos jótékonysági 
hangversenye, a Tavaszi Zzsongás, 

mely mára a város kulturális életének 
meghatározó eseménye. Mint 
minden évben, most is telt ház előtt 
zajlott a koncert, melyen az iskola 
művésztanárai, volt növendékei és 
meghívott vendégművészei léptek fel. 
A visszajelzések azt mutatják, hogy a 
program nagyon sikeres, jó hangulatú 
volt, melyet évről évre érdemes 
megrendezni. 

Télen, illetve tavasszal zajlott „A 
cipő, ami a lábadon lehetne!” című 
Országos Tárgytervező- és Alkotó 
Verseny kétfordulós elődöntője, melyen 
Ladányi Sára - 275 képzőművészeti 
tanszakos pályázó közül - bejutott 
az országos döntő 50 versenyzője 
közé. Felkészítő tanára Hevesi-

Nagy Anikó. A döntőre június 2-án, 
Badacsonytomajon kerül majd sor. 
Továbbra is nagyon szurkolunk neki! 

Békéscsabán, április 27-én a 
VI. Országos Néptáncversenyen a 
néptáncos növendékek (Hunya Fanni 
– Ugrai Éva, Gulyás Kitti - Sebestyén 
Máté, Weigert Villő – Giricz László, 
Gubucz Réka – Ugrai László, Veres 
Balázs), április 6-án (Bíró Luca Lujza 

– Tóth Rebeka, Hunya Fanni – Ugrai 
Éva) pedig az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület regionális 
selejtező versenyén vettek részt. 
Másnap (április 28-án) a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület Szóló és Páros 
Megyei Néptáncversenyén Gulyás Kitti 
– Sebestyén Máté, Horváth Luca – 
Saly Tamás és Weigert Villő – Giricz 
László Bronzminősítést, Gubucz 
Réka – Ugrai László Ezüstminősítést, 
Veres Balázs Aranyminősítést 
szerzett. Békésen a Viharsarki Kis- és 
Gyermekegyüttesek Találkozóján a 
művészeti iskola Körösdi táncegyüttese 
Ezüstminősítésben és sok-sok 
dicséretben részesült. A táncosok 
felkészítő tanárai Kiszely Erika és 
Kovács Sándor voltak. Gratulálunk 
nekik az elért eredményekért! Ezeken 
a napokon szinte meg sem pihentek a 
táncosok, hiszen a versenyek mellett 
műsort adtak a „Gyomaendrőd 
Szeretlek!” Gálaműsoron és a XX. 
Sajt- és Túrófesztiválon is.

A művészeti intézmény nagy 
szeretettel várja az érdeklődőket június 
15-ig, ha kedvet éreznek a zene-, a 
tánc-, vagy a képzőművészet iránt és 
beiratkoznának a 2018/2019-es tanévre. 
Az induló tanszakokról a 66/581-830 
telefonszámon kérhető felvilágosítás 
munkaidőben. A zeneművészeti 
ágra jelentkezési lapot benyújtók azt 
követően levélben kapnak tájékoztatást 
a felvételi meghallgatások konkrét 
időpontjairól. 
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

„Állattartás Határtalanul”

Április folyamán diákjaink 11.a 
osztályos tanulói Kézdivásárhelyre 
utaztak, hogy az erdélyi állattartási 
szokásokkal ismerkedjenek meg. 
A szakmai programokon kívül a 
környék látnivalóit is megtekintették. 
Ellátogattak a szalmakalap múzeumba, 
a Szent Anna tóhoz, Mohos 
tőzegláphoz, felüdültek a bálványosi 
mofetában, Csernátonban a régi 
mezőgazdasági gépeket nézték meg a 
diákok. A közös termék juhtokány volt.

Április 23-27-ig a program keretein 
belül visszalátogattak a kézdivásárhelyi 

diákok, akik a bivaly, sertés és 
lótartással kapcsolatos tudásukat 
bővítették, megnézték a helyi 
nevezetességeket, múzeumokat 
és élvezték a fürdőzést. A 
fenntarthatósági héten közösen 
készítettek előadást a magyar és 
székely lóhasználat témájában. A 
mozzarella készítés rejtelmeibe is 
bepillantást nyerhettek. A Réhelyi 
Látogató Központban az őshonos 
magyar állatfajták felépítését, 
életmódját ismerték meg.

Minden résztvevő nagyon 
jól érezte magát és reméljük a 
további kapcsolat építését.

Fenntarthatósági Témahét

Intézményünk 2018. április 23-
27-ig Fenntarthatósági Témahetet 
tartott. A témák a természeti- és 
épített környezet védelme, a tudatos 
vásárlás és a fogyasztóvédelem köré 
szerveződtek. Tartalmas előadások, 
beszélgetések, bemutatók és kreatív 
foglalkozások voltak jellemzőek a 
Témahétre. A Témahét keretében 
megemlékeztünk a Föld Napjáról is. 
A diákok csoportmunkában plakátokat 
készítettek, amiket kiállítottunk az 
iskola aulájában. A tanulóink a tudatos 
vásárlást a LIDL hipermarketben 

gyakorolhatták vezető tanáraik 
útmutatásaival.

Országos mezőgazdasági verseny 
döntőjében 2. helyezett!

Kőszegi Péter, iskolánk 11. 
osztályos tanulója, az Ujhelyi Imre 
Mezőgazdasági Emlékversenyen az első 
két fordulót követően a 120 indulóból a 
legjobb 15 közé került, így az országos 
döntőbe jutott. A szentlőrinci iskolában 
először a megadott mezőgazdasági 

szakcikkekből (növénytermesztés, 
állattenyésztés, gépészet) kellett egy 
tesztsort kitöltenie, majd elmondta a 
kiselőadását, melynek címe „Precíziós 
növénytermesztési technológiák 
alkalmazásának vizsgálata 
Gyomaendrőd térségében” volt. Péter 
korcsoportjában 2. helyezés ért el! 
Gratulálunk!

ISMÉT PÉK  ÉS CUKRÁSZ 
KÉPZÉS A BETHLENBEN!

2018. 09.01-től iskolánk 
képzési kínálatában ismét 
megjelenik a Pék-cukrász képzés. 
A képzés 3 éves, ezidő alatt 2 szakmát 
sajátíthatsz el. Bővebb tájékoztatást 
Munkácsiné Fekete Marianna ad a 
06 20 266-3940-es telefonszámon.
Gratulálunk!

Szakmák Éjszakája

2018. április 13-án este- első 
alkalommal - került megrendezésre 
iskolánkban a Szakmák Éjszakája 
rendezvénysorozat. A program 
keretében olyan izgalmas programokkal 
vártuk a látogatókat, mint bivaly 
mozzarella és parenyica sajt készítés 
illetve kóstolás, csokoládés édességek 
készítése és kóstolása, bála gurító, 
talicskatoló és játéktraktor vezető 
versenyek, hintózás a városban, 
mikroszkópozás.



HÍRMONDÓ 15

A Diákönkormányzat napja

A tanév legkedveltebb 
diákönkormányzat által szervezett 
programjaira tavasszal kerül sor, ezek 
közül kiemelt helyen szerepel a DÖK 
nap. Idén is játékos akadályversenyt 
terveztünk gimnáziumunk területén, 
a jól bevált feladatok mellé azonban 
újabbakat is kitaláltunk (lengőteke, 
darts, s(z)örp-pong”). Idén az időjárás 
is kedvezett nekünk, így hangulatos 
főzőversenyt szerveztünk az akadá-
lyversennyel párhuzamosan, s pedagó-
gusokból álló szakértő zsűri döntötte 
el, melyik osztály főzte a legízletesebb 
paprikás krumplit. Ezen a napon került 
kihirdetésre a hulladékgyűjtés eredmé-
nye is, így az iskolavezetés jóvoltából 

finomabbnál finomabb tortákat fog-
yaszthattak el a győztesek. Következő, 
már hagyományosnak számító ren-

dezvényünk a „Gyerünk a múzeum-
ba!”, majd az Iskolabál zárja idei 
diákönkormányzati tevékenységünket.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Görög és olasz diákok iskolánkban

A ’Cook, Culture and Dance’ 
elnevezésű nemzetközi eTwinning 
program keretében, melyről már ko-
rábban is hírt adtunk, április 23-28. 
között iskolánkban vendégeskedett a 
görögországi Genisea High School of 
Xanthi 34 fős iskolás csoportja Xan-
thi városából, és a szicíliai Istituto 
Comprensivo „F.P. Polizzano” 16 fős 
diákcsoportja Gangi településről. Az 
elsősorban 12-14 éves diákokból és 
felnőtt kísérőikből álló csoport tagjai 
voltak az iskolák igazgatónői, szülők, 
továbbá Xanthi város képviselője. 
Iskolánk részéről Tóth Ferenc 
intézményvezető, Gyomaendrőd város 
képviseletében pedig Toldi Balázs pol-
gármester köszöntötte a meghívottakat 
a szerda délelőtti ünnepélyes megnyitó 
keretében. Az élményekben gazdag 
programok számos helyszínt, továb-
bá változatos tevékenységformákat 
öleltek fel városunkban, Szarvason, il-
letve Budapesten. Iskolánkból Szabad-
ka Marianna programkoordinátor, 
továbbá Rovnyik Katalin és Varsányi 
Gyula angol nyelvszakos tanáraink 
segítették diákjainkat a felkészülésben 
és tevékenyen részt vettek a programok 
lebonyolításában a tantestület számos 
tagjával együtt. Említést érdemel a 
testnevelés szakos kollégáink által sz-
ervezett magyar-olasz sportvetélkedő 
és focimeccs. 
A projekt a nemzeti és helyi kultúrával, 
a gasztronómiával és a tánccal ka-
pcsolatos ismeretek átadása, kész-
ségek fejlesztése köré épült számos 

gyomaendrődi helyszínen zajló közös 
tevékenységet ölelt fel. A munka mel-
lett bőven volt lehetőség az élmé-
nyszerzésre főként annak, aki bátran 
kihasználta angol tudását, hogy ven-
dégeinkkel társalogjon. Az Endrődi 
tájház és helytörténeti gyűjtemény 
megtekintést követően a csoportok a 
hagyományos szilvalekváros papucs 
sütésén keresztül bepillantást nyer-
hettek a helyi gasztronómia világá-
ba, melyet táncház követett. Három 
nemzet diákjai és tanárai táncolták 
közösen egymás táncait fergeteges 
hangulatban. A helyi programok között 
szerepelt a Kner Nyomdaiparimúzeum, 
a gyomai református templom, az Er-
zsébet Ligeti Lombkoronasétány, a 
városi Liget Fürdő látogatása. A pro-
gram része volt a nemzeti és természeti 
értékeink megismertetése, melynek 

keretében jártunk a szarvasi Mini Mag-
yarország interaktív makettparkban, 
valamint a Körösvölgyi Látogatóköz-
pont és Állatparkban. Vendégeink egy 
napot töltöttek Budapesten, ahol diák-
jaink angol nyelven ismertették meg 
velük a legfontosabb látnivalókat (Par-
lament, Szent István Bazilika, Lánchíd, 
Budai Vár).
A tanulók (részünkről többnyire nyol-
cadikos, kilencedikes és tizedikes 
diákok) egy olyan tanulási folyamat 
részesei lehettek, melyben a tanu-
lást valódi, idegen nyelven zajló, más 
nemzetiségű társaikkal folytatott in-
terakciók és közös együttműködések 
során, közvetlen tapasztalatszerzés 
útján élhették meg. Görög és olasz 
partnerintézményeink szívesen vár-
ják diákjainkat egy viszontlátgatásra a 
jövő tanév folyamán.
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„Üres a fészek, elrepült belőle…”

Ismét eltelt egy év, hiszen 2018. május 
4-én délután 16 órakor iskolánkban is 
búcsút vettünk 44 végzős diákunktól. 
A ballagási ünnepségen jutalomban és 
nevelőtestületi dicséretben részesültek 
a tanulmányi, közösségi munkában és 
sportban kiemelkedő tanulóink, akik 
Tóth Ferenc igazgató úrtól vehették át 
elismeréseiket.
Tanulmányi és közösségi munkájáért: 
Fülöp Petra Márta, Szujó Róbert (12. 
A), Hajdu Áron (12. B)
Tanulmányi munkájáért és sporttevé-
kenységéért: Kruchió Adrienn (12. A)
Közösségi munkájáért és sporttevé-
kenységéért: Tari Edit (12. A)
Közösségi munkájáért: Ádám 
Alexandra, Burai Éva, Botos Pongrác, 
Kollár Karina, Lancaster James Lucas, 
Neibort Réka Rebeka (12. A), Békési 
Bálint Viktor, Czinczár Noémi, Dinya 
Magdolna, Fülöp Alexandra, Gyuricza 
Zsófia, Harmati Judit, Hornok Roland, 
Kecse Hermina, Klimó Alexandra, 
marjai Boglárka, Nagy József György, 

Nagy Cintia, Nédó Klaudia, Zanyik 
Béla Milán (12. B)
Diákönkormányzatért végzett ki-
emelkedő tevékenységéért: Botos 
Pongrác, Czeglédi Renáta, Kis Fruzsina 
(12. A), Békési Bálint Viktor, Marjai 
Boglárka (12. B)
Kiemelkedő hitéleti tevékenységért: 
Mészáros Gábor (12. A)

Az idei tanévben is kiosztásra kerültek 
a legjobbaknak járó díjak. A Kner-díjat 
Szujó Róbert 12. A és Hajdu Áron 12. B 
osztályos tanulók vehették át iskolánk 
igazgatójától, a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata által adományozott 
„Jó tanuló, jó sportoló” elismerést 
idén Kruchió Adrienn 12. A osztá-
lyos tanuló érdemelte ki, melyet Toldi 
Balázs polgármester úr adott át.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

160 évvel ezelőtt 1858. május 1-én 
futott át Gyoma vasútállomáson az 
első, menetrend szerint közlekedő 
vonatszerelvény. Az évforduló 
alkalmából a vasút történetével 
foglalkozó kiállítást szerveztünk. A 
kiállítás 2018. április 27-e és május 13-a 
közötti időszakban volt megtekinthető 
a Kállai Ferenc Művelődési 
Központban. A kiállítás keretében 
külön foglalkoztunk Gyomaendrődhöz 
kötődő vasútállomások – Gyoma 

és Nagylapos – és a 
kapcsolódó vasúti 
megállóhelyek történetével. 
A kiállítás helyben 
gyűjtött anyagokból és a 
Vasúttörténeti Alapítvány 
kiállítási tárgyaiból állt 
össze. Igyekeztünk a vasút 
ezernyi színes arculatát 
bemutatni, megismertetni. A 
legérdekesebb kiállított tárgy 
az M=1:10 méretarányú 
gyorsvonati gőzmozdony. 
A legnépszerűbb a hajtány, 
melyet a gyerekek örömmel 
próbáltak ki. Különlegessége 
volt a kiállításnak Ady Endre 

1913. évre érvényes, kedvezményes 
árú bérletjegye. A kiállítás iránti 
érdeklődés – tekintve, hogy ilyen még 
nem volt városunkban – igen élénk volt. 
A legkisebbektől a legnagyobbakig, 
a legfiatalabbaktól a legidősebbekig 
mindenki tetszését fejezte ki azzal is, 
hogy a kiállítás emlékkönyvébe beírták 
véleményüket.

A kiállítás nem jöhetett volna létre 
támogatók nélkül. Ezúton is köszönjük 
segítségüket!

Támogatóink: Dr. Dobó 
Katalin közgazdász, Katona Lajos 
agrárvállalkozó, Koloh Imre egyéni 
vállalkozó, Papp István mezőgazdasági 
vállalkozó,Varga János egyéni 
vállalkozó, Domján Róza lokálpatrióta, 
Orovecz Ferenc Olivér  lokálpatrióta, 
Árvai Zoltán      lokálpatrióta, Nagy 
László agrárvállalkozó (Szeghalom).

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata, Vasúttörténeti 
Alapítvány Szeged, Bethlen Agrár 
Kft., Tivi – Technika Kft., Gold 
Menü Kft., Gyomahús Kft., Kállai 
Ferenc Művelődési Központ,  Határ 
Győző Városi Könyvtár, Szent Antal 
Népház, Bethlen Alapítvány, Bethlen 
Nyugdíjasok Közössége.  

Babos László

Vasúttörténeti kiállítás
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Sokan emlékezhetnek még a 
Magyar Televízió Családi kör című 
műsorára, mely 20 éven keresztül, 
1974-től ültette a nézőket a képernyők 
elé.

Az egyes epizódokban pedagógi-
ai, társadalmi problémákat vitattak 
meg a meghívott szakértőkkel, az 
adott témához kapcsolódó rövid, szí-
nészekkel eljátszatott példajelenetek 
segítségével. Ezt a műsort elevení-
tette fel a Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ, amikor a 
Békéscsabai Jókai Színház művé-
szei 5 rövid jelenetet mutattak be, a 
kisszámú, de annál lelkesebb néző-
közönség előtt, melyek témái között 
helyet kaptak nevelési, generációs, 
illetve az iskolát érintő problémák 
is. A jelenetek között Tóth Ticiána 
gyermekpszichológus segítségével a 
jelenlévők megbeszélhették érzései-
ket, és elmondhatták véleményüket a 
látottakkal kapcsolatban. A program 
befejezése után még néhányan ott 
maradtak, és tovább beszélgettek a 
látottakról. Az előadáson közreműkö-
dő színészek: Tomanek Gábor, Nagy 
Erika, Liszi Melinda, Nagy Róbert 
és két gyermekszínész, Árvavölgyi 
Patrik, és Felföldi Emma. A prog-
ramra az EFOP-3.2.9-16-2016-00048 
kódszámú, „Segíteni jöttünk” óvodai 
és iskolai szociális segítő tevékenység 
fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban” 
című projekt keretében került sor.

Az Endrődiek Baráti Köre a 
Sajt- és Túrófesztiválon

A Határ Győző Városi Könyvtár 
az idén második alkalommal rendezte 
meg a Torta-és Süteménysütő versenyt. 
A süteményversenyre sós és édes 
aprósütemények kategóriában is 
lehetett nevezni. Az Endrődiek Baráti 
Köre tagjai közül hárman neveztek be 
ebbe a kategóriába. Az édes sütemény 
kategóriában Kovács Lászlóné mézes 
krémesével első helyezést ért el, Barjak 
Lászlóné harmadik helyezett lett a 
kakaós kalácsával. Sós kategóriában 
Fülöp Imréné a harmadik helyezett lett 
a káposztás- tepertős pogácsájával. A 
beérkezett süteményekből egynapos 
kiállítás nyílt, amelyet a baráti kör 
tagjai is megnéztek. A könyvtárban 
támogató jegyet lehetett vásárolni 
a gyermekkönyvtár fejlesztésére. A 
támogató jegyekkel tombolasorsoláson 
vehettünk részt, ahol az elkészített 

süteményeket sorsolták ki.  Minden 
sütemény nagyon finom volt – a torták 
csodálatosak voltak.

A Sajt-és Túrófesztiválon rendezett 
főzőversenyen a Baráti Kör meleg 
étellel és hidegtállal nevezett. 
A hidegtálunk, amelyet Németh 
Edit irányításával készítettünk el, 
aranyérmes lett, a meleg ételünk, 
amelyet elnökük: Tímár Imre és 
felesége főzött, ezüstérmes lett.  Ezen az 
ebéden 31 fővel vett részt a Baráti Kör. 
Ebéd után, miközben beszélgettünk, a 
Dinyáné Bánfi Ibolya felajánlásából 
kapott tortát fogyasztottuk el jóízűen. 
Az ebédhez a tagok közül is többen 
hoztak sajtos és túrós süteményeket. 
Minden nagyon finom volt. Igen jól 
éreztük magunkat.  

Szilágyiné Németh Eszter
Fotó: Ambruzs-Szabó József

Cseppke nyomában… ökotábor a Körös Látogatóközpontban

A nyári tábor során a gyerekeknek 
lehetőségük nyílik, hogy 
megismerkedjenek a környezettudatos 
életmóddal. 
A tábor szervezésekor és a 
program összeállításakor ezek 
fontos szempontot jelentettek. Pl. a 
játszóházak során az újra hasznosítható 
anyagok felhasználása, átalakítása, 

kirándulások, foglalkozások, játékok a 
természetben és persze Ligetfürdő.

Nem kell tehát megijedni, ha a 
környezetvédelem szót hallod. 
Rengeteg érdekes, de egyben 
szórakoztató program vár rád! 

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 
2018-ban július 2-7. között (6 nap) 
naponta, 7,30-16 óráig (szombaton 
13 óráig) rendezi meg nyári táborát. 
A turnus maximális létszáma 20 fő, a 
helyeket a jelentkezés sorrendjében 
töltjük fel.

A tábor részvételi díja 15.000 Ft/
fő, amely tartalmazza a háromszori 
étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna), az 
összes program anyagköltségét, a 
kirándulások költségét, belépődíjakat. 

A táborba űrlap kitöltésével lehet 
jelentkezni. 
Ha kérdései, kérései vannak, jelezzék 
felénk bátran a kfkk.gyomaendrod@
gmail.com e-mail címen.

Itt a nyár! Indul a táborozás! 
És ne felejts szólni a haveroknak!

Családi kör a 
Harangban!
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Városunk legfinomabb süteményei
II. Torta-és süteménysütő verseny és kiállítás

Második alkalommal került 
megrendezésre a Torta és 
aprósütemény sütő verseny a Határ 
Győző Városi Könyvtárban. A tavalyi 
évhez képest most többen hozták el 
süteményeiket. A zsűri tagjai Duma 
Annamária cukrászmester, Ambrus 
György olimpiai bajnok mesterszakács 
és Farkasinszki Ildikó voltak. A 
mentorunk: Tímár Attila volt.

A torták között az első helyezett lett 
Paróczai Józsefné, második Sabján 
Nóra, harmadik Patakiné Sztanyik Rita. 
A Gyomaendrőd Tortája címet Patkós 
Renáta – Mészáros Réka tortája kapta. 
A szavazatok alapján a Közönségdíj 
Patakiné Sztanyik Ritáé lett. 

Az édes sütemények kategóriában 
Kovács Lászlóné lett a nyertes, a 
második helyezett az ÖNO csapata, 
a harmadik helyezést Barják Imréné 
kapta. A sós aprósütemények 
kategóriában Patakiné Sztanyik Rita 
első helyezést, Hidasiné Molnár 
Andrea második helyezést, Fülöp 
Imréné harmadik helyezést ért el.
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ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Dolgozzon Ön is Délkelet-Magyarország
legnagyobb gépgyártó és autóipari társaságánál

GÉPKEZELŐ VAGY VÉGELLENŐR
pozícióban Békéscsabán!

Versenyképes jövedelem, cafeteria, bónuszok,
céges buszjárat, stabil munkahely!

Ne hagyja ki a lehetőséget!

JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
tirpak.rita@work-force.hu

+ 36 20 934 4016

Ne hagyja ki a lehetőséget!

JELENTKEZZEN MOST!

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 
2018. május 27-én 11 órára a 

HŐSÖK NAPJA 
alkalmából rendezendő ünnepségre a 

Szabadság téri hősi emlékműhöz

Ünnepi beszédet mond: 
Nagy László múzeumigazgató

Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum

Ünnepi műsorral közreműködik: 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa

Koszorúzás és a hála virágainak elhelyezése az emlékműnél

Tájékoztatás:  A Hősök tere felújítása miatt az  ünnepi 
megemlékezés a Szabadság téren lesz.
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Együttműködési 
megállapodás 
újabb fejezete

KIÁLLÍTÁS MEGHÍVÓ

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves ismerőseit
2018. május 17-én 18 órára 

„Az I. világháború emlékei Gyomán és 
Endrődön” című kiállítás megnyitójára.

Köszöntőt mond Toldi Balázs polgármester.
A kiállítást megnyitja Dr. Forisek Péter dékán helyettes 

(Debreceni Egyetem).

Helyszín: Szent Antal Népház kiállító terme 
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21.

  

MEGHÍVÓ 
 

Az I. világháború hatása és a hısökre való 
 emlékezés formái 

címő konferencia 
 

2018. május 18. 10 óra 
 

Köszöntı: Toldi Balázs polgármester 
Elıadások: 
 

Dr. Bartha Elek rektorhelyettes, Debreceni Egyetem:  
A nagy háború hatása a vidéki kultúrára 
 
Dr. Kónya Péter rektor, egyetemi tanár, Eperjesi Egyetem:  
Az orosz betörés 191415ben és következményei 
 
Dr. Botos Máté egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem:  
Kinek a hıse? Emlékezet és politika KözépEurópában 
 
Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens, Debreceni Egyetem:  
Szakrális és profán események a fronton 
 
Dr. Bereczki Ibolya fıigazgató helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre: 
Ferenc tüzér elsı világháborús leveleinek délalföldi vonatkozásai 
 
Fancsalszki Noémi néprajzkutató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre:  
A hátország ínségételei a nagy háború idején 
 
Nagy László igazgató, VésztıMágor Történelmi Emlékhely Múzeum:  
Az elsı világháború emlékei a Sárréten 
 
Dr. Szonda István etnográfus, Endrıdi Tájház, Gyomaendrıd:  
Harctéri mővészet. Egy mővészkedı parasztfiú az elsı világháborúban 
 
Kovács László Erik etnográfus, Debreceni Egyetem: Papp Zsigmond naplója 
 
Kmellár Viktória néprajz szakos hallgató, Debreceni Egyetem:  
Papp Zsigmond fronton készült alkotásai 
 
Dr. Mód László adjunktus, Szegedi Egyetem:  

Emlékmővek, emlékezet a DélAlföldön  

Az oktatás, a kulturális örökség 
ápolása, közös pályázatok, konferen-
ciák, a kutatás és a turizmus terén kí-
ván együttműködni Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata és a Debrece-
ni Egyetem. A legújabb megbeszélés-
re gyomaendrődi küldöttség utazott az 
egyetemvárosba, ahol megállapodást 
írtak alá.

Az egyetem kiemelt vonzáskörzeté-
nek tartja Békés megyét, ezért fontos, 
hogy az ott élők tájékozódjanak a Deb-
receni Egyetem nyújtotta lehetőségek-
ről, emellett a város oktatási, gazdasági 
és turisztikai fejlődése szempontjá-
ból is meghatározó lehet az intézmény-
nyel kialakított sokoldalú kapcsolat 
– hangzott el a megbeszélésen. A mos-
tani megállapodásba olyan területeket 
is bevontak, mint az agrár- és élelmi-
szeripari szakemberek képzése, és a 
sport. Elsősorban az a fontos, hogy az 
egyetem tanulási lehetőséget biztosít-
son a régióban élő fiataloknak, emellett 
gondoskodjon a pedagógus-utánpót-
lás neveléséről, valamint a jelenlegi 
– gyomaendrődi általános és középis-
kolákban oktató – gárda továbbképzé-
séről egyaránt – mondta Bartha Elek 
oktatási rektorhelyettes. Az együttmű-
ködés kiterjed a jövőben a felsőokta-
tási szakképzésekre, a kihelyezett és 
a posztgraduális képzésekre egyaránt. 

- Számítunk a Debreceni Egyetem 
segítségére a gyomaendrődi gyakorla-
ti képzési hely, valamint az Interdisz-
ciplináris Társadalomkutató Műhely 
kialakításában és működtetésében is 
– hangsúlyozta Toldi Balázs polgár-
mester. A tanácskozáson arról is meg-
állapodás született, hogy a Debreceni 
Egyetem a közeljövőben kihelyezett 
napon mutatja be és népszerűsíti majd 
a gyomaendrődi fiatalok körében az in-
tézmény idegen nyelvi képzéseit.

Forrás: www.unideb.hu
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Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR)
A pszichiátria jogsértéseit vizsgálják

Mennyire lehet kiszolgáltatott egy 
olyan ember, akit válófélben lévő 
házastársa juttatott kényszerrel a 
pszichiátriára, hogy előnyhöz jusson 
a gyermekelhelyezésben? És valaki, 
akit oly mértékben legyógyszereznek 
a pszichiátrián, hogy ebben a kémiai 
kényszerzubbonyban képtelen saját 
érdekeit képviselni? Ilyen és ehhez 
hasonló ügyekkel foglalkozik egy 
civil szervezet, amely kifejezetten a 
pszichiátriákon történő jogsértések 
felderítésére specializálódott.
Egyáltalán megtörténhetnek ma ilyen 
esetek Magyarországon? Ma, az 
információs dömping és az átláthatóság 
korában elég abszurdnak hangzik. 
Sajnos a pszichiátria még ma is eléggé 
zárt világ, módszertana és diagnózisai 
pedig eléggé szubjektívek ahhoz, hogy 
az intézetek falai között szinte bármi 
megtörténhessen.
Egy 21 éves fiú rosszullét miatt került 
a kórházba, onnan a pszichiátria 

osztályra, mondván: két-három napig 
infúziót kap, és minden rendben lesz. 
Családja másnap szinte sokkot kapott, 
amikor a fiút a zárt osztályon találták 
meg: magán kívüli állapotban volt, 
kikötözve, bepelenkázva, szeretteit nem 
is ismerte meg. Az édesanya kérdésére, 
hogy mégis mit csináltak a fiával, azt 
a választ kapta: nyugodjon meg, ez 
természetes folyamat, másnapra már 
semmi baj nem lesz. Másnap hajnalban 
az édesanyával telefonon közölték: 
a fia meghalt. Mindössze másfél nap 
pszichiátriai kezelés után.
Az ötvenes éveiben járó férfi biciklis 
baleset miatt került a traumatológiára, 
majd onnan – nem egészen világos 
okból – a pszichiátriai osztályra. A 
férfit folyamatosan az ágyhoz kötözve 
tartották, arra hivatkozva, hogy 
le ne essen; mind a négy végtagja 
rongyokkal az ágyhoz volt kötözve, a 
vállak külön lekötve, és mivel a férfi 
mozogni így nem tudott, pelenka is járt 
a lekötözéshez. Családja beszámolója 
szerint a férfi a kórházi tartózkodás 
során 70-ről alig több mint 40 kilósra 
fogyott. Majd egy nap kiderült: a 
lefogyott, tompára gyógyszerezett, 
kikötözött férfi nyomtalanul eltűnt a 
pszichiátriáról. Családja azóta is keresi.
Az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért (CCHR) több 
mint 20 éve foglalkozik az ilyen 
ügyek feltárásával és az áldozatok 

segítésével, egy nemzetközi szervezet 
hazai csoportjaként. Ingyenes 
jogsegélyszolgálatát az elmúlt két 
évtizedben több ezren keresték meg 
sérelmekkel. Az alapítvány munkájának 
eredményeképpen ma már szokványos, 
hogy a hivatalos szervek megbüntetik 
vagy elmarasztalják a visszaélést vagy 
bűncselekményt elkövető pszichiátert 
vagy intézetet.
Ha családtagja, ismerőse emberi jogait 
megsértették a pszichiátrián, felveheti 
a kapcsolatot az alapítvánnyal a 
következő elérhetőségeken:
Telefon: 06 (1) 342-6355 vagy 06 (70) 
330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2018. január 1-től a
szelektív hulladékok (műanyag, papír, fém) begyűjtése az alábbi napokon 

történik:

HAVONTA KÉTSZER

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:

Május 7 és 28. Hétfő

Június 11 és 25. Hétfő

Július 9 és 23. Hétfő

Augusztus 6 és 27. Hétfő

Szeptember 10 és 24. Hétfő

Október 8. Hétfő

Október 24. Szerda

November 12 és 26. Hétfő

December 10. Hétfő

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2018. január 1-től a
szelektív hulladékok (műanyag, papír, fém) begyűjtése az alábbi napokon 

történik:

HAVONTA KÉTSZER

HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:

Május 9 és 30. Szerda

Június 13 és 27. Szerda

Július 11 és 25. Szerda

Augusztus 8 és 29. Szerda

Szeptember 12 és26. Szerda

Október 10. Szerda

Október 26. Péntek

November 14 és 28. Szerda

December 12. Szerda

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

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.
www.gyomakozszolg.hu

Kérjük az edényzeteket, zsákokat reggel 7 órára szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!
Köszönettel: Dareh Bázis Zrt. ww.gyomakozszolg.hu
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Kézműves foglalkozások a XX.Nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválon
A Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Program jóvoltából a TOP-
2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosítójú 
„Gyomaendrőd endrődi városrész 
központjának rehabilitációja”című 
pályázat keretein belül hasznos és 

szórakoztató kézműves 
foglalkozásokkal tölthették 
a gyerekek idejüket a 
XX. Nemzetközi Sajt-és 
Túrófesztivál ideje alatt. 
Kétféle foglalkozásból 
választhattak kedvükre 
a kicsik és nagyok: 
t ö r m e l é k k ö v e s 
ásványokból készíthettek 
karkötőt, melyben Vadász 
Rita segített készségesen, 
valamint Uhjlár Mátyásné 
Margóval mézeskalácsot 
díszíthettek a gyerekek. 
A programra nagy volt az 
érdeklődés, a rendezvény 
két napján, szombaton 
és vasárnap is rengeteg 
gyermek ügyeskedett az 
úgynevezett „Kölyök 
szigeten”.Köszönjük a 
szervezőknek a program 
megvalósításához való 
hozzájárulást, bízunk 
benne, hogy mindenki 
kellemes élményekkel 
gazdagodott.
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„Gyomaendrőd az én városom” és „Gyomaendrődi Vízi Világ” 
című rajzkiállítás a Járási Hivatalban

A Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Program keretein belül a ko-
rábban lezajlott rajzversenyek legjobb 
alkotásaiból kiállítást szerveztünk a 
Járási Hivatalban, amely 2018.április 
27. és május 4. között volt megtekint-
hető. A „Gyomaendrőd az én városom” 

című rajzverseny a TOP-
2.1.2-15-BS1-2016-00004 
azonosítójú „Gyomaendrőd 
endrődi városrész köz-
pontjának rehabilitációja” 
című pályázat keretein be-
lül került megvalósításra 
melynek célja volt, hogy 
megtudhassuk, a gyere-
kek hogyan látják város-
unkat, milyen szerepet tölt 
be életükben, valamint 
hogyan képzelik el a jö-
vőbeli Gyomaendrődöt. 
A másik rajzverseny a 
„Gyomaendrődi Vízi 
Világ” elnevezést kapta a TOP-2.1.3-
15-BS1-2016-00012 azonosítójú 
„Belterületi vízrendezés IX.ütem 
Gyomaendrődön”című pályázatban. A 
rajzok tervezésénél figyelembe kellett 
venni, hogy a projekt a belvíz véde-
kezés, csapadékvíz csatornarendszer 
karbantartás, fenntartás, kezelés fon-
tosságát célozza. A beadott rajznak 

a témához kapcsolódnia kellett. Pl.: 
vizek helyben tartása, figyelem felhí-
vás a csatornák karbantartására, árkok 
tisztítására, a csatorna part gyomirtás 
tilalmára. A gyerekek nagyon ügye-
sen megoldották a feladatot, a két pá-
lyázatra közel 400 db alkotás érkezett. 
Érdemes volt ellátogatni, és megnézni 
a szebbnél szebb rajzokat.

Gyomaendrődről 17 versenyző vágott 
neki a fővárosnak, hogy lehetőségük 
legyen bemutatni a tudásuk legjavát. 
Az országos rangadón most is szép 
számmal indultak a versenyzők, 
egyéni kategóriákban közel 200-an, 
csapatban pedig több mint 35 formáció. 
A Körös-partiak szinte rontás nélkül 
zárták ezt a nehéz és kimerítő napot, 
és a következő eredmények születtek:
II/a.korcsoport: 15. Sztvorecz Gréti, 
17. Farkas Lara, 18. Hankó Réka, 20. 
Csipai Csenge. II/b.korcsoport: 15. 
Gombkötő Zsófi, 20. Ádám Orsolya, 
24. Varsányi Misell. III.korcsoport:  
5. Farkas Lili. IV.korcsoport: 7. 
Fekécs Noémi, 9. Nagy Andrea, 10. 
Szunyog Hanna, 17. Hnkó Panna, 
18. Tímár Petra. VII.korcsoport: 
4. Szilágyi Csilla, Csapatok: 
II.korcsoport: 8. Síva tánca (Farkas 
Lara, Farkas Lili, Gombkötő Zsófi, 
Hankó Réka, Sztvorecz Gréta, Zádori 
Zoé). 10. Timber (Ádám Orsolya, 
Csipai Csenge, Gyovai Tímea, Ignácz 
Csenge, Varsányi Misell, Zsombok 
Dóra). III.korcsoport: 9. Matrózok 
(Fekécs Noémi, Hankó Panna, Nagy 
Andrea, Szunyog Hanna, Tímár Petra).
Ezzel a rangadóval befejeződött a 

tavaszi verseny szezon. Bár továbbra 
sincs pihenő, a lányokra a sok edzés 
mellett több nyári edzőtábor vár, hogy 

az őszi szezonra még jobb eredmények 
születhessenek. A versenyzőket 
felkészítette: Gergely Orsolya és 
Varró Renáta szertorna edzők.

Tornász eredmények
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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:

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtési napnál korábban kihelyezett zsákok közterületet foglalnak el, mely közigazgatási 
eljárás lefolytatását vonhatja maga után, a szabályszerűtlen elhelyezés bírsággal sújtható. Kérjük fokozott figyelmüket 
az időpontok betartására!!!!

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt.        www.gyomakozszolg.hu

Hónap Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1. körzet 14 18 16 21 10 1 12 10
2. körzet 16 20 18 23 17 8 19 13

1. Körzet:

Akác utca
Alkotmány utca 
Álmosdomb utca
Apponyi utca
Babits Mihály utca
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Bem utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Csejti utca
Csillagos utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Diófa utca
Dobi István utca
Dózsa György utca

Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca 
Endrődi utca 
Fazekasi utca 
Fő út (1-52)
Fő út (45/1-106) 
Gábor Áron utca 
Halász utca 
Hatház utca 
Hídfő utca 
Honvéd utca 
Hősök tere 
Iskola utca 
József Attila utca 
Juhász Gyula utca 
Kacsóh Pongrác utca 
Kántorkert sor 
Kárász utca 
Kenderáztató utca 
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca 
Kis utca 
Kisfok utca 

Kodály Zoltán utca 
Kondorosi út 
Korányi Frigyes utca 
Kós Károly utca
Kovács Imre utca
Könyves Kálmán u. 
Kör utca 
Körös utca 
Köztársaság utca 
Kürt utca 
Lábas utca 
Liliom utca 
Magtárlaposi utca 
Martos Flóra utca 
Mester utca 
Micsurin utca 
Mikes Kelemen utca 
Mirhói utca 
Mohácsi utca 
Móra Ferenc utca 
Nagylaposi MÁV la-
kás 
Nap utca 

Napkeleti utca 
Népliget utca 
Nyárszegi utca 
Orgona utca 
Pásztor János utca 
Polányi Máté u. (1-
37) 
Polányi Máté u. (38-
80) 
Rácz Lajos utca 
Rózsahegyi Kálmán 
utca
Selyem út (1-54) 
Selyem út (55-től) 
Simai utca 
Sugár út (1-60) 
Sugár út (57-136) 
Szabadság tér 
Szabadság utca 
Szabó Ervin utca 
Szarvasi út 
Szélmalom utca 
Szent Antal utca 

Szent István utca 
Szőlőskert utca 
Tamási Áron utca 
Táncsics Mihály utca 
Tanya II. 
Tanya II. 
Tanya III. 
Temető utca 
Templom zug 
Toronyi utca 
Tóth Árpád utca 
Tulipán utca 
Ugari út 
Újkert sor 
Vadász utca 
Vasúti őrházak 
Vasútsor utca 
Vasvári Pál utca 
Vaszkó Mihály utca 
Zöldfa utca 
Zrínyi Ilona utca 
Zsák utca

2. Körzet:

Áchim András utca
Ady Endre utca 
Álmos utca
Arany János utca 
Árpád utca 
Attila utca 
Bacsó Béla utca 
Bajcsy-Zs. út (1-59) 
Bajcsy-Zs. út (50-143) 
Balassi Bálint utca 
Bánomkerti út 
Batthyány Lajos utca 
Béke utca 
Bercsényi Miklós u. 
Berzsenyi Dániel u.. 
Besenyszegi utca 
Bessenyei György u. 
Bocskai István utca 
Botond utca 
Budai Nagy Antal u.

Csokonai Vitéz M. u. 
Damjanich János utca 
Dávidházi Sámuel u. 
Dobó István utca 
Dr. Pikó Béla utca 
Dr. Szilágyi Ferenc 
üd. 
Eötvös József utca 
Erkel Ferenc utca 
Esze Tamás utca 
Fáy András utca 
Fegyvernek utca 
Fő út (87-222) 
Gárdonyi Géza utca 
Géza Fejedelem utca 
Gyóni Géza utca 
Hámán Kató utca  
Hantoskerti út 
Hársfa utca 
Hősök útja (1-38/A) 
Hősök útja (51-111) 
Hunyadi János utca 

Jókai Mór utca 
Kállai Ferenc utca 
Kálmán Farkas utca 
Kálvin János utca 
Kató József utca 
Katona József utca 
Kazinczy Ferenc utca 
Keleti utca
Kisfaludy utca
Kisréti utca 
Kiss Bálint utca 
Kner utca 
Kossuth Lajos út 
Kölcsey Ferenc utca 
Körgát utca 
Körös sor 
Kőrösi Csoma S. u. 
Lehel utca 
Lévai utca
Liszt Ferenc utca 
Losonczi István utca
Luther utca 

Madách Imre utca 
Mátyás Király utca 
Mikszáth Kálmán u. 
Mirhóháti utca 
Móricz Zsigmond u. 
Munkácsy Mihály u. 
Nagy Sándor utca 
Németzugi sor 
Pásztor János utca 
Petőfi Sándor u. 
(31/1-68) 
Petőfi Sándor utca (1-
40) 
Pósa Lajos utca 
Radnóti Miklós utca 
Rákóczi Ferenc út 
Rózsa Ferenc utca 
Semmelweis Ignác 
utca 
Somogyi Béla utca 
Szabó Dezső utca 
Széchenyi István utca 

Székely Bertalan utca 
Szondy György utca 
Tanya VI. 
Tokai Ferenc utca 
Toldi Miklós utca 
Tompa Mihály utca 
Vidovszky Béla utca 
Vízmű sor 
Vörösmarty Mihály 
utca 
Wesselényi Miklós 
utca 
Zrínyi Miklós utca
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Huszonhat egyesület között az érem-
tábla 5. helyén végzett a Körös Kajak 
Egyesület az április 22.-én megrende-
zett Hanzók Őrs emlékversenyen, a 
szegedi Maty-éren.
Az idény első evezős versenyén vettek 
részt kajakosaink és ellentétben a 
tavalyi versennyel, idén gyönyörű eső 
és szélmentes időnk volt, szikrázó 
napsütéssel. Versenyzőink hozták a 
tőlük elvárt teljesítményt az edzőik, 
és a partról szurkoló büszke szülők 
örömére. 

Arany érmet szerzett: Gellai Gergő, 
Fehér Dávid, Kis Balázs, Csényi István 
Ezüst érmes lett:Nagy Dominik 
Bronz érmet nyertek:Varjú 
Marcell, Medve Gergő, 
Tímár Csanád, Nagy Ágoston 
Ők 4000 métert eveztek 
egyes vagy páros hajóban. 
A szabadidős versenyzőknek 500 
métert kellett evezni, Mészáros Nelli és 
Csiki Roland nyert bronzérmet. Sokan 
első versenyükön vettek részt, ők ugyan 
érmet nem nyertek, de mindegyikőjük 

teljesítette a versenytávot.
-Szolnokon a kölyökválogatott 
edzőtáborában vett részt Nagy 
Dominik, aki a tavalyi eredményei 
alapján került a keretbe.
-Szarvason  régiós edzőtáborban 
készült 12 versenyzőnk az év egyik 
legfontosabb versenyére a Maraton 
Magyar Bajnokságra, melyet május 
25-26-án rendeznek Győrben.
-Ismét lesz nyári tábor a 
Vízitelepünkön a 7-12 éves 
gyermekek részére, ahol a kajakozás, 
sárkányhajózás mellett hasznosan 
tölthetik szabadidejüket a gyermekek. 
-2018 június 17-én ünnepli 20 éves 
születésnapját egyesületünk családi 
nap keretében.
Részleteket a www.koroskajak.hu 
oldalon olvashatnak.

Körös Kajak Se

Hírek a Körös Kajak Sportegyesület életéből
Éremeső a  Hanzók Őrs Emlékversenyen Szegeden

Az országos elődöntőt 
Balmazújvárosban 2018.05.04-én 
rendezték négy csapat részvételével: 
a Tiszavasvári Általános Iskola, a 
Balmazújvárosi Általános Iskola, a 
Miskolci Hermann Ottó Gimnázium 
és a Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola. Kézilabda csapatunk 
az előkelő II. helyet szerezte meg. 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen 

iskolánk történetében ilyen eredmény 
kézilabda sportágban még nem 
született! Reméljük, jövőre a döntőbe 
jutásról fogunk hírt adni. Csapattagok: 
Kovács Szófia, Tarnóczki Zsanett, 
Weigert Villő, Csányi Boglárka, 

Kovács Szonja, Tóth Rebeka, Vásári 
Hédi, Tari Alexia, Gubucz Petra, 
Földvári Emese, Földvári Nóra, Varga 
Vanda, Weigert Enikő. Felkészítők: 
a kézilabda-edzők és az intézmény 
testnevelő tanárai.

Dicsőséggel tért haza a 
„Kisbálintos” kézilabda csapat az országos elődöntőről

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 2018 május hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
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Kedves Olvasók! 
Hónapról hónapra igyekszünk a 

hétköznapokban előforduló témákról 
információt átadni. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy megpróbáljuk összefoglalni 
a média eszközeinek hatását a 
gyermekre. 
Kétség nem fér hozzá, hogy az 
okostelefonok mindennapjaink részévé 
váltak, ezen élünk társas életet, ezzel 
tervezzük meg az útvonalainkat, és 
ezen hallgatunk zenét is. Számos 
előnye mellett azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, 
hogy a különféle modern eszközök 
nem kevés egészségkárosító hatással is 
rendelkeznek. 
Egy mai kisgyermek számára már 
általános használati tárgy a tablet és az 
okostelefon. 
„Digitális bennszülött” - szociológusok 
ezt a kifejezést aggatták az ezredforduló 
környékén született generációra, 
amely abban különbözik a korábbi 
évek „digitális bevándorlóitól”, hogy 
nem életük későbbi szakaszában 
ismerkedtek meg az elektronikus 
kütyükkel, hanem gyakorlatilag az 
első napoktól kapcsolatban vannak 
ezekkel. Az okostelefonok tömeges 
elterjedése nagy előrelépést jelentett az 
elektronikai szórakoztatás terén, amely 
valóban hordozhatóvá vált. Sok szülő 
ki is használja a gyerek rajongásának 
tárgyát: etetéskor a tableten lejátszott 
mese vonja el a fészkelődő kicsi 
figyelmét, vagy jutalomként játszhat 
valamilyen játékkal, ha jól viselkedett. 
Az intenzív vizuális élményt nyújtó 
videojátékok mellett eltörpül a 
fakockák, kifestők élvezeti értéke, a 
gyermek pedig könnyen rabjává válhat 
az elektronikus szórakoztatásnak. 
Évek, évtizedek kellenek még, 
hogy a tabletek és okostelefonok 
hatását mérni lehessen a most még 
óvodás és kisiskolás korú digitális 
bennszülötteken, a korai tapasztalatok 
azonban nem túl biztatóak. 
Kimarad a fantázia a játékból. 
Ezeknek a gyerekeknek nemcsak a 
figyelme kalandozik el állandóan, de 
kézügyességük is jóval átlagalatti, 
és a szociális készségeik is 
fejletlenebbek a kelleténél, szinte alig 
tartanak kapcsolatot a kortársaikkal, 
ha igen, csupán a játék kijelzője 
előtt váltanak néhány mondatot. 
Azok a digitális világban elmélyült 
gyerekek, akik semmilyen módon 
nem ismerkednek meg az „analóg” 
játékokkal, sokszor nem akarnak, 
vagy nem is tudnak bekapcsolódni 

a csoportos foglalkozásokba, 
az óvónők nem tudják lekötni a 
figyelmüket. A konstruktív játékok 
(kirakók, építőkockák) az egyszerű 
foglalkoztatáson túl a gyermekek 
logikai érzékének fejlesztésére, a 
finommotorika és a kézügyesség 
összehangolására szolgálnak. A 
gyermekek fantáziája, asszociációs 
készsége is azáltal fejlődik, hogy egy 
félkész produktumot kell kiegészítenie 
a gondolataival, pl.: az egymásra 
halmozott építőkockákból a fantázia 
varázsol felhőkarcolót. (Ugyanez a 
probléma aggasztotta a szakembereket 
bő évtizede a tévé kapcsán is.) A 
szülők sokszor észre sem veszik, hogy 
a gyermeküket milyen szinten rabul 
ejtették a tabletek és az okostelefonok, 
holott mindennapos látvány, hogy 
délután, amikor elmennek értük az 
óvodába, puszi helyett rögtön a zsebük 
felé nyúlnak a kütyük után kutatva. 
Vizualitásban erősek, de verbálisan 
gyengék. Az olyan gyerekek, akik 
napi szinten használják a tableteket 
és telefonokat, a vizualitást igénylő 
feladatok megoldásában jeleskednek, 
és nagyon jó a memóriájuk is. 
Verbálisan ugyanakkor lemaradásban 
vannak a korosztályukhoz képest. 
Szegényesebb a szókincsük, nem 
beszélgetnek annyit a többi gyermekkel 
és a szülőkkel sem. A beszédtanulás 
alapját a szülők utánzása adja. Ez az 
utánzóképesség kárát szenvedi, ha a 
gyerek figyelme állandóan valamelyik 
képernyőre szegeződik. Emellett 
teljesen elveszítik az időérzéküket, 
miközben a képernyő előtt ülnek. 
A rendszeresen videojátékozó 
gyermekek motorikus képességeikben 
is fejletlenebbek, a játékkal töltött idő 
során ugyanis nem sajátítják el azokat 
az alapvető készségeket, amelyeket a 
kinti játékokkal: egyensúlyérzékük, 
kézügyességük általában nem a 
koruknak megfelelő fejlettségű. 
Az agyi működés zavara. A technika 
túl fiatalon elkezdett használata 
összefüggésbe hozható a gyermekek 
figyelemhiányával, a csökkent tanulási 
képesség és a túlzott mozgékonyság, 
vagyis a hiperaktivitás esetén is 
szerepet játszhat. 
Késleltetett fejlődés. A technika 
használata háttérbe szorítja a gyerekek 
mozgásra való igényét,  ellenben 
ha mozognak, az a koncentrációs és 
tanulási képességükre egyaránt jó 
hatással van. 
Az elhízás veszélye. Kimutatták, 
hogy azoknál a gyerekeknél, akik a 

szobájukban valamilyen technikai 
eszközt használnak, 30%-kal 
növekedett az elhízás gyakorisága. 
Sőt, a túlsúly miatt nemcsak a 
cukorbetegség, a korai stroke, hanem 
a várható élettartam rövidülésének 
veszélye is fenyegethet. 
Súlyos alvásmegvonás. A szülők 
75%-a engedélyezi, hogy gyermeke 
a szobájában használja a technika 
különböző vívmányait, míg 60%-uk 
nem is felügyeli, hogy ez miképpen 
történik. 
Mentális betegségek. Szorongás, 
depresszió, bipoláris rendellenesség. 
Fokozott agresszió. A médiának 
köszönhetően nemcsak a felnőttek, 
hanem a gyermekek is ki vannak téve 
a televízióban látott fizikai és szexuális 
erőszaknak. 
Digitális demencia. A demencia az 
értelmi képességek hanyatlását jelenti. 
Gyakori szenvedélybetegség. Azt 
is megállapították, hogy a 8-18 éves 
korosztályt tekintve 11 kiskorú közül 
egy már függ valamilyen technikai 
eszköztől. Mivel ezek elősegítik, hogy 
a gyerekek hamarabb leváljanak a 
szülőkről, a kötődés hiánya miatt a 
különböző eszközökhöz kezdenek el 
ragaszkodni. 
Sugárzás kibocsátása. 
Legjobb lenne tehát, ha az óvodáskorú 
gyermekeknek teljesen kimaradna 
a tabletezés, ám ha elkerülhetetlen, 
akkor csak szűrt tartalmat biztosítsunk 
nekik heti 1-2 alkalommal. Többféle 
applikáció is létezik már, amelyekkel 
a gyermek játszva tanulhat: javasolt 
inkább ezeket adni neki a sokszor 
cél nélküli, időrabló játékok helyett. 
Emellett fontos, hogy a szülők tartalmas 
alternatívát nyújtsanak: egy hosszú 
kirándulás, közös focizás, közös játék 
alkalmával talán a gyermek eszébe sem 
fog jutni a tablet. 
Ha továbbra is ellenőrizetlenül, 
szabályozatlanul használják 
gyermekeink a technika vívmányait, 
komoly gondok fenyegethetnek, pedig 
a gyermekek jelentik a jövőt. 

Szánjunk több időt gyermekeinkre! 

Szép napot és jó egészséget kívánunk! 

Forrás: https://www.hazipatika.com/
eletmod/tudomanyos_erdekessegek/
cikkek/a_tablet_igy_hat_a_
gyerekre/20170407103600 

https://femina.hu/gyerek/technologia-
hatas-gyerek/ 

A Védőnők tollából…
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XVI. BOGRÁCS NAPJA 
2018. június 2. szombat 

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

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

JELENTKEZÉS A FőZőVERSENYRE 
2018. MÁJUS 31-IG 

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

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

GYOMAENDRőDI ÁRUSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 

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

Ismét lesz Bográcsnapi futóverseny! 
A részletes programról később adunk tájékoztatást. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

 

 
Nyári programok a  
Víziszínpadon és a  
Körös Látogatóközponban 

Július    6.  Víziszínpad 
Július  13.  Látogatóközpont 
Július  20.  Víziszínpad 
Július  27.  Látogatóközpont 
Augusztus   3.  Víziszínpad 
Augusztus 10.  Látogatóközpont 
 

Bővebb programajánlatunk a  
FB oldalon! 
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Gyomaendrődön

a Szabadság téren, 

és az Erzsébet ligetben!

SZÍNPADI  PROGRAMOK:
13.00 – 13.45  Megnyitó • 14.00 – 15.00  Pantomim Parádé 
15.00 – 15.30  Bűvész • 15.30 – 16.15 Hófehér és Rózsapiros Bábszínházi 
előadás • 16.15 – 17.00 Gólyalábas Bohócműsor 

17.30 – 19.00 MONOTONE ROCK TEAM élő koncert 

19.00 – 20.00 FREESTYLE DEMO TEAM BMX bemutató 

20.00 – 22.00 MAGNA CUM LAUDE élő koncert
KÍSÉRŐ PROGRAMOK 14.00 – 20.00-ig

• MOSOLYUDVAR NÉPI JÁTSZÓTÉR az Erzsébet ligetben
• KÖTÉLPÁLYA az Erzsébet ligetben

• UGRÁLÓVÁR ÉS ÉLŐ CSOCSÓ a Kis Bálint Ált. Iskola udvarán
• MOBIL MÁSZÓFAL a Kner téren

• KÉZMŰVES, AURAFOTÓZÁS, ARCFESTÉS, EÜ-I MÉRÉSEK  a Szabadság téren
A Családi Napon a Liget Fürdőbe 14 év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!

Gyomaendrődi 
Család- és Gyermekjóléti
Központ

Szervező:

A Projekt azonosítószáma:
EFOP-3.2.9-16-2016-00048

Európai Szociális
Alap
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