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TOP-os forrásból több beruházás 
kivitelezése folyik városunkban. A Blaha 
utcai Csemetekert óvoda átalakítása 
során, az óvoda tornaszobával és 
szertárral bővül. Kialakításra kerül 
akadálymentes bejárat és mosdó is. Az 
épületet szigetelni fogják, kicserélik a 
kazánt is. Az udvar is megújul: árnyékos 
pergola, térburkolatok, kerítés és kapu 
épül. Az óvoda előtt, önkormányzati 
finanszírozásból parkolóhelyeket 
alakítanak ki. 

A Fő úti rendelőintézet épületénél is 
folyik a kivitelezés. A nyílászárók 
cseréje, a kazáncsere, a külső 
hőszigetelés, akadálymentesítés a 
TOP-os forrás felhasználásával valósul 
meg. Az önkormányzat saját forrásból 
felhasználásával újítja fel a rendelők és 
a várók belső burkolatát. Rendezik az 
udvart, bővítik a parkolóhelyek számát.
Jól halad a Csókási és a Fűzfás zugi 
átereszek építése. A beruházások 
eredményeként jelentős vízminőség 

javulás, hatékonyabb vízgazdálkodás, 
vízkezelés valósul meg. Mindkét helyen 
olyan méretű áteresz kerül beépítésre, 
amely lehetővé teszi a csónakkal 
történő áthaladást.
A Gyomaendrődi FC beruházásában, 
70 %-ban TAO pénzből, 30 % 
önkormányzati kiegészítéssel épült 
meg a szurkolóknak szánt szociális 
helyiség. Ezzel, az Erzsébet ligeti 
focipálya mellett lévő, öltözőépületet 
bővítették. Az új részben női, férfi és 
akadálymentes mosdók épültek.

(HGYVK)

Beruházások városunkban
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Átadták a belterületi vízrendezés IX. ütemét

Beruházások városunkban (folytatás)

A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012  
jelű, Belterületi vízrendezés IX. 
ütem Gyomaendrődön című pá-
lyázati projekt beruházásának át-
adására került sor május 15-én. 
A felújított belvízelvezető rendszerek: 
Sugár út, Selyem út, Bethlen Gábor 
utca, Toronyi utca, Dankó Pista utca, 
Körös utca, Halász utca, Kárász utca, 
Vadász utca, Bányász utca, Táncsics ut-
ca, Kenderáztató utca, Szent István ut-
cákat érintették. A megvalósult teljes 
hossz 8210m melyből 4898m föld med-
rű, 2295m burkolt és 1017m zárt. 440db 
műtárgy (áteresz, akna, tiltós műtárgy) 
került még elhelyezésre. A kivitelezé-
si költség bruttó 237.432.866 Ft, a pro-
jekt teljes költsége bruttó 263.248.521 
Ft volt 100 %-os támogatással. A  
beruházás műszaki tervezője az  
Alföld Planum Kft, kivitelezője a 
hunyai Hunút Kft. volt.           (HGYVK)
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Az Európai Parlament tagjainak 2019. 
évi választásán az ország egyetlen vá-
lasztókerületet alkotott. A konkrét sza-
vazás a szavazókörökhöz tartozó egy-
egy szavazóhelyiségben történt. 
Gyomaendrődön, a névjegyzékben 
szereplő 10983 fő közül 3888 fő jelent 
meg, amely az országostól 43,37 %-tól 
alacsonyabb, 35,4 %-os részvételi 
arány, de lényegesen magasabb, mint 
a 2014-es adat. A választópolgárok 
érvényes szavazatai alapján az orszá-
gos eredményhez hasonló arányú volt 
a helyi eredmény is. Gyomaendrődön 
rendkívüli esemény nélkül zajlott le 
a választás, a választóköri szavazat-
számálló bizottságban és a választás-
ban dolgozó minden résztvevő hiba 
nélkül látta el rendkívül fontos felada-
tát. Tisztelettel köszönöm a felelős ál-
lampolgári magatartást tanúsítóknak, 
hogy éltek a választójog gyakorlásával 
és elmentek szavazni. Megköszönöm a 
választás előkészületeiben, a választás 
lebonyolításában, és az utómunkákban 
résztvevők mindegyikének a lelkiisme-
retes és becsületes munkavégzést. 

Toldi Balázs polgármester

EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2019

FIGYELEM!

Nyári diákmunka program 2019

A Pénzügyminisztérium 2019-ben is meghirdeti a Nyári 
diákmunka programot. A programban az önkormányzatok 
és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett a 
mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén 
működő vállalkozások is támogatást kaphatnak a 16-25 év 
közötti diákok foglalkoztatására. 

A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek 
részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 
16. életévüket és legkésőbb a program befejezésekor még nem 
múltak el 25 évesek. A program keretében a munkabér és a 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 
százalékát térítik meg a munkáltatónak. A foglalkoztatás július 
1. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamban 
valósul meg. A diákok június 3-ától már regisztrálhatják 
magukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál, 
a cégek is itt jelezhetik a felmerülő munkaerőigényüket.

Beiskolázási támogatás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
a 2019/2020-as tanévre beiskolázási 
támogatást - az általános iskolás 
gyermekek részére 2019. június 03. 
napjától 2019. június 28. napjáig 
- a közép- és felsőfokú oktatási 
intézményben tanuló gyermekek/
hallgatók részére 2019. szeptember 
02. napjától 2019. szeptember 
27. napjáig lehet kérelmezni 
(az erre a célra rendszeresített 
f o r m a n y o m t a t v á n y o n ) 
a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Integrált Ügyfélszolgálatánál. 
(Gyomaendrőd, Selyem u. 
124.) Kérelem nyomtatvány 
a meghirdetett időszakban 
gyomaenrod.hu oldalról tölthető le.
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A Magyar hősök emlékünnepét május 
utolsó vasárnapján tartják, azokra 
a magyar katonákra és civilekre 
emlékezve, akik az életüket 
áldozták Magyarországért. Ilyenkor 
országszerte, így Gyomaendrődön 
is koszorúkat helyeznek el nemzeti  

hőseink előtt tisztelegve. 2019. 
május 26-án Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata is megemlékezett 
a városunk háborús áldozatairól. 
Az endrődi Szent Imre katolikus 
templomban engesztelő szentmisével 
kezdődött a Hősök Napi rendezvény, 

majd Dr. Forisek Péter egyetemi 
docens ünnepi beszédében 
felidézte a történelmi eseményeket. 
Ünnepi műsorral közreműködött 
a Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus, majd az endrődi 
Hősök terén található emlékműveknél 
elhelyezték az emlékezés és a hála 
virágait.

Hősök napi megemlékezés

Pedagógusnapi kitüntetések
A Pedagógus Nap alkalmából Elismerő Oklevelet kaptak azok a pedagógusok, 
akik a 2018/2019. tanévben kiemelkedő pedagógiai munkájuk elismeréseként, 
polgármesteri dicséretben részesültek.

Kis Bálint Általános Iskola Gálné Juhos Éva

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-
Hunya Kistérségi Óvoda

Százszorszép  Óvoda: Cserenyecz 
Éva óvodapedagógus

Csemetekert Óvoda: Németné 
Bukva Magdolna óvodapedagógus

Szivárvány Óvoda  
(Vásártéri ovi) Tariné Varga Edit óvodapedagógus

Rózsahegyi Kálmán  
Általános Iskola Nagy Ildikó

Selyem úti óvoda Wolfné Kereki Tünde 
óvodapedagógus

Szent Gellért Katolikus Ált. 
Iskola és Gimnázium

Általános Iskola Mészárosné 
Kiss Katalin tanító, Gimnázium 
Rudner Anett középiskolai tanár

Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium

Kocsis Edit szakoktató

Kállai Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Kovács Sándor táncpedagógus

Gyomán, az Arany János út 16. 
sz. alatt gázkonvektoros 

családi ház eladó. 
Ásott kút az udvarban. 

Érd.: 20/526-6573.
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Megemlékezés – A Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja az 
1920-as, trianoni szerződés aláírásának 
évfordulójára emlékező, június 4-ére 
eső nemzeti emléknap. A békediktátum 
az első világháború után, az Osztrák-
Magyar Monarchia felbomlása miatt, 
Magyarország területét 93 ezer 
négyzetkilométerre, lakosságát 7,6 
millióra csökkentette. Mintegy 3,2 
millió magyar, a magyarság harmada 
került az új határokon túlra. A majd 
száz éve történt tragikus sorsdöntésről 
Gyomaendrőd  Város Önkormányzata 
a Szabadság téri országzászlónál tartott 
ünnepségen emlékezett meg. Műsorral 
a Rózsahegyi Kálmán és a Kis Bálint 
Általános Iskola tanulói működtek 
közre. 

(HGYVK)

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

Beiskolázási akció
10 % kedvezmény minden 
iskolai felszerelésre a Tapír 
Írószerboltban! Június 3-tól 

szeptember 15-ig: táskák, tolltar-
tók, sportzsákok, írószerek, stb.

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

30 éve avatták várossá 
Gyomaendrődöt

A 16/1989. (II. 5.) NET határozat 
1989. március 1-ével várossá 
nyilvánította Gyomaendrődöt. 
Az 1989. március 30-i ünnepi 
tanácsülésen átadott várossá 
nyilvánító oklevél szerint 
Gyomaendrőd Várost megilletik 
mindazok a jogok, amelyeket 
Magyarország törvényei a 
városok részére biztosítanak. 
Az önkormányzati ciklus 
zárásaként, augusztus 20-ai 
nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva 
szeretnénk áttekinteni az elmúlt 
harminc év eseményeit, a városi 
fejlődés jelentős állomásait. 
Kérjük, hogy akik az elmúlt 
három évtizedhez kapcsolódó 
kordokumentummal rendelkeznek, 
fotók, videó felvételek, kiadványok 
stb., és ezeket szívesen megosztanák, 
eredeti, vagy digitalizált formában 
juttassák el legkésőbb július 
10-éig a Határ Győző Városi 
Könyvtárba vagy a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Titkárságára.
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Május 30-án tartott testületi ülésün-
kön több beszámolóval, illetve sza-
bályzat-felülvizsgálatával találkoztak 
a képviselők. A Körösvidéki Horgász 
Egyesület 2018. évi működéséről szó-
ló beszámoló volt az egyik legpozití-
vabb. Jó döntés volt az együttműködés 
megkötése az egyesülettel. Jó gaz-
dái horgászvizeinknek, innovatív az 
együttműködésünk. A Fűzfás-zugban 
elkészült ötven stég, ami a júliusban 
megrendezésre kerülő I. Országos Női 
Horgászverseny megrendezéséhez 
szükséges. Bízom benne, hogy egy jól 
sikerült rendezvénynek adhatunk majd 
otthont, mely után akár több versenyt 
is szervezhetünk egy évben. Úgy gon-
dolom, hogy településünk egyik legna-
gyobb értéke lehet a Fűzfás-zug, és az 
itt elkészült versenypálya.

A 2019/2020 nevelési évben egy 
óvodai csoporttal többet indítunk a 
gyomai városrészen. Több oka van 
ennek a nagyon pozitív fejleménynek: 
magasabb a születések száma, illetve 
sok anyuka hamarabb szeretne munká-
ba állni. Továbbra is fenntartjuk a 28 
férőhelyes bölcsődeépítésre benyújtott 
pályázatunkat, amelyből most már ket-
tő is van, hiszen TOP-os forrásra is be-
nyújtottuk. 

A központi orvosi ügyelet ellátá-
sában, gyomaendrődi központtal, na-
gyobb területű rendszer jön létre. Ez 
magasabb összegű finanszírozási hát-

teret biztosít majd, ami feltétele a ma-
gasabb szakmai színvonalú ügyeleti 
ellátást megvalósulásának. Tisztában 
vagyunk a jelenlegi ellátás hiányos-
ságaival, többször kifogást emeltünk 
a szolgáltatást nyújtó kft vezetőjénél. 
Látni kell azt is, hogy az önkormány-
zati többlettámogatás ellenére sem je-
lentkeztek a közbeszerzési felhívásra 
szolgáltatók. Nem mi válogatunk a 
jelentkezők között, kompromisszumos 
megoldásokat kell elfogadnunk, hogy 
egyáltalán legyen ügyeleti ellátásunk.

A Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola és a Kis Bálint Általános Iskola 
részére teqball asztalokat vásárolunk, 
hogy támogassuk a tanórán kívüli spor-
tolási lehetőségeket. Testületünk má-
sodik fordulóban tárgyalta a Kossuth 
tér átnevezésére benyújtott kérelmet, 
amelyet a lakossági véleménykérés 
után nem támogattunk. Döntöttünk 
a szúnyoggyérítések időpontjáról. A 
Kubinyi Ágoston program keretén be-
lül pályázatot nyújtunk be a Vidovszky 
Béla Képtár fejlesztésére. A megpá-
lyázható 4 millió forintból nyílászárók 
cseréjét, belső átalakítási munkákat va-
lósítunk meg.

Szúnyoggyérítés: az elmúlt hetek 
időjárása kedvező volt a szúnyogok 
szaporodásához, ám megfelelő idő-
járási viszonyok kellenek ahhoz is, 
hogy a gyérítés hatékony legyen. Az 
önkormányzat továbbra is belterületi 

gyérítést végez. A katasztrófavédelem 
ebben az évben is folytatja a külterületi 
gyérítést az állam megbízásából és fi-
nanszírozásában.

A Dobó utcai partfal helyreállításá-
ról: 2018 szeptemberében szakadt le 
és süllyedt meg a Dobó utcai partfal. 
Sokakat érdekel, hogy miért tart ilyen 
sokáig a helyreállítás, ami egyébként 
hamarosan kész lesz. Az igen magas 
költséggel járó helyreállítást sajáterő-
ből nem tudtuk volna megvalósítani, 
ezért a Belügyminisztérium vis maior 
keretéhez nyújtottunk be pályázatot. 
Ez nagyon hosszú folyamat volt. Ha 
lett volna elegendő saját forrásunk, 
akkor is sok olyan hatósági engedélyt 
kellett volna beszereznünk, aminek az 
ügyintézése 30-60-90 napos határidők-
kel zajlik. Szakmai állásfoglalásokat 
kellett kérnünk, a helyreállítást tervez-
tetni, közbeszerzéseket kiírni a terve-
zésre, kivitelezésre. Bár minden közre-
működő szervezet nagyon pozitívan és 
jóval a határidőkön belül döntött a ja-
vunkra, sajnos ennyi idő kellett ahhoz, 
hogy a tényleges kivitelezési munka 
megkezdődhessen. Remélhetőleg pár 
héten belül aláírjuk a szerződést, és ak-
kor megtörténhet a helyreállítás.

Gyomai piac építése: lezárult a köz-
beszerzés, június 5-én írtuk alá a szer-
ződést. Ezt követően megkezdődik a 
piac felújítása, ami után száz napja lesz 
a kivitelezőnek arra, hogy a munkát el-
végezze. Szeptember középére a piac 
megújul.     Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Toldi Balázs polgármester és Knapcsek 
Lajos, a HÍDKNAP Kft képviselője aláírták a 
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosító 
számú, Piackorszerűsítés Gyomaendrődön 
- a helyi gazdaságfejlesztési megoldás 
megnevezésű beruházás kiviteli 
szerződését. A hetvenhárom millió 
forintot meghaladó beruházás 100 %- os 
támogatású. A beruházás keretében a piac 
területén fedett elárusító helyek kerülnek 
kialakításra, több mint 700 m2 területen. 
Akadálymentesített mosdó helyiséggel 
bővül a szociális épület, amelyre napelemet 
is elhelyeznek. A beruházás tartalmazza 
még a parkolóhelyek számának bővítését 
is. A komfortosabbá váló piac nem csak az 
árusoknak és a vásárlóknak nyújt magasabb 
színvonalú ellátást, a helyi gazdaság 
fejlődésére is ösztönző hatása lehet. A 
kistermelők, helyi termelők támogatása is 
megvalósul a piac korszerűsítésével.

Aláírták a gyomai piac korszerűsítésének szerződését
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Az online elérhető Önkormányzati 
Hivatali Portál nemcsak magánsze-
mélyeknek, hanem a vállalkozások-
nak is megkönnyíti a mindennapjait. 
Az e-ügyintézési felületen keresztül 
az ország bármelyik pontjáról, gyor-
san és kényelmesen intézhetők az ön-
kormányzati ügyek. Az elektronikus 
ügyintézést választók így nemcsak a 
sorban állás miatti bosszankodástól 
kímélik meg magukat, hanem támogat-
ják a papírmentes és környezetkímélő 
ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy 
meglévő adminisztrációs feladatainak 
teljesítése mellett nehéz a rohanó hét-
köznapok során még az önkormány-
zati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére 
manapság erre már nincs feltétlenül 
szükség, hiszen van olyan digitális tér, 
amelyre belépve egyre több helyi hiva-
tali ügy elintézhető. Az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül lakossági, 
ipari, kereskedelmi, szociális ügyek 
sora indítható és egyszerűen nyomon 
követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, 
személyes megjelenést igénylő ügyin-
tézés helyett az ország bármely pont-
járól, bármikor, kényelmesen, online is 
intézhetők akár a magán és vállalkozói 
helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhe-
tő, túlfizetés esetén átvezetés és vissza-
térítés kezdeményezhető, gépjármű-, 
illetve termőföld adó jelenthető be, va-
lamint helyi/önkormányzati adó- és ér-
tékbizonyítvány igénylésre is van mód. 
A helyi iparűzési adó bevallása a por-
tál segítségével szintén könnyűszerrel 
megoldható, függetlenül attól, hogy ál-
talános vagy ideiglenes tevékenységről 
van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszön-
hetően jelentősen megrövidül a helyi 
adóbevallásra fordított idő. A lakosság 
mellett a gazdálkodó szervezetek is ké-
nyelmesen teljesíthetik helyi adóbeval-
lással kapcsolatos kötelezettségüket, 
és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. 
Az online rendszerbe való belépést és 
személyes azonosítást követően ismét 
időt takarít meg a rendszer a felhaszná-

lónak, ugyanis közhiteles nyilvántartá-
sokban meglévő személyes adatok már 
automatikusan kitöltve jelennek meg 
az űrlapokon. 
Az online ügyintézési felületen közel 
félszáz különféle ügy indítható, töb-
bek között ipari és kereskedelmi, ha-
gyatéki, birtokvédelmi, valamint szo-
ciális, sőt az Önkormányzati Hivatali 
Portálról is közvetlen linken elérhető, 
az úgynevezett e-Papír szolgáltatás 
(epapir.gov.hu) segítségével szinte bár-
milyen egyéb ügy is benyújtható elekt-
ronikus úton. A bejelentkezett felhasz-
nálók bármikor nyomon követhetik az 
általuk indított helyi önkormányzati 
ügyeket, így pár kattintás után megte-
kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve 
az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat 
is könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a 
https://e-onkormanyzat.gov.hu web-
oldalon és településünk weboldalán is 
elérhető. 

Megyeri László Aljegyző

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

2018-ban szervezetünk már negye-
dik alkalommal nyújtott be pályázatot 
működtetésének megsegítésére, vala-
mint programjainak megvalósítására.A 
szakhatóság ismét támogatásra méltó-
nak találta azt. A megítélt 900 000 Ft-
ot az önkormányzat még 100 000 Ft.-al 
egészítette ki, így 1 000 000 Ft állt a 
KEF rendelkezésére a programok meg-
szervezéséhez. Május 3-án a Fórum 
tagjaival látogatást tettünk a Szegedi 

Drogambulanciára, ahol részletes tá-
jékoztatást kaptunk az intézmény tör-
ténetéről és szervezeti felépítéséről. 
Megtudhattuk, hogy a Drogambulancia 
szerves részeként működik a Szatymazi 
Rehabilitációs Intézetet is, melyben 
gyermek- és fiatalkorú szenvedélybe-
tegeket kezelnek. Sajnálatos és elgon-
dolkodtató, hogy már a 12-15 éves 
korosztályhoz tartozó fiatalok is meg-
fordulnak gyógykezelés céljából az 

intézetben. A pá-
lyázati program 
másik, májusban 
megvalósult ele-
me a Kihívás Napi 
Egészségpiac és 
Sportmajális volt.
Sajnos, az időjá-
rás közbeszólt, 
így a szabadtérre 
tervezett progra-
mokat a sportcsar-
nokban tudtuk 
megvalós í tan i .
Azért így is szép 
számmal jelentek 
meg az érdeklő-
dők, akik kós-

tolhattak egészséges élelmiszereket, 
valamint Drog-totót tölthettek ki, de 
kipróbálhatták a részeg szemüveget is. 
Ez utóbbi lehetőség iránt nagy volt az 
érdeklődés nem csak a fiatalok, hanem 
a kíváncsi felnőttek körében is. A pont-
gyűjtő füzet inspirálta a jelenlévőket 
arra, hogy minél több próbán vegyenek 
részt, hiszen az esemény végén értékes 
nyereményt (sporteszközöket) sorsol-
tak ki azok között, akik a legtöbb állo-
másra beneveztek. 

Kedves Szervezők! A tavalyi pályázat-
ból megvásárolt részeg szemüvegek 
továbbra is rendelkezésre állnak.Igény 
esetén lehetőség van azok bemutatásá-
ra különböző iskolai és városi rendez-
vényeken, elsősorban gyermekek és 
fiatalok számára.

Tisztelt Olvasó! A KEF továbbra is 
várja olyan szervezetek vagy magán-
személyek jelentkezését, akik tevéke-
nyen részt kívánnak venni a település 
drogprevenciós programjainak megva-
lósításában. 

Lehóczkiné Timár Irén elnök
Pál Jánosné titkár

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei
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Ha Ön régóta munkát keres, és a következő csoportok 
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott vagy 25 év alatti 
fiatal, GYESE-ről - GYED-ről visszatérő, vagy ápolási 
díjban részesülő, és szeretne jelenlegi élethelyzetén vál-
toztatni, keresse irodánkat!

A programban elérhető szolgáltatások:
• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés

További információ:
KBC Nonprofit Kft., Paktumiroda, 
5500 Gyomaendrőd, Hősök út 46.
Tel.: +36 20/ 239-0260, 
e-mail: hornok@kbcnkft.hu, 
Honlap: www.kbcnkft.hu

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási 
Együttműködések a Gyomaendrődi Járásban”

2019. május 12-én, Gyomaendrődön került sor Kunkovács 
László legújabb könyvének bemutatójára.  A Nemzet 
Művésze címmel kitüntetett, Kossuth és Balogh Rudolf 
díjas fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a 
Nemzet Művésze etnofotográfus, néprajzkutató DLA h.c. 
díszpolgárunk Endrődi Vásárfia: lírai falurajz című könyvét 
több mint kétszáz fotóval illusztrálta.  A könyvbemutatón 
Dr. Tóth Albert kandidátus, professor emeritus vázolta fel 
Kunkovács László munkásságát: lényegesen kiemelve a 
szerző tájhoz, természethez, földhöz, vízhez való erős kö-
tődését, az ezekből megélni akaró emberek, foglalkozások 
iránti erős tiszteletét. A bevezető gondolatok után a kötet 
szerzője beszélt magáról és legújabb könyvéről. Kunkovács 
László munkásságát meghatározta a szülőföld: endrődi évei 
adták az indíttatást néprajzi érdeklődéséhez és később, an-
nak dokumentálásához. Most megjelent könyve az endrődi 
emberekről szól – nemcsak endrődieknek. A történetek és 
szereplői sokak számára ismerősök lehetnek, szívmelengető 
történeteket idéznek meg nem csak Endrőd, a szomszédvár 
Gyoma múltjából is. Képes korrajz, visszaemlékezés, ér-
dekes történetek, ötven-hatvan évvel ezelőtt készült fotók 
és a szülőföld szeretetének harmóniája. „Végső tanulság, 
hogy vigyük tovább a kétkezi, dolgos emberek bölcses-
ségét és humánumát, mert az megingathatatlan talapzat.” 
– írja Kunkovács László könyvében. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata vállalta a könyv kiadásának költségeit, a 
feladattal a Határ Győző Városi Könyvtárat bízta meg. A 
könyv kapható a könyvtárban. 

(HGYVK)

Endrődi vásárfia: Lírai falurajz- Kunkovács László új könyve
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Iustin Cionca, az Arad Megyei Tanács 
elnöke és Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke Békéscsabán, a megyeházán 
ünnepélyes keretek között újította 
meg az Arad és Békés megye közötti 
együttműködési megállapodást. Az 
aláírás után az Arad-Békés Megyei 
Vegyes Bizottság újraszervezéséről és 
a további közös munkáról egyeztettek.
A Békés és Arad megyék közötti 
hivatalos kapcsolat az 1980-as évek 
elejére vezethető vissza. Az átalakuló 
körülményekhez és elvárásokhoz 
igazodva az együttműködési 
megállapodást előbb 2003. december 
9-én, majd 2007. március 2-án újította 
meg a két fél. Ugyan a megállapodás 
2015. március 1-ig volt hatályos, 
az együttműködés azt követően is 
folyamatos volt. Az eltelt időszak 
változásai, valamint az új, 2014-2020-
as időszakban megnyíló lehetőségek 
szükségessé tették a megállapodás 
határozatlan időre szóló ismételt 
megkötését. 
A Békés Megyei Önkormányzat az 
Arad Megyei Tanáccsal közösen az 
Interreg V-A Románia Magyarország 
Program keretében sikeres 
pályázatokat nyújtott be. A „Közös 
problémák, közös megoldások – 
Arad és Békés megye közigazgatási 
együttműködésének javítása” című, 
ROHU204 azonosítószámú WorkMix 
projekt megvalósítása már elkezdődött. 
A programban az Arad Megyei Tanács, 
mint vezető partner, valamint a Békés 
Megyei Önkormányzat és az Arad 
Megyei Könyvtár működik közre. 
Az Európai Unió támogatása, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
valamint Magyarország és Románia 
kormányának társfinanszírozása 
segíti a megvalósulást. A program 
összköltségvetése 217.500 €, amelyből 
a Békés Megyei Önkormányzat 72.500 

€ támogatást nyert. A megvalósítási 
időszak 2018. december 1-től 2020. 
május 31-ig tart.
A projekt célkitűzése Arad és Békés 
megye közigazgatási együttműkö-
désének javítása, kulturális identitás 
erősítése, továbbá a megyék lakossá-
ga közötti könnyebb ismeretszerzés és 
egymás megértésének elősegítése. Az 
intézményeknél 
felmerülő hasonló 
problémákra kö-
zös megoldások, 
módsze r t anok , 
protokollok ki-
dolgozása, közös 
képzések nyújtá-
sa, jogszabályok 
összehangolása, 
intézményfejlesz-
tés, tapasztalat-
csere, információ-
nyújtás, a nyelvi 
készségek fejlesz-
tése a kommuni-
káció elősegítésé-
ért. 
A projektben fog-
laltak realizálása 
érdekében szük-
ségessé vált az Arad-Békés Megyei 
Vegyes Bizottság infrastrukturális és 
intézményi környezetének megterem-
tése, találkozók ütemezése, továbbá a 
bizottság újraszervezése öt albizottság 
(munkacsoport) mentén:
a) Kockázat-megelőzés és 
Katasztrófamenedzsment 
b) Turizmus 
c) Egészségügy 
d) Kultúra, Örökség és Határon Átívelő 
Kapcsolatok 
e) Közlekedés és Infrastruktúra. 
A célkitűzések elérése érdekében 
2019. május 9-10. között a Békés 
Megyei Önkormányzat tanulmányutat 
szervezett a partnerek részére, mely-

nek két sarokpontja a megyék közötti 
Együttműködési Megállapodás aláírá-
sa, valamint az Arad-Békés Megyei 
Vegyes Bizottság újraszervezése volt.

A tanulmányúton részt vettek a 
két megyei tanács/önkormányzat 
képviselői, valamint mindhárom 
partner munkatársai. A tanulmányút 

célja az volt, hogy megfelelő 
platformot biztosítson a résztvevők 
számára, hogy jobban megismerjék 
egymást és együtt szervezzék meg 
jövőbeli tevékenységüket: közösen 
meghatározták az öt bizottság 
összetételét, az elérendő célokat 
és a munkamódszert, valamint a 
munkacsoportok napirendjét és 
ütemezését a projekt megvalósítása 
során. A tanulmányút további 
célja a megyei értékek, látnivalók, 
gasztronómia, a kulturális és természeti 
értékek bemutatása és népszerűsítése 
volt.

További információ a 
h t t p : / / w w w. b e k e s m e g y e . h u / 
interreg-rohu204/ aloldalon olvasható

Megújították az együttműködési megállapodást
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

Békés megye több településéről is be-
jelentés érkezett a kormányhivatalhoz, 
hogy különböző egészségügyi szolgál-
tatásokat és eszközöket kínáló társasá-
gok félrevezetik, esetenként megkáro-
sítják az embereket. A társaságok névre 
szóló meghívókkal vagy telefonon in-
vitálják az embereket különböző egész-
ségügyi szűrővizsgálatokra, egészség-
napra vagy ingyenes állapotfelmérésre. 
A helyszínen hitelesnek tűnő vizsgála-
tokat végeznek, ahol sokszor nagyon 
rossz eredmények születnek, a vizsgá-
latot végző személyzet pedig általában 
már a helyszínen gyógyírt is kínál a 
kiszűrt problémára: többszázezer fo-
rintért megvásárolható eszközökkel, 
és/vagy a szűrővizsgálatot végzőkön 
keresztül elérhető, méregdrága ké-
szítményekkel, étrend-kiegészítőkkel. 
Legyenek körültekintőek! A Békés 

Megyei Kormányhivatal felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy csak működé-
si engedéllyel rendelkező, megfelelő 
szakképzettségű személyek végezhet-
nek szűrővizsgálatokat. Egészségügyi 
szolgáltatásra jogosító működési enge-
délyt pedig csak az kaphat, aki rendel-
kezik a jogszabályban előírt személyi 
és tárgyi feltételekkel. A különböző 
szűrővizsgálatokon, állapotfelmérése-
ken – hacsak nem szakorvos végzi – 
általában csak tanácsokat, javaslatokat 
fogalmaznak meg, konkrét diagnózist 
és kezelési, gyógyítási módot nem.
Fontos tudni, hogy a vásárlót a vonatko-
zó jogszabály alapján 14 napos elállási 
jog illeti meg az üzlethelyiségen kívül 
(például: lakáson, utcán, szállodában, 
vendéglőben, művelődési házban stb.) 
vagy az interneten vásárolt termékek 
esetében. Tehát, 14 napon belül indo-

kolás nélkül, egyoldalúan visszaléphet 
a szerződéstől: visszaküldheti a termé-
ket a kereskedőnek, és követelheti a 
kifizetett vételár visszatérítését. Az in-
dokolás nélküli elállási jog ugyanakkor 
nem illeti meg azt a vásárlót, aki üz-
letben, boltban vásárolt. Fontos tudni, 
hogy amennyiben csalás áldozata lesz, 
a területileg illetékes járási hivatalhoz 
fordulhat segítségért.

Kép: https://cdn.pixabay.com

Vigyázat, csalók!

Az elhelyezkedni vágyók számára 
Gyomaendrődön is tanfolyamok indul-
nak. Konyhai kisegítő, targoncavezető, 
valamint földmunkás, rakodómunkás 
és szállítógép-kezelő tanfolyamokat 
szervez a Gyomaendrődi Járási Hivatal, 
de lehetőség nyílik a 25 év alatti fiata-
loknak és a hátrányos helyzetben lé-
vőknek is különböző kurzusokon részt 
venni. A felsoroltakon túl, a későbbi-
ekben logisztikai és szállítmányozási 

ügyintéző, raktáros, édesipari termék-
gyártó, C+E kategóriájú gépjárműve-
zető, illetve alapkompetenciákat fej-
lesztő képzést is szerveznek. Érdemes 
tudni, hogy az érdeklődők nemcsak 
gyomaendrődi, hanem békéscsabai tan-
folyamokra is jelentkezhetnek. Bővebb 
információk az induló kurzusokkal 
kapcsolatban a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán ér-
hetőek el.

Álláskeresőknek segít a Gyomaendrődi Járási Hivatal

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási 
területén 
6100 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya 
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Szerkesztésért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Tel: 66/218-370, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2019. augusztus hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
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Áprilisi hírek a Kistérségi Óvodából
A nevelési év utolsó hónapjai az 
idén is sok-sok közös élménnyel és 
vidámsággal teltek óvodáinkban. 

Erdei Óvodában
Az iskolába készülő nagycsoportosok 
a Templom zugban töltöttek két 
teljes napot. A Pájer Strand és 
Kemping, minősített erdei iskola 
adott helyszínt a természetközeli 
programoknak: a vízpart és a holtág 
élővilágának megismerése, látogatás 
a Bárka Látogatóközpontban, 
néphagyományok ápolása.

Ünnepek, jeles napok
Az idén a Madarak és Fák napján 
hirdettük meg az „Egy gyermek, egy 
palánta” programunkat. Az egynyári 
növényeket együtt ültettük el, amelyek 
tovább díszítik óvodáink kiskertjeit és 
balkonjait. Évzáróinkat ünnepélyes 
keretek között szerveztük. Ekkor 
ballagtak el az iskolába készülő 
nagycsoportosok. Útravalóul azt 
kívántuk nekik, hogy sokáig maradjon 
meg emlékezetükben a sok szép együtt 
töltött óvodás élmény. Ismerjék fel 
mindig a szépet, lássák meg a csodát 
a természetben, szeressék és tiszteljék 
egymást.
Gyermeknapon játékmotorosok és 
rolleresek szelték át városunk utcáit. 
Hagyományos motoros felvonulásunk 
után gyermeknapi programok és 
meglepetések várták a gyerekeket. 

Köszönjük szépen  
Dr. Csoma Antalné Ágika 
néninek a labdákat és 
a Gondozási Központ 
Konyhájának a finom 
tortákat.
Idén is aktívan részt vet-
tünk a Kihívás napi prog-
ramon. Ezen a délelőttön a 
mozgásé volt a főszerep. A 
Selyem úti Óvodában részt 
vettünk az Ovi-Olimpián.  
Óvodáink udvarain pedig 
zenés mozgásos bemelegí-
tés után akadálypálya várta 
a gyermekeket.
Köszönjük szépen 
a Kedves Szülők, a 
Szülői Munkaközösség 
és a Cseppke Óvodai 
Alapítvány egész éves 
együttműködését és 
támogatását. Kívánunk 
minden családnak szép 
nyarat, sok együtt töltött 
programot és élményt 
gyermekeikkel.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
„Hegyen át, vizen át…- örökségünk nyomában…”
Ezzel a címmel nyújtott be újabb  
sikeres pályázatot a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő felhí-
vására a 2018/2019-es tanévben. 
A Határtalanul! program keretében 
1.860.000 Ft állami támogatás segítsé-
gével ismét Székelyföldre látogathatott 
31 hetedikes tanuló és négy pedagó-
gus. Az öt napos tanulmányi kirándu-
láson a gyermekek és kísérőik huszon-
egy természeti látnivalót, történelmi  
emlékhelyet, múzeumot kerestek fel.  
Az utazás a környezettudatos  

gondolkodás igényének kialakítását, a 
hazaszeretetre nevelést, a magyaror-
szági és a határon túli magyar közössé-
gek kapcsolatainak erősítését szolgálta.

Mezőberényben a 2008-ban született 
játékosok szivacskézilabda versenyén 
minden mérkőzés megnyerésével 
csapatunk nyerte meg a Tavasz Kupát. 
Csapattagok: Forgács Flóra, Puska 
Hanna, Nagy Boglárka, Bánrévi 
Hanna, Varjú Zselyke, Uhrin Enikő, 
Weigert Virág, Klimaj Emese, Fábián 
Flóra, Szlancsik Vivien, Szendrei 
Virág, Kovács Petra.
A kézilabda diákolimpián a III. 
korcsoportos lányok az országos 
elődöntőben a 3. helyezését szerezték 
meg.

Kézilabdás sikerek

Egészségfejlesztő pedagógiai munkájáért díjazták a Kis Bálint Iskolát

Egészségszociológiai kutatások iga-
zolják, hogy a társadalom egészsé-
gi állapotának javulását első sorban 
az életmódváltástól remélhetjük.  

A Klebelsberg Központ és a 21 Nő az 
Egészségügyért Alapítvány szakem-
berei hisznek abban, hogy az egész-
séges életmód szemléletének kialakí-
tását, az egészségnevelést a legfogé-
konyabb időszakban, gyermekkorban 
szükséges elkezdeni. A felnövekvő 
generáció egészségműveltségének 
megalapozását, pozitív irányú vál-
tozását szolgálhatja az a kiadvány, 
amely a napokban került az ország 
valamennyi általános és középiskolá-
jába. A kötetben az ország huszonegy 
köznevelési intézménye és egészség-
nevelési pedagógiai modellje – köztük 

a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola Magyar Mozgáskotta adaptá-
ciója - kerül bemutatásra. A pályázat 
kiírói azért készítették el a hiány-
pótló kiadványt, mert bíznak abban,  
hogy a megjelentetett „jó gyakor-
latok” elindítói, ösztönzői lehet-
nek további, az egészséges élet-
módra nevelést középpontba állító  
programoknak. A kötetet és a kiemel-
kedő pedagógiai munkáért járó elis-
merést, az innovációkat működtető  
pedagógusok az egészség világnapján  
rendezett budapesti díjátadó  
ünnepségen vehették át.

Programozz robotot! Programozd a jövőd!
Iskolánk LEGO Education Mindstroms 
EV3 eszközcsomagot nyert a 
„Programozz robotot! Programozd a 
jövőd!” pályázat keretében. A pályázat 
azért jött létre, hogy minél több 
magyar csapat indulhasson a World 
Robot Olympiad (WRO) versenyein. 
A LEGO robotprogramozási feladatok 
és versenyek is közelebb hozzák a 
fiatalokat a természettudományokhoz, 
felkeltik az érdeklődésüket az innovatív 
technológiák iránt, illetve ösztönzik 
az informatikai, műszaki irányú 
pályaválasztást. Intézményünkben a 
2019/2020-as tanévben indulnak el az 

eszközök használatához kapcsolódó 
foglalkozások, valamint helyt adunk 
egy az informatika világával foglalkozó 
pályaorientációs workshopnak is.

Az Orosházi Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola által szervezett Békés 
Megyei Számítástechnika Versenyen 
két tanulónk került a legjobbak közé: 

Tímár Kristóf 6. helyezést, Nun József 
pedig 7. helyezést ért el. 

Felkészítőjük: Péter Ferenc.

Békés Megyei Számítástechnika Verseny

Mezőberényben, az Orlai Petrich Soma 
Művelődési Központ tavaszi versmon-
dó versenyén, Bula Boglárka 7. évfo-
lyam: 4. h. Kiszely Kitti 5. évfolyam 
2. h., Vaszkán Milán 3. h.,. Hugyik 
Zoltán 8. évfolyam: 2. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Hunya Jolán volt.

Petőfi Sándor 
Szavalóverseny

www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

A május 10-12 közötti hétvégére a má-
jusi esős idő is jobbra fordult, így csak 
a tábortűz időpontját tettük át a tanév 
utolsó hetére, minden más programot 
megtartottunk. A rendezvényen a név-
adón kívül több jeles évfordulóra em-
lékeztünk. Tímár Máté halálának 20. 
évfordulója alkalmából Dinyáné Báfi 
Ibolya, a Határ Győző Városi Könyvtár 
intézményvezetője emlékezett meg 
az író, költő életművéről. Írásaiból, 
verseiből Cserenyecz Éva élvezetes 
előadásában idéztünk fel néhányat. 
Giricz Laci kimeríthetetlen kincsestára 
Erdély, ahonnan újabb képekben újabb 
élményekről számolt be. A történelmi 
áttekintést ezúttal is személyes élmé-
nyekkel színesítette.
Az iskola alsó tagozatos tanulói egy 
interaktív mesejáton vettek részt a 
Népház színháztermében. A felső tago-
zatosok az egyészséges életmód téma-
körében mélyültek el 4 helyszín rend-
hagyó óráin. A sportfoglalkozásokra 
készülve megemlékeztek Varjú Vilmos 
endrődi származású súlylökő olimpi-
konról, aki 25 évvel ezelőtt hunyt el. Az 
ünnepélyes megnyitón Farkas Zoltánné 
intézményvezető átadta a Rózsahegyi 
–díjakat: a tantestület ebben az évben 
Vaszkóné Dinya Erzsébet intézmény-
vezető- helyettesnek adományozta a 
díjat kiemelkedő emberi példaadása és 
szakmai elkötelezettsége elismeréséül. 
Az intézményvető által adományozható 
díjat Szujó Csaba rendszergazda kapta 
sokoldalú iskolai tevékenysége elme-
réseként. Rózsahegyi Emlékplakettel 
köszönte meg az iskola Dinyáné Bánfi 
Ibolyának a Rózsahegyi Napok szerve-
zésében való több éve tartó együttmű-
ködését és a Tímár Máté emlékműsort. 
Az öregdiákok által alapított Szent 
Imre Emlékplakettet Keresztes Fanni 

7.a osztályos tanuló kapta példamu-
tató magatartása, szorgalma és kiváló 
tanulmányi eredménye elismeréseként. 
A díjat Fülöp Imréné öregdiák és Tímár 
Imre, az Endrődiek Baráti Körének el-
nöke adta át.A Gyomaendrődi Járási 
Hivatal oklevelét és könyvutalványát 
Dr Pacsika György adta át Dinya Zsóka 
7.b osztályos tanulónak kiemelkedő ta-
nulmányi és közösségi munkájáért. 
Szombat délután több mint 200 tanu-
ló szerepelt az iskola gálaműsorán, 
ahol színes válogatást láthattak a je-
lenlévők a tanulók egyéni, csopor-
tos zenés-táncos előadásaiból. A gála 
után hangulatos baráti beszélgetésen 
üdvözölhették egymást a rég nem lá-
tott barátok, ismerősök. A Rózsahegyi 
Napok keretében mutatta be a legújabb 
könyvét Kunkovács László Kossuth-
díjas, Balogh Rudolf díjas fotóművész, 
a Magyar Művészeti Akadémia tag-
ja, a nemzet Művésze, díszpolgárunk. 
Az eseményen nagy számú érdeklődő 
gyűlt össze.
E Szabó Zoltán jubileumi kiállítása a 
Rózsahegyi Napok különleges prog-
ramja volt. „Hazatértünk” a címe annak 
a képzőművészeti kiállítás-sorozatnak, 
melynek keretében gyomaendrődi kö-
tődésű, innen elszármazott művészek 
alkotásaival ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. Ennek második rendez-
vénye volt Endrődi Szabó Zoltán kiál-
lítása 2019. május 11-én a Vidovszky 
Béla Városi Képtárban. Toldi Balázs 
polgármester köszöntője után Dr. 
Szemenyei Sándor nyugalmazott kö-
zépiskolai igazgató nyitotta meg a kiál-
lítást, majd Tímár Imre, az Endrődiek 
Baráti Körének elnöke köszöntötte az 
idén 80 éves művészt. Pálya- és alkotó-
társak, barátok, rokonok, endrődiek és 
gyomaiak nagy számban tisztelegtek a 

műveivel hazatért alkotó előtt, aki 35 
festményt ajándékozott a városnak. 
Baráti, kötetlen beszélgetéssel, benső-
séges emlékezéssel, a tárlat megtekin-
tésével zárult a program.

XXIII. Rózsahegyi Napok
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

A kecskeméti Katona József Könyvtár, 
az Alternative English School és a 
Dél-alföldi Europe Direct Információs 
Hálózat idén 14. alkalommal hirdet-
te meg 5-6. és 7-8. osztályos diákok 
számára az Európa Nyelvi Díjat nyert 
„Mesélj Európa! – Tales from Europe” 
elnevezésű több fordulós angol nyelvű 
vetélkedőt. Iskolánkból több csapat is 

nevezett, melyből 2 csapat jutott be a 
május 28-án, Kecskeméten megrende-
zésre kerülő döntőbe. A kisebbeknek 
egy adott Európai Uniós ország me-
séjét, míg a nagyobbaknak az adott 
ország történelmi eseményét kellett 
dramatizálni és angol nyelven előad-
ni. Mindkét korosztályban 6 csapat 
versenyzett. Iskolánk csapatai közül a 

hetedikesek második helyezést a nyol-
cadikosok pedig negyedik helyezést 
értek el. A hetedikes csapat tagjai: 
Buza Gergő, Dinya Zsóka, Gyuricza 
Viktor, Hankó Panna, Varga Mirtill. 
A nyolcadikos csapat tagjai: Bereczki 
Barbara, Gellai Dominika, Fekécs 
Hanna, Kereki Nóra és Mester Lilla. 
Felkészítő tanárok: Szedlák Réka és 
Tóth Magdolna

Mesélj Európa!

XXIII. Rózsahegyi Napok - további képek
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Toldi Balázs polgármester megnyitó-
beszédében felhívta a figyelmet arra, 
hogy aki egészségesen él és rendsze-
resen sportol, azok könnyebben vise-
lik majd az élet kihívásait. Hozzátette, 
hogy Gyomaendrőd adottságai miatt 
számtalan lehetőség van a fiatalok szá-
mára, hogy valamilyen sportot űzzenek 
és egészségesebben éljenek.
Bár az időjárás most sem volt kegyes a 
szervezőkkel, így is több százan vettek 
részt a Varga Lajos Sportcsarnokban 
megrendezett Kihívás Napja rendez-
vénysorozaton. Toldi Balázs polgár-
mester megnyitóbeszédében felhívta a 
figyelmet arra, hogy aki egészségesen 
él és rendszeresen sportol, azok köny-
nyebben viselik majd az élet kihívá-
sait. Hozzátette, hogy Gyomaendrőd 
adottságai miatt számtalan lehetőség 
van a fiatalok számára, hogy valami-
lyen sportot űzzenek és egészségeseb-
ben éljenek. A megnyitó után a Vidra 
Önkéntes Járási Mentőcsoport bemuta-
tójából láthattuk, hogyan kell szaksze-
rűen a partra juttatni, majd újraéleszte-
ni a vízben bajba jutott embert. A prog-
ramok a sportcsarnokban folytatódtak, 
ahol számtalan mozgásformát ki tudtak 
próbálni az érdeklődők. Bemutatókban 
sem volt hiány, hiszen a tornászok mel-
lett a Hencz WSE Birkózó SE fiataljai 
kápráztatták el a közönséget. Emellett 
lehetett még kosárlabdázni, spinning 
edzésen részt venni, asztaliteniszezni, 
illetve a Körös Kajak SE által felállí-
tott evezőpadot is ki lehetett próbálni. 
A Színfolt Mazsorett Táncegyüttes fi-
ataljainak színvonalas előadása után 
Szentgyörgyi Rómeó többszörös ae-
robik világ- és Európa-bajnok moz-
gatta meg a Varga Lajos Sportcsarnok 
közönségét. A gyomaendrődi kihívás 
napját végül egy négy kilométer hosz-
szúságú terepfutás zárta. A Kihívás 

napja rendez-
vénysorozathoz 
iskolák, óvodák 
munkahelyek és 
sportegyesületek 
is csatlakoztak 
helyben szerve-
zett programjaik-
kal.
Bár az időjárás 
most sem volt 
kegyes a szerve-
zőkkel, így is több 
százan vettek részt 
a Varga Lajos 
Sportcsarnokban 
m e g r e n d e z e t t 
Kihívás Napja 

rendezvénysorozaton. 
Toldi Balázs polgármester hivatalos 
megnyitója után a Vidra Önkéntes 
Járási Mentőcsoport demonstrálta azt, 
hogyan kell szakszerűen a partra jut-

tatni, majd újraéleszteni a vízben bajba 
jutott embert. A programok az időjárás 
miatt a sportcsarnokban folytatódtak, 
ahol számtalan mozgásformát ki tudtak 
próbálni az érdeklődők. Bemutatókban 
sem volt hiány, hiszen a tornászok mel-
lett a Hencz WSE Birkózó SE fiataljai 
kápráztatták el a közönséget. Emellett 
lehetet még kosárlabdázni, spinning 
edzésen részt venni, asztaliteniszezni, 
illetve a Körös Kajak SE által felállí-
tott evezőpadot is ki lehetett próbálni. 
Végig a nap folyamán drogtotó és ré-
szegszemüveg segítségével demonst-
rálta a helyi kábítószerügyi egyeztető 
fórum a drogok és az alkohol veszélye-
it. A Színfolt Mazsorett Táncegyüttes 
fiataljainak színvonalas előadása után 
Szentgyörgyi Rómeó többszörös ae-
robik világ- és Európa-bajnok moz-
gatta meg a Varga Lajos Sportcsarnok 
közönségét. A gyomaendrődi kihívás 
napját végül egy négy kilométer hosz-
szúságú terepfutás zárta.

Kihívás Napja Gyomaendrődön
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

A 2017/2018. tanévben csatlakoztunk 
egy görög és olasz oktatási intézmények 
által elindított nemzetközi eTwinning 
projekthez. Az együttműködés célja 
egymás országainak megismerése 
volt. A projekt zárására a görögországi 
Xanthi városában és Genisea-ban 
került sor 2019. május 19-25. között, és 
ezúttal a középpontban a görög kultúra, 
a helyi hagyományok és gasztronómia 
állt. A programot és annak teljes 
lebonyolítását görög partnereink 
szervezték. A szállást, az étkezést és a 
programok egy jelentős részét Genisea 

település polgármesterének, a helyi 
középiskola igazgatójának, a kulturális 
központ vezetőjének és sok-sok szülő 
áldozatos munkájának köszönhetően 
térítésmentesen biztosították 
diákjainknak. A buszos utazáson 
iskolánk 25 diákja, 3 pedagógusa 
(Szabadka Marianna, Varsányi Gyula, 
Salyné Buza Hajnalka), továbbá 
3 felnőtt kísérő vett részt. Az első 
éjszakát a szerbiai Niš-ben töltöttük, 
ahol egy esti sétán megnéztük a 
belvárost és az erődöt. Másnap este 
érkeztünk meg Genisea-ba, ahol a 
kedves fogadtatás után még két ortodox 
kolostort látogattunk meg. Késő este 
foglaltuk el szállásunkat Advira-ban 
egy tengerparti ifjúsági táborban. A 
következő reggel partner iskolánkba 
látogattunk, ahol diákjaink bemutatták 
településünket, iskolánkat és felidézték 
a közös projekt addigi eseményeit. 
Ezt követően csoportunkat fogadta 
a város polgármestere, majd egy 
helyi cukornádtermelő- és feldolgozó 

manufaktúra vendégei voltunk. Délután 
sétát tettünk Xanthi város központjában 
és óvárosában, ahol megtekintettük 
a Néprajzi Múzeumot és a korábbi 
dohánykereskedők palotáit. Az estét 
vidám görög-magyar táncházzal 
zártuk. A következő napon diákjaink 
az ókorban fontos kikötő, szellemi 
– és kereskedelmi központ Advira 
történelmével ismerkedhettek meg a 
helyi régészeti múzeumban és sétát 
tettünk a város ókori romjai között. 
Délelőtt Porto Lagos-ba látogattunk, 
ahol a lagúna vizében két apró 

szigeten épült festői Aigos Nikolaos 
templom és kolostor épületeiben és a 
természetvédelmi terület lenyűgöző 
madárvilágában gyönyörködhettünk. 
A délelőtt csúcspontját diákjaink 
számára az ezt követő tengeri 
fürdőzés jelentette. Délután a Nestos 
folyó kanyonvölgyébe látogattunk, 
ahol az íjászat és falmászás mellett 
a folyó felett kifeszített kötélpályán 
csúszhattunk át egyik partról a 
másikra, majd vissza. Ezután egy rövid 
sétát tettünk az egykori vasútépítők 
által a sziklafalba robbantott 
gyalogösvényen, ahol a kanyargó folyó 
és szurdokvölgyének lélegzetelállító 
látványa kísért bennünket. A következő 
napon komphajóval átmentünk a 
közeli, hófehér márványbányáiról híres 
Thaszosz szigetére. A napot, a helyi 
vezetés és a szülők jóvoltából, egy 
fergeteges búcsúesttel zártuk. Útközben 
hazafelé Thesszalonikiben megnéztük a 
város jelképének számító Fehér tornyot 
és felkerestük a Macedónia történetét 

bemutató múzeumot. Az éjszakát ismét 
Niš-ben töltöttük. Másnap megálltunk 
Belgrádban, ahol sétát tettünk a 
nándorfehérvári vár maradványai 
között. Az út egyik érdekessége a 
különleges ebédek és vacsorák voltak, 
melyek a hagyományos görög konyha íz 
világát ismertették meg velünk. Ezúton 
is szeretnénk ismét köszönetet mondani 
Gyomaendrőd város vezetésének és 
mindazoknak a támogatóknak, akik 
áldozatos munkájukkal segítették 
a helyi programok és az utazás 
megvalósulását.

Szabadka Marianna, projekt 
koordinátor

Görögországi élmények

Gimnáziumunk nyári 
„iskolakóstolgató” tábort szervez 
főként iskolánk iránt érdeklődő, 
jelenleg hatodik és hetedik osztályt 
végző diákok részére. Célunk a 
szabadidő hasznos, jó hangulatú 
eltöltése mellett iskolánk és 
pedagógusaink bemutatása. A tábor 
naponta 8-tól 16 óráig biztosít 
elfoglaltságot, valamint tartalmaz 
napi egyszeri étkezést (ebéd). Ízelítő 
programjainkból: vízilabdázás a 
Fürdőben, számháború a Ligetben, 
kerékpártúra, sárkányhajózás, közös 
főzőcske, kézműves foglalkozás. 
Jelentkezési határidő: 2019. 06. 15. 
iskolánkban Lakatos Tibor tanárúrnál 
ill. az iskola vezetőségénél.

Nyári táborozás a 
gimnáziumban
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Agrolympia

Iskolánk négy tanulója vett részt 2019  
május 24-25-én Vácon az Agrolympia 
elnevezésű mezőgazdasági ügyességi 
versenyen. Diákjaink a számukra 
szokatlan feladattal is megbirkóztak, 
helytálltak.  A válogató verseny feladatai 
báladobálás, kézi fejés, favágás, 
fűrészelés, kerékcsere, tömegbecslés, 
vetőgép beállítása, magvak felismerése 
illetve nagy körbálák egyensúlyozása 
universális rakodógéppel voltak. A 
versenyzők: Virág Alexandra, Kis 
Balázs, Kokavecz László és Török 
Zalán. Felkészítő tanárok: Fitosné 
Hornok Mária és Hornok László. 
Gratulálunk a diákjainknak!

Szakmai kirándulás Hódmezővásárhelyen
A XXVI. Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napok Szakkiállítás és Vásár került 
megrendezésre Hódmezővásárhelyen 
2019. május 9-11 között. . A szakmai ki-
ránduláson diákjaink megtekintették a 
ló és a szarvasmarha fajták felvezetését 
és bemutatóját. Ismerkedtek a korszerű 
állattartási technológiákkal, takarmá-
nyozási rendszerekkel, valamint a leg-
modernebb erő- és munkagépekkel. A 
rendezvény keretében a Párizsi Magyar 
Nagykövetség Agrár Attaséja Gresóné 
Nesuta Marianna szakdiplomata szak-
mai munkafórumot szervezett francia 
újságírók és magyar agrárcégek, ag-
rárgimnáziumok képviselőivel együtt.  

Farkas Sándor Agrárminiszter 
Helyettes és Gyuricza Csaba NAIK 
Főigazgató Urak tájékoztatták a fran-
cia sajtó képviselőit a magyar agrárium 
aktuális kérdéseiről.

Bethlenes diákok Lengyelországban
Az Agrárminisztérium fenntartásában 
működő gyomaendrődi, kétegyházai, 
törökszentmiklósi és kenderesi agrár-
gimnáziumok diákjai szakmai gyakor-
latukat töltötték a Janow i Ménesben 
(Lengyelország) és helyi vállalkozók-
nál. Plenter Zsuzsanna és Tölcsér Zoltán 
szakoktatók voltak kint tanulóinkkal 

és a biztosították a munkaprogramok 
megvalósítását, tartalmas szakmai és 
helyismereti programokat szerveztek 
a Lesna Podlaska szakiskola tanáraival 
együtt. Diákjaink szakmai gyakorlata 
az Erasmus+ diák Mobilitás program 
keretében, az Európai Közösség támo-
gatásával valósult meg.

Diákjaink 
Franciaországban

A diákjaink három hetes szakmai 
gyakorlatukat töltötték a Tulle - Naves 
i (Franciaország) Agrárszakképző 
Központban. Tanulóink az intézmény 
bio sertés farmján, a Naves i Lovas 
Központban és helyi agrárvállalkozóknál 
dolgoztak. Komóczi Krisztina és Pap 
Lajos szakoktatók biztosították a 
munkaprogramok megvalósítását és 
tartalmas helyismereti programokat 
szerveztek a francia partnerekkel 
együttműködve. A magyar diákok 
szakmai gyakorlata az Erasmus+ 
diák Mobilitási program keretében, 
az Európai Közösség támogatásával 
valósult meg.

A Guba Sándor emlékversenyen
Iskolánk három tanulója vett részt 
a Guba Sándor Emlékversenyen 
Kaposváron. Kanó Stefánia szekció-
jában különdíjban részesült, felkészítő 
tanára Aszódi Zsófia. Krajcsó Levente 
szintén különdíjban részesült a saját té-
makörében, felkészítő tanára Kiszely 
Sándor. Szerető Dorottya kategóriájá-
ban II. helyezést ért el, felkészítő taná-
ra Tölcsér Zoltán. Gratulálunk tanuló-
inknak és felkészítő tanáraiknak!

Lengyelek Gyomaendrődön
A lengyel Lesna Podlaska 
Agrárgimnázium 15 diákja és kísérő 
tanáraik szakmai gyakorlatukat 
töltötték iskolánkban. Erasmus+ diák 
és szakoktatói projektpartnereink 
az intézmény tangazdaságában és 
vele együttműködő vállalkozásoknál 
dolgoztak együtt a magyar tanulókkal. 

Köszönjük Diós Ferencnek, a Keselyős 
KFT Igazgatójának, Molnár Jánosnak, 
az Italimilk KFT állattenyésztőjének, 
Podani Norbertnek a szakmai 
munkaközösség vezetőjének és az 
intézmény tanárainak a tartalmas 
szakmai és kulturális programok 
megszervezését lengyel barátainknak.



HÍRMONDÓ18

2019.04.27-én a Csongrádi Sághy 
Mihály Szakgimnázium csarnokában 
megrendezett versenyen közel 200 
lány mutatta be egyéni gyakorlatát. 
A KörösFit DSE csapatából egyéni 
versenyszámban 11 lány indult. 
A 2. korcsoportosok versenyben 
Sztvorecz Gréti egy hibátlan, 
gyönyörű gyakorlatot mutatott be 
és ezzel ORSZÁGOS BAJNOK 
lett. Ebben a korcsoportban elért 
eredmények: Csipai Csenge - 8. hely, 
Farkas Lara - 9. hely, Hankó Réka 
- 15. hely, Zádori Zoé - 16. hely. A 
3. korcsoportosok között Gombkötő 
Zsófi a 12. helyet szerezte meg. A 4. 
korcsoportosok versenyében Gyovai 
Tímea gyakorlata a 16. helyre volt 
elegendő. Az 5. korcsoportosok 
között indult Hankó Panna 11., 
Fekécs Noémi 12., Szunyog Hanna 
14. és Tímár Petra 20. helyezést ért el. 
A csapatversenyen Gyomaendrődöt 
két csapattal képviseltük: A Síva 
tánca formáció (Farkas Lara, Hankó 
Réka, Gombkötő Zsófi, Sztvorecz 
Gréti, Zádori Zoé) a 2. korcsoportban 
a 6. helyet szerezte meg. A Matrózok 
(Farkas Lili, Fekécs Noémi, Hankó 
Panna, Szunyog Hanna, Tímár 
Petra) a 10. helyet szerezték meg.  
Farkas Lili 2019.05.05-én 
Budapesten  a DANCE A kategóriájú 
versenyzők között 14. helyezért ért 
el. A Chickens duó (Csipai Csenge 
és Sztvorecz Gréti) 2019.05.18-
án Hódmezővásárhelyen, a II. 
osztályú csapatok versenyén az 
országos 6. helyet csípte el. Ezzel 
vége a KörösFites lányok tavaszi 
versenyszezonjának. Bár a munka 
nem áll meg, hiszen elkezdünk 
alapozni az őszi versenyekre, 
fellépésről fellépésre megyünk, 
valamint a nyáron több edzőtábor 
vár a lányokra-fiúkra. Hajrá 
Gyomaendrőd, Hajrá KörösFit DSE!

A Gyomaendrődi Judo Klub 
legutóbbi eredményei

A klub versenyzői április 20-án 
Miskolcon a VII. Nyuszi Kupán vettek 
részt. A nemzetközi judo verseny 
eredményei: Fekécs Gyula (-45kg) – 
II. hely; Jónás Zalán (-45kg) – III. hely; 
Félix Patrik (-30kg) – II. hely; Buza Péter 
(-30kg) – V. hely; A legkisebbeknek 
ez volt életük első egyéni versenye, 
ennek ellenére szép eredményeket 
értek el: Félix Noel (-24kg) – I. 
hely;Imre Dávid (-25kg) – VII. hely. 
Május 11-én Jónás Zalán (-42kg) 
Kecskeméten az országos Diákolimpián 
az V. helyen végzett. Május 12-
én a Gyomaendrődi Judo Klub 

Zsámbékon a Bushido Judo Kupán 5 fő 
versenyzővel képviseltette magát, akik 
4 arany és 1 bronzéremmel zárták a 
versenyt. Aranyérmesek: Beinschróth 
Balázs (-90kg), Jónás Zalán (-42kg), 
Buza Péter (-28kg), Félix Patrik 
(-30kg); Bronzérmes: Félix Noel 
(-24kg). Május 18-án Fekécs Gyula 
(-45kg) Zalaegerszegen az országos 
Diákolimpián a III. helyen végzett. 
A nyári időszakban a sportolók erőnléti 
edzésekkel, futással és edzőtáborokkal 
kiegészítve készülnek az őszi 
versenyszezonra. 

Gyomaendrődi Judo Klub

Sztvorecz Gréti 
Országos Bajnok

Hencz WSE Gyomaendrődi Birkózó Csapat hírei
Az egyesület következő bemutatói: a 
Motoros találkozón, Vízi Színpadon 
többszörös Világ Bajnokbirkózó 
tiszteletére, akik Gyomaendrődön 
nyaralnak, továbbá Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskolában, ami 
a Polgármesteri Hivatal mellett van, 

Liget fürdőben a VW-gen  bogár 
találkozó keretén belül. Minden 
fellépésünk időpontjáról időben 
tájékoztatást fogunk adni.

Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség és a 

Hencz WSE elnöke
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Aradon és Szegeden a 
Színfolt Mazsorett Táncegyesület

Aradon, egy nemzetközi versenyen 
volt az együttes május 11-én, 
ahonnan nagyon szép eredményekkel 
tértek haza: három 1. helyezés és 
négy 2. helyezéssel! Május 25-én 

Szegeden, a több napos Borfesztivált 
nyitotta meg a Színfolt és utánpótlás 
csapata, a Nefelejcsek. Köszönjük a 
szervezést Baráth Beátának.

Vaszkán Milán, a Kis Bálint 
Általános Iskola Sportegyesület 11 éves 
versenyzője, május 17- én Békéscsabán 
a Sport XXI. Délkelet Magyarország 
Régió Pálya 1 Versenyén bizonyult a 
legjobbnak. Az U 13-as korosztályban, 
4:13,6 p-es kiváló időeredménnyel, 
magabiztosan győzött az 1200 m-es 
akadályfutásban. 
A versenyző felkészítője édesapja, 
Vaszkán Gábor atlétika szakedző

Vaszkán Milán újra 
regionális bajnok

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL! 
Szerezzen érettségit! 

SZILTOP KFT., TÖBB MINT 20 ÉVE A FELNŐTTOKTATÁSBAN  

Érdeklődni:  
Barna Róbert  

Tel.: 06-20/577-8250 
A beiratkozáshoz szükséges: iskolai bizonyítványai, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya!  

bathori.tanugy@sziltop.hu 

 Esti tagozatú gimnáziumi oktatás már 16 éves kortól, 
heti két alkalommal 

 Lehetőség előzetes tanulmányok beszámítására 

 Diákigazolvány igényelhető 

 Családi pótlék, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

 Tanulóbarát légkőr, felnőttoktatásban tapasztalt tanárok 

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő út 181. 

2019. június 17., 19. 15:00-17:00 óráig 
2019. június 20. 16:00-18:00 óráig 
2019. július 31. 16:00-18:00 óráig 

2019. augusztus 22., 29. 16:00-18:00 óráig 

A Báthori István Gimnázium 
Gyomaendrődi Tagintézményében 

INFORMÁCIÓ/JELENTKEZÉS: 
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Megdolgoztak kézilabdás lányaink a biztos bennmaradásért
A gyűjtött pontok és az egymás elleni 
eredmény tekintetében 7. helyen 
zárta a 2018-2019-es bajnoki évét 
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Női 
Kézilabda Sportegyesület NB II-es 
felnőtt együttese. Nagy eredmény 
ez figyelembe véve, hogy a tavaszi 
szezont csupán 6 bajnoki ponttal 
zárta a csapat, de mint Lakatos Tibor 
edző értékeléséből kiderül, a lányok 
tavasszal keményen megdolgoztak a 
biztos bennmaradásért. 
A lányok az őszi fordulóban csupán 6 
pontot szereztek, gondolta volna ezek 
után, hogy a középmezőnyben végez a 
csapat? Nem volt könnyű dolgunk az 
ősz folyamán. Több játékosunkat is 
nélkülözni kellett, kit az előtte álló anyai 
örömök miatt, másokat pedig a vállalt 
játékvezetői tevékenység szólított le 
a pályáról. Ráadásul két játékosomra 
sérülésük miatt nem számíthattam 
még ősszel. Éreztük, hogy sokkal jobb 
teljesítményre lesz szükség tavasszal, 
ha szeretnénk továbbra is a harmadik 
vonalban kézilabdázni. Bíztam benne, 
hogy mindenki megszokja tavaszra 
új posztját és a sérültjeink újra 
„csatasorba” állnak. Bennmaradási 
esélyeink növelése érdekében belső 
posztra egy új játékost is igazoltunk 
Orosházáról. Úgy gondoltam, 
bízva a csapatomban, hogy mindez 
már elegendő lesz a jobb tavaszi 
szerepléshez. 
Mi volt a tavaszi siker záloga? 
Örömteli, hogy a Dél-keleti csapat 
góllövő listáján Farkasinszki Zita 1. 
helyen áll, alaposan kivéve részét 
a csapat eredményességéből. A 
minden felnőtt játékos mérkőzésről 
mérkőzésre rendre felzárkózott mellé 
a gólgyártásban. A csapat minden 
tagja kitett magáért védekezésben 
és motiváltságban. Fontos szempont 
volt továbbá, hogy mindkét kapusunk 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 
sokat téve a csapat játékához. 

Melyik volt a 
legemlékezetesebb 
meccs, és melyiket 
felejtené el 
l e g s z í v e s e b b e n ? 
Szerencsére szép 
győzelmekből több 
is akadt. Nagyon 
fontos volt mindkét 
Mezőtúr elleni 
rangadó. A csúcs a 
tavaszi idegenbeli 
derbi volt, ahol 
nagy csatában 
mindössze egyetlen 
góllal, de végül 
sikerült felülkerekedni a végjátékban 
a „szomszédvár” csapatán. 
Legszívesebben az első hazai bajnokit 
feledném, amelyen az Újkígyós 
csapatát fogadtuk. A sok hiányzó 
és sérült játékos miatt nem voltunk 
még csúcsformában. Mindemellett a 
hazai közönség előtt nagyon akartuk 
a győzelmet. A jó kezdés nagyon 
fontos lett volna. A kígyósi lányok 
sajnos egyetlen gólos győzelmükkel 
„kiénekelték szánkból a sajtot”. 
Tisztában voltunk vele, hogy ez 
a 2 pont nagyon hiányozni fog a 
végelszámolásnál.
Milyen a helyzet utánpótlás fronton? 
Hallhattunk szép eredményekről 
…Utánpótlás csapataink 
kiegyensúlyozottan, jól teljesítettek 
egész évben. Ifjúsági csapatunk az NB 
II Dél-keleti csoportjában, harmadik 
osztályban tizenkét győzelemmel, 
egy döntetlennel, tizenegy vereséggel 
25 pontot gyűjtve, a bajnokság 6. 
helyén végzett. A gyermekek kemény 
edzésmunkát végeztek egész évben, és 
közülük már többen is állandó tagjai a 
felnőtt csapatnak. Leány serdülő III. 
osztályú csapatunk a mezőny összes 
csapatát maga mögé utasította meggyőző 
fölénnyel. A törökszentmiklósi 
Székács KE leányai késztették 

őket a legnagyobb erőfeszítésre, 
de végül hazai környezetben 
győzedelmeskedve felülkerekedtek 
mind gólkülönbségben, mind egymás 
elleni eredményben. A góllövő lista 
élén csapatunk játékosa Kovács Szófia 
végzett. Gyermekbajnokságban U14-
es lányaink megnyerték csoportjuk 
bajnokságát, így a régió felsőházában 
folytathatták küzdelmeiket, ahol az 
előkelő 2. helyen végeztek. Kovács 
Szófia ennek a korosztálynak is 
gólkirálynője lett. 
U10-es, U11-es, U12-es lányaink 
bajnokságaikban szintén tisztességgel 
helyt álltak. Tabellákat náluk még nem 
vezet ugyan a szövetség, de ők is sok 
szép győzelmet arattak mérkőzéseiken. 
Szereplésükért dicséret illeti őket. 
Csapataink játékosai iskolai színekben 
az Országos Diákolimpián is kitettek 
magukért. A Kis Bálint Általános 
Iskola diákjai az Országos Elődöntőig 
jutottak. Köszönet edzőinknek kitartó, 
magas színvonalú szakmai munkájáért. 
Köszönjük támogatóink és a tisztelt 
szülők segítségét. Köszönjük minden 
sportoló - felnőtt és gyermek – kitartó 
szorgalmát, rendszeres munkáját.
Gratulálok az elért eredményekhez. 
További sok sikert, hangulatos jó 
mérkőzéseket kívánok!
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A Körösmenti Íjfeszítő Egylet a 2019. 
esztendő szelek havának 28. napján 
íjfeszítő örömíjász viadalt tartotta 3 
ezüstfolyó eggyé válásán túl, Kocsor 
hegy lábától kissé visszább, a gyomai 
legelők északi csücskében.
Egyesületünk ötödik alkalommal 
rendezte meg a „Körösmenti Íjfeszítő 
Viadal” versenyét.
A megnyitóra közel 100 íjász sorakozott 
fel. Sajnos az eddigi versenyeinken 
megszokott meleget és napsütést nem 
élvezhették a versengők. A reggeli 
napsütést hamar csepergő, majd egyre 
jobban zuhogó eső váltotta. Így a 
tervezett két körös versenyből csak egy 
kört tudtunk megtartani, amit végül 
92 íjász fejezett be. Köztük volt sok 
általunk nagyra tartott, valamint az 
ország íjász életében fontos szerepeket 
betöltő versenyző. A 15 kihelyezett 
ügyességi, 2D-3D cél önmagában is 
megtréfálta az íjászokat, de a rossz 

idő miatt még nagyobb kihívás elé 
állította őket. Mindezek ellenére szép 
eredmények születtek. A férfiaknál a 
legtöbb pontszámot elért és egyben 
a pusztai íj felnőtt kategóriát 82.2%-
os teljesítménnyel Kovács Károly 
a Füzesgyarmati Arany Sólyom 
HÍE íjásza nyerte. A hölgyeknél a 
nemrég egy világbajnoki arany és egy 
ezüstérmet szerző Dürgőné Kovács 
Piroska a Fénypárducok íjásza 78.4%-
os teljesítménnyel lett a hölgyek közt 
a legeredményesebb, és ért el első 
helyezést vadászreflex íj kategóriában. 
Egyesületünkből a pusztai íj gyermek 
(10-13év) kategóriában Pintér Patrik 
első helyezést, vadászreflex íj gyermek 
(10-13év) kategóriában Pájer Botond 
második helyezést ért el. Nem csak 
a győzteseket, hanem a versenyt 
végig küzdő minden íjászt hatalmas 
dicséret illet meg, az embert próbáló 
körülmények melletti helytállásért! 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
támogatást a helyi vállalkozásoknak, 
valamint Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának, valamint 
külön köszönet illeti a verseny 
lebonyolításában résztvevő barátainkat! 
Egyesületünk szeretettel várja az 
íjászat iránt érdeklődőket. Nyilvános 
rendezvényeken kívül az íjászat 
kipróbálására előzetes egyeztetéssel, 
az edzéseinken van lehetőség.

Kiss József
Körösmenti Íjfeszítő Egylet     

V. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

Ahogy megérkezik a tavasz, nemcsak a 
természet éledezik, hanem a kajakosok 
is felébrednek „téli álmukból.” A kitűnő 
kora tavaszi időjárás hatására már 
március legelején vízre tudtak szállni 
a KSI kajakosai. A felkészülés azóta 
is töretlen, már több edzőtáborozáson 
is túl van néhány fiatal. A jó időnek 
köszönhetően március 30-án családi 
napot szerveztek. A menü bográcsban 
főzött paprikás krumpli volt, melyet 
Kovács Gábor edző prezentált az 
összegyűlt gyerekeknek, szülőknek, 
barátoknak. Ilyen alkalmakkor nemcsak 
jót beszélgetnek, iszogatnak, falatoznak 
az összegyűltek, hanem a szülők is 
kipróbálják, és ezáltal megtapasztalják 
a kajakozás, túrakenuzás szépségét 
és egészség megőrző hatását. A KSI 
versenyzői, edzői és a szülők részt 
vettek a Te Szedd mozgalomban. 
Nemcsak a vízitelepük környékén és a 
környező utcákon szedték a szemetet, 
hanem csónakokból a holtág vizét 
is megtisztították a nem kívánatos 
hulladéktól. A KSI kajakosainál 
fontos szempont a természet szeretete 
és tisztaságának megóvása. A 
hagyományokat ápolva idén ismét 
Húsvéti locsolkodás helyszíne volt a 
KSI telep. A klub fennállása óta egy 
alkalommal sem maradtak szárazon a 
leányversenyzők és edzők. Április 27-
én egy KSI gyomaendrődi küldöttség 
ellátogatott a budapesti anyaegyesület 

telephelyére. Itt a nagy múltú Öböl 
kör bajnokságon vettek részt, nagyon 
szép sikereket elérve.  Eredmények: 
Fodor Bence 1. hely,  Berta Bence 
2. hely,  Wágner Anna 2. hely, Tóth 
Menta 2. hely, Mertz Attila 2. hely, 
Nagy Kristóf 3. hely, Konyecsni 
Milán 3. Hely, Tóth Kinga 5. Hely,  
Vida Levente 6. Hely. További szépen 
szereplő versenyzők: Nótári Ramóna,  
Oláh Zsombor,  Kovács László, Ilyés 
Inez, Rau Zsolt,  Dékány Gergő, Kis 
Bálint. Fodor Napsugár és Sági Aliz 
a Magyar Serdülő válogatott keret 
meghívására edzőtáborban vett részt 
Dunavarsányban, így ők nem tudtak 
részt venni az öböl kör Bajnokságon.
Április 28-án a KSI Gyomaendrőd 
megrendezte a már hagyományossá 
váló versenyét, IV. Békés Megyei 
Diák Kupa néven. A kellemetlen esős 
idő ellenére rekordszámú nevezés 
érkezett és igen színvonalas, kiélezett 
küzdelmeket láthatott a szép számú 
kilátogató érdeklődő. Idén először 
Békés megyén kívüli versenyzők is 
érkeztek és küzdöttek az exkluzív 
díjakért. Ez a verseny arról ismert, 
hogy a gyerekek nem az egyesületüket, 
hanem az iskolájukat képviselik, a 
tanintézményük hírnevét öregbítik. 
Az idei Diák kupán 25 iskola tanulói 
álltak rajthoz. A csapatverseny 
győztese első alkalommal a Békési 
Hepp Ferenc Általános Iskola lett, 

az eddigi háromszoros győztes a 
Kis Bálint Általános Iskola csapata 
ezúttal a második, míg a Szent Gellért 
tanulói a harmadik helyen végeztek. 
A Diák Kupa legnagyobb csábereje 
az, hogy a szervező KSI jóvoltából 
nemcsak az érmes, hanem minden 
rajthoz álló versenyző kupa díjazásban 
részesül. A szervezők egyébként 
az összes sportolót és edzőiket is 
megvendégelték egy ízletes ebédre.
A ványai hídhoz kitelepülő 
túramegállóhely és KSI edzőközpont 
fejlesztése folytatódik. A KSI-s 
kajakosok hajótároló konténere 
már berendezésre került. Olyan 
állványrendszer lett beszerelve, 
amely segítségével összesen húsz 
hajó tárolására lesz alkalmas egy 
konténer. A fiú és lány öltözőket már 
birtokba vették a fiatalok, hamarosan 
a megrendelt öltöző padok és fogasok 
megérkeznek.
A tavaly évvégi KSI-s évzáró vacsora 
tombola bevételéből egy új, korszerű 
motorcsónak szállító utánfutót vett a 
klub. Ennek segítségével egyszerűbbé 
és könnyebbé vált a motorcsónak 
szállítása valamint a folyón történő 
vízrebocsátása. 

Ha Ön is szeretné, hogy gyermeke, 
unokája egy sikeres, elismert 
csapathoz tartozzon, jelentkezzen. 
Kovácsné Kozma Diána edzőnél:  
+36 30 291 36 26 
Az első hónap ingyenes mindenkinek.

Tavaszi zsongás a KSI gyomaendrődi csapatánál
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A kajak-kenu sportág egyik 
legjelentősebb versenyét rendezték 
május 17-19-én Győrben, a Maraton 
Magyar Bajnokságot. Az idén 
rekordszámú versenyző nevezett, 
közel 2500-an indultak el 72 futamban. 
A 80 tagszervezet között ott volt 
a Körös Kajak Sportegyesület is, 
19 gyomaendrődi versenyzővel. 
Egyesületünk folyamatos fejlődését 
tanúsítja, hogy ez a létszám évről 
évre nő, így egyre nagyobb területet 
kell „birtokba” vennünk a Mosoni-
Duna partján. Csapatunk már a péntek 
délutáni órákban megérkezett a verseny 
helyszínére, hogy minél jobban 
megismerjék a körülményeket, hogy 
minél hamarabb érezzék a víz sodrását, 
viselkedését. Számunkra a futamok 
szombat reggel kezdődtek, majd 
délután egy kis szünet következett, hogy 
vasárnap késő délutánig szurkolhassunk 
a gyomaendrődi versenyzőknek. A 
biztatás nem volt hiábavaló, hiszen 
nagyszerű eredmények születtek. 
Ezüstérmet nyert Gellai Gergő  (U13) 
10km-es távon, bronzérmes lett Nagy 

Ágoston (U12) 5km-en. A 14 évesek 
10km-t eveztek, küzdelmes futamban 
egyik párosunk Hermeczi Richárd és 
Fehér Dávid 5.helyen, másik párosunk 
Nagy Dominik és Varjú Marcell - akik 
egyébként most versenyeztek együtt 
először - a 8. helyen ért célba. Csiki 
Roland első Országos Bajnokságán 
harminc versenyzőt megelőzve, 6. 
helyezettként ért célba, az ő jutalma 
is egy bronzérem lett. Gellai Balázs a 
8.helyezett lett és az első versenyükön 
rajthoz álló kislányokból álló 
kajaknégyesünk is a 8. helyen végzett, 
a Gubucz Panna-Bela Zsóka-Fekécs 
Zsófi-Mészáros Nelli összeállításban. 
Nagy csatát vívott a Pap Dani- 
Varjú Zalán páros, akik a 15 km-
es távon a mezőny több mint felét 
megelőzve a 11. helyen futottak át 
a célvonalon. Varjú Zalán egyesben 
is kiválóan teljesített, hiszen még a 
futama előtt indított futam tagjainak a 
felét is megelőzve ért célba. Izsó Éva, 
Laskai Ádám, Nagy Szabolcs, Erdélyi 
Péter és Csényi István is többeket 
megelőzve teljesítették futamukat.  

Az érmet nem szerző versenyzőinknek 
is szívből gratulálunk, mert mindenki 
teljes erőbedobással küzdött. 
Gratulálunk az őket felkészítő 
edzőknek, Csőke Zsoltnak és Fülöp 
Gergőnek! A Körös Kajak SE már 
sokadszor csatlakozott a Kihívás 
Napja rendezvényhez, amelyet 
május 29-én rendeztek meg a városi 
sportcsarnokban. Egy ott felállított 
evezőpaddal szemléltettük a vízi sport 
szépségeit, amelyet szerencsére sokan 
ki is próbáltak. Versenyzőink közül is 
sokan részt vettek a sportrendezvényen, 
csakúgy, mint a 4 km-es közös futáson, 
amit az egyesület edzője, Csőke Zsolt 
vezetett. Várunk mindenkit, aki az aktív 
életmódhoz a kajakozást, túrakenuzást, 
sárkányhajózást szeretné választani, 
akár más sportágakkal kiegészítve. Az 
idén is szervezünk nyári tábort, várunk 
minden gyermeket, hogy a szabadidejét 
hasznosan, mozgással töltse. Figyelje 
eseményeinket, látogasson el 
honlapunkra! www.koroskajak.hu

Körös Kajak SE

Újabb Körös Kajak sikerek az idei Maraton OB-n
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Az ÉVSZÁZAD MÉRKŐZÉSEI-
re (melynek tétje az NB III -ba jutás 
volt), emlékeztek az akkori csapatok 
tagjai május 25-én. Gál István, 

Lukács Sándor, Orovecz József és 
Pelyva Miklós oklevelet vehetett 
át Gyomaendrőd sportjáért végzett 
áldozatos munkájukért. Külön köszönet 

a kiemelt támogatóknak: Toldi Balázs 
sporttárs, SIKÉR KFT,  BERÉNY 
NYOMDA

Orovecz Ferenc Olivér

50 évvel ezelőtti meccs
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