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A vírushelyzet ismét 
átírta a megemlékezés 
forgatókönyvét, elmaradt a 
városi ünnepség. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hőseire ünnepi szentmisén 
emlékezett Czank Gábor 
atya az Endrődi Szent Imre 
Katolikus Templomban. Ez 
után a Hősök terén, a Szabadság 
téren és a „szürkeház” falán 

elhelyezett emléktáblánál helyezett el koszrút Toldi Balázs 
polgármester, Zalai Mihály a Békés megyei Közgyűlés 
elnöke és az emlékező közösségek képviselői.

A Szabadság Napja – Október 23-i megemlékezés
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Zalai Mihály, a Békés megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke - aki részt vett a gyomaendrődi 
koszorúzásokon - Toldi Balázs 
polgármesterrel nézte meg az endrődi 
városrészen lévő Hősök terét, valamint 
a gyomai részen lévő felújított 
Szabadság teret. A polgármester 
tájékoztatta Zalai Mihályt a következő 
pályázati ciklusra vonatkozó 
gyomaendrődi fejlesztési tervekről. A 
megyei közgyűlés elnöke a pályázati 
rendszerről adott információkat.

Téravató helyett 

Közfoglalkoztatási programja 
elismeréseképpen Gyomaendrőd és 
Magyarbánhegyes önkormányzata, 
egyenként 10 millió forint támogatást 
nyert a Belügyminisztériumtól. 
A Belügyminisztérium – a korábbi 
évekhez hasonlóan - idén is díjazta 
azon önkormányzatokat, amelyek 
közfoglalkoztatási programjaik 
megvalósítása során kiemelkedő 
szakmai munkát végeztek.
Az elismeréssel járó támogatást 
a kitüntetett önkormányzatok 
közfoglalkoztatási programjaik további 
fejlesztésére, a közfoglalkoztatáshoz 
szükséges eszközök, alapanyagok 
beszerzésére, valamint a programok 
működését segítő szolgáltatások 
finanszírozására fordítják.
Az elismerésben részesült 
önkormányzatok évről évre 
mintaszerűen működtetik értékteremtő 

közfoglalkoztatási programjaikat. A 
települések minőségi, jól átgondolt, 
komplex közfoglalkoztatási 
tevékenységet valósítanak meg, 
mellyel aktívan közreműködnek 
a közfoglalkoztatottak elsődleges 
munkaerőpiacra juttatásában. Több 
értékteremtő és helyi adottságokra 
épülő beruházás megvalósításában is 
jeleskedtek, így méltán érdemelték 

ki a Belügyminisztérium díjazását és 
további támogatását. Gyomaendrőd 
önkormányzata a mezőgazdasági, a 
helyi sajátosságokra épülő és a szociális 
jellegű programelem mellett, idéntől – 
a megyéből egyedüliként – a Nemzeti 
Húsgalamb Programban is részt vesz. 
Magyarbánhegyes önkormányzata 
a fóliás növénytermesztésben is 
jeleskedik.

Elismerték a közfoglalkoztatási program sikereit
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A választás óta eltelt egy év, szerettem 
volna, ha most az elért eredményekről 
beszélgetünk, de azok nem voltak. 
Sajnos ez egy nagyon furcsa év volt. 
Volt benne jó is, de olyan is, ami na-
gyon rossz volt. Várom már, hogy vége 
legyen. A covid járvány, amely már 
második hullámnál tart, olyan élet-
helyzetet teremtett, amelyre nem csak 
mi, Magyarország, de a világ sem volt 
felkészülve. Törekszünk arra, hogy 
betartsuk és betartassuk azokat a sza-
bályokat, amelyeket a kormányutasítá-
sokban megszabnak. Nehezen viselik 
az emberek a korlátozó intézkedése-
ket, de embertársaink és saját magunk 
védelme azt kívánja, hogy fegyelme-
zetten védekezzünk. Jövőre már elin-
dul a 2021-2027-es fejlesztési ciklus, 
ez remélhetőleg olyan feladatokat ad 
majd, amelyeket szívesen végzünk. A 
Békés megyei Önkormányzattal elin-
dult az egyeztetési folyamat a fejlesz-
tési igényekről, az egyes projekttervek 
előkészítettségéről. Az idén minden 
elmaradt a városban, ebben már nem 
lesz változás az év végéig sem. A 
kényszerű szünetből már elég volt, na-
gyon bízom abban, hogy a következő 
év már jobban hasonlít majd arra, ami-
lyen éveket kívántunk magunknak. 
Sikerült-e eredményt elér-
ni az utak fejlesztésében? 
Most értünk végére az útfelújítások-
nak, amelyet a saját kezelésű utakon a 
saját forrásaink felhasználásával tud-
tunk megvalósítani. Parkolókat is épí-

tettünk. Itt mindig figyelembe vesszük 
a lakossági igényeket, hiszen folyama-
tosan gyűjtjük az adatokat és a képvi-
selők is élhetnek az igénybejelentés 
lehetőségével. A költségvetési keret 
megszabja a mozgásterünket, konszen-
zussal alakítja ki a képviselő-testület, 
hogy épüljenek utak, és parkolók, hol 
legyenek felújítások, javítások. A fő 
útjaink állapota katasztrofális, ezt fo-
lyamatosan jelezzük az út kezelője 
felé. Megbeszélést és egyeztetést foly-
tattunk a közútkezelő új vezetőjével. 
Kértem, hogy készüljön állapot- és 
költségfelmérés a szükséges munkák 
elvégzéséről. Készüljön ütemezés a 
kivitelezésre, hogy járhatóvá tudjuk 
tenni főútvonalainkat.
Nyert a város egy „felnőtt játszótér-
re”, kültéri sport-fitnesz parkra pénzt. 
Mikorra várható a megvalósítás? 
A helyszint az Október 6. lakótelepre 
jelöltük ki, amelyet a támogató ható-
ság elfogadott. Várjuk a támogató ok-
iratot, a kivitelezés csak 2021-ben va-
lósul majd meg.
A Tourinform iroda beke-
rül a Kállai Ferenc Művelődési 
Központ fennhatósága alá.  
Településünkön egyre többen foglal-
koznak szállásadással, szálláshely mű-
ködtetéssel, A vendégéjszakák számát 
szeretnénk növelni. Úgy gondoltuk, ha 
az iroda csatlakozik a turisztikai lát-
ványelemeket működtető művelődési 
központhoz, akkor hatékony együtt-
működésükkel eredményeket érhetünk 

el ezen a területen. A Kisfaludy prog-
ram keretében a vendéglátóhelyekre, 
vendéglátással foglalkozó vállalkozá-
soknak juttatott támogatások is arra 
ösztönzik az önkormányzatot, hogy 
támogató környezettel segítse a vállal-
kozókat, szállásadókat, vendéglátókat. 
Kállai Napokra készül az önkormány-
zat. Felhatalmazást kapott a polgár-
mester, hogy tárgyalásokat folytasson 
a programtervvel és a finanszírozással 
kapcsolatban. Mikor és hol lesz végre 
látható a Kállai hagyaték?
A Kállai hagyaték és a Babamúzeum 
kiállítás számára önálló épületet sze-
retnénk kialakítani. Új épületszárnyat 
tervezünk a művelődési központ és a 
képtár udvarára. A látványtervek ké-
szen vannak, költségvetést kell hozzá 
készíteni. Amint lehetőség nyílik pá-
lyázati forrásra, azonnal benyújtjuk a 
terveinket. Azt is el kell döntenünk, 
hogy meddig várunk központi forrás-
ra, lehet, hogy saját forrásból kell meg-
valósítanunk. Szükséges az új épület, 
mert így tud létrejönni a központi ré-
szen egy olyan kulturális bázis, ahol 
elérhető közelségben több látványos-
ság is kínálható a turistáknak. Jó lenne, 
ha ismét rendszeressé válna, hogy az 
iskolák tanulói rendszeresen látogatják 
ezeket a helyeket. Fontos, hogy megis-
merjék, megszeressék, hogy tudásukat 
fejlesszék ezáltal és erősödjön a lokál-
patriotizmus is bennünk. A helyeiknek 
is ajánlom, hogy keressék fel időnként 
kiállító helyeinket, hiszen akkor tudják 
ajánlani, képviselni a helyi értékeket, 
ha ők is jól ismerik azokat.

Megkérdeztük a Polgármestert

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2020. 
szeptember 24. napi rendes ülésén 
megalkotta a Gyomaendrőd Város 
nevének használatáról szóló 16/2020. 
(IX.29.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet szeptember 30. 
napi hatályba lépést követő-
en a „Gyomaendrőd”, vagy 
„Gyomaendrőd város” kife-
jezést, vagy ezek ragozott, 
rövidített, toldalékos, vagy 
mozaikszóként felhasznált 
alakját és Gyomaendrőd 
város történelmileg kiala-
kult városrészeinek elneve-
zését, vagy ezek ragozott, 
rövidített, toldalékos, vagy 
mozaikszóként felhasz-
nált alakjának használatát  
előzetes engedélyhez köti a 

Képviselő-testület. 
Azok a természetes vagy jogi szemé-
lyek, akik megnevezésükben, tevé-
kenységük során vagy működésükkel 
összefüggésben, vagy rendezvényük 
elnevezésében, emblémán, jelvényen, 

kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, 
vagy egyéb terméken használni kíván-
ják a fenti neveket, kötelesek az en-
gedélyezési eljárást kezdeményezni. 
Az eljárás díjmentes, a névhasználatra  
vonatkozó döntést átruházott ha-
táskörben Gyomaendrőd Város 
Polgármestere hozza meg.
A rendelet tartalmazza a névhasznála-
ti kérelem tartalmi és formai követel-
ményeit, azokat az esetköröket, mely  
esetben az engedély kiadása megta-
gadható, vagy annak kiadása tiltott. 
Rendelkezik továbbá a jogalap nélküli 
névhasználat jogkövetkezményéről is, 
melynek értelmében, aki a rendeletben 
meghatározott névhasználati engedély 
hiányában, jogalap nélkül használja 
Gyomaendrőd Város nevét, akár száz-
ötvenezer forintig terjedő közigazgatá-
si bírsággal is sújtható.

Rendelet Gyomaendrőd Város nevének használatáról



HÍRMONDÓ4

„Itthon még mindig minden bokor 
ismerős, bár nem sokan élünk már az 
én korosztályomból. Évente többször 
hazajövök, kimegyek a temetőbe, 
idejártam vadászni is. Ideköt a 
szép emlék, a rossz, meg a keserű 
is. De a jó jobban megmaradt…”  
(Vitéz Váry József)
Váry József Gyomán született 
1924. január 2-án. Szülei Vitéz 
Váry József építési vállalkozó, 
Schitter Anna voltak. A Budapest 
Fasori Evangélikus Gimnázium és 
Internátus (1942-1946) elvégzése 
után Magyar Kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen közgazdász oklevelet 
szerzett. Budapestre költözött, a Ganz 
Villanygyárban helyezkedett el, mint 
esztergályos átképzős, majd a Verseny 
Áruházban dolgozott a gondnokságon. 
Ezzel párhuzamosan folyamatosan 
sportolt (koronglövészet), 1952-ben 
már élsportolói címet kapott. Ötször 
volt magyar bajnok, 1955-ben 
csapattagként európa-bajnoki 2. 
helyezést ért el. Készült az 1956-
os Melbourne-i olimpiára is, ahová 

végül nem jutott ki. Ezután az 

Artex Külkereskedelmi Vállalatnál 
dolgozott üzletkötőként. Második 
felesége hamburgi üzletasszony volt, 
az ő cégének képviseletét látta el 
Magyarországon Ez az export-import 
vállalat huszonhétszer állítottak ki 
a budapesti BNV-n. Szenvedélyes 
vadász volt, sikerült a feleségét is 
beoltani a vadászat szeretetébe, a világ 
sok vadászterületén megfordultak. 
Váry József sportlövészetben Érdemes 
Sportoló, ötször volt magyar bajnok. 
Tagja a Szent György Lovagrendnek, 
az 1992-ben újra életre hívott Vitézi 
Rend alelnöke, tb. törzskapitánya 
volt. Elsőként kapta meg a Magyar 
Nemzeti Vadászrend Kitüntetését; 
majd megkapta a Hubertus Kereszt 
Arany fokozatát.; a Hűség a 
C.I.C.-hez [Nemzetközi Vadászati 
Tanácshoz] érdemrend és a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztet 
2011-ben.  Gyomaendrőd 
Díszpolgára 2015-ben lett. Többször 
adományozott jelentős pénzadományt 
az Őszikék Idősek Otthon felújítására. 
2018-ban trófeáiból kiállítás nyílt a 
városunkban megrendezett I. Békés 
megyei Vadász-Horgász Napon. A 

trófeákat városunknak adományozta. 
Személyesen is jól ismertem Józsi 
bácsit, rendszeresen találkoztunk. 
Idős kora, és törékeny egészségi 
állapota ellenére is rendszeresen 
hazalátogatott, Mindig élénk 
érdeklődéssel kísérte városunk 
eseményeit, történéseit. Tisztelettel 
búcsúzunk Váry Józseftől.

ELHUNYT Vitéz Váry József, Gyomaendrőd Díszpolgára

Búcsú Ciberétől
Szent Mihály nap után őszbe vált az élet.
A régi vidámság néma semmivé lett.
Elment a nagy bohóc valahova messze.
A jó közönséget nincs, ki nevetesse.

Aki a magányát mindig otthon hagyta,
ki a szeretetét gyermekeknek adta
elnémult örökre; nem szólal meg újra.
Zengő gitárjának elszakadt a húrja.

Volt ő zenész, bohóc, télapó és sok más;
gyermeknapon mindig a szervező-prímás
Hű, kitartó társa népes közönsége
Taps és nevetés volt méltó fizetése.

Kedves Varga Mihály (Cibere), barátunk;
a ravatalodnál megrendülten állunk.
Nem hozhatunk vissza; elengedünk 
téged.
Szórakoztasd tovább égi közönséged!

Barátaid és közönséged nevében
Beinschróth Károly
2020.09.28.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Farkas Zoltánné (6. sz. választókerület) képviselői 
fogadóórát tart 2020. november 17-én, kedden 16-17 óra 

között, a Városháza alpolgármesteri irodájában
(Selyem u. 124).

Weigert László a 2. sz. választókerület képviselője 
fogadóórát tart 2020. november 19-én (csütörtök) 

17.00-18.00 óra között a Körös Látogatóközpontban
(Jókai utca 6).

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester 
(7.sz. választókerület) minden héten, pénteken 9-10 óra 

között fogadóórát tart a Városháza alpolgármesteri 
irodájában.
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Kitüntetést kapott a megyei főépítész
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozat kitüntetésben részesült 
Földesi István, a Békés Megyei Önkor-
mányzati Hivatal főépítésze. A kitünte-
tést a köztársasági elnök megbízásából 
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter adta át az 1956-os for-
radalom és szabadságharc emléknapja 
alkalmából tartott ünnepségen a Várkert 
Bazárban.
Földesi István 1955. szeptember 25-én 
született Mezőberényben. Már gyermek-
kora óta az építészet érdekelte. Szakmai 
tanulmányai első helyszíne a Vedres 
István Építőipari Szakközépiskola volt 
1970-ben, melyet 1974-ben a Pollack 
Mihály Műszaki Főiskola követett, ahol 
magasépítési üzemmérnök végzettséget 
szerzett. Építész tervezőként kezdett 
dolgozni, miközben 1988-ban a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki 
Karán kapott építészmérnöki diplomát. 
1990-től az AGROBER Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Tervező Beruházási 
Vállalat Békéscsabai Irodájában az Épí-
téstervezői Osztály vezető főmérnöke, 
1992-től a Békés Megyei Munkaügyi 
Központ foglalkoztatáspolitikai főelő-
adója.
A Békés Megyei Önkormányzati Hiva-
talban 1996-tól a területrendezési- és 
területfejlesztési szakmai feladatokat 
végezte, 2008-tól megbízott főépítész, 
2012. január 26. óta megyei főépí-
tész.  Feladatkörébe tartozik az önkor-
mányzati törvényben meghatározott, 
illetve a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése által felvállalt feladatokkal 
kapcsolatos tevékenységek, mint a me-
gye területrendezési tervének előkészíté-
se, az országos és kiemelt térségekre vo-
natkozó területrendezési tervek előkészí-
tése, a megyei közgyűlés megyei és kis-
térségi területfejlesztési koncepciókkal, 
programokkal kapcsolatos döntéseiben 
való közreműködés. A megyei önkor-

mányzat nevében véleményezi az illeté-
kességi területét érintő településszerke-
zeti terveket, közreműködik értékvédel-
mi és önkormányzati hatósági ügyekben, 
valamint felkérésre szakmai tanácsadást 
nyújt azoknak a települési önkormány-
zatoknak, ahol nem működik települési 
főépítész. Elősegíti önkormányzati tár-
sulás szerveződését az építésügyi felada-
tok ellátása érdekében és együttműködik 
a megyei jogú város és az érintett tele-
pülések önkormányzataival a területren-
dezési és településszerkezeti tervek vá-
roskörnyéki összehangolása érdekében.    
            Fotó: MTI/Kovács Attila

2020.10.26.
Gyomaendrőd város önkormányzata

sajtóközlemény
meGvalósult a Gyomai háziorvosi rendelő épületének enerGiahatékonysáGi 
célú korszerűsítése

Gyomaendrőd város önkormányzata a terület- és településfejlesztési operatív program „önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra benyújtott, „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korsze-
rűsítése” elnevezésű támogatási kérelme 31.101.626,- Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.

A projekt célja az 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatt található, háziorvosi rendelőnek otthont adó épü-
let energetikai megújítása volt. Az épület energetikai szempontból elavult volt, a fejlesztés előtt az energetikai minőség 
szerinti besorolása „JJ”, azaz „kiemelkedően rossz” minősítésű volt. Az épület a fejlesztés eredményeképpen immár 
„AA++”, azaz „minimális energiaigényű” energetikai besorolással rendelkezik.
A fejlesztés által csökkent a szén-dioxid kibocsátás mértéke, és a fejlesztés egyúttal hozzájárult az épület energiaha-
tékonyabb működtetéséhez is. A beruházás által javultak az intézmény működési feltételei, valamint a szolgáltatásokat 
igénybe vevők, valamint az ott dolgozók munkakörülményei. A projekt során, az épület működési költségének csökken-
tése, valamint a fenntarthatóbb működtetés érdekében az alábbi energetikai fejlesztések valósultak meg:

- Utólagos külső oldali hőszigetelés
- Födém szigetelés
- Napelemes rendszer telepítése (5 kW teljesítmény)
- Fűtéskorszerűsítés, egyéb gépészeti korszerűsítés
- Nyílászáró csere / korszerűsítés

Ezen kívül, a projekt megvalósítása során szükséges, úgynevezett projektarányos akadálymentesítés (bejárat és a 
mosdó-zuhanyzó átalakítása) is megtörtént.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.10.29.
A projektről bővebb információt a www.gyomaendrod.hu oldalon olvashatnak.
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Őszi hírek a Kistérségi Óvodákból
Az őszi természet gazdagsága, a 
színek sokasága, a gyümölcsök, 
zöldségek változatos ízvilága 
számos tevékenységre és játékra 
hív bennünket az óvodában. Ezeket 
kihasználva szervezzük a hozzánk 
járó gyermekek ovis hétköznapjait. 
Egészségünk megőrzése érdekében, 
kihasználva a szép őszi napokat, sok 
időt töltünk a természetben. Kinn 
a jó levegőn játszunk, énekelünk, 
tornázunk, sétálunk.
Az Állatok Világnapján a 

járványhelyzet miatt nem tudtunk 
kirándulást szervezni, de óvodáink 
udvarán lehetőségünk volt a nálunk 
élő állatok megfigyelésére: bogarak, 
madarak, csigák, sünök. Akváriumi 
halaink gondozása is örömteli 
feladat számunkra. 
Az idén is nagy összefogással 
zajlott  hulladékgyűjtési akciónk 
a Cseppke Óvodai Alapítvány 
szervezésében. Köszönjük a 
szülők, családok, vállalkozások, 
cégek támogató együttműködését! 

Örömmel tölt el bennünket, hogy 
közösen vállalunk felelősséget 
gyermekeink környezettudatos 
szemléletformálásában.
Zöld Óvoda cím birtokosaiként 
minden évben együtt a gyerekekkel 
gyűjtjük össze hatalmas 
vadgesztenyefáink terméseit. A 
sok kis szorgos kéz most sem 
tétlenkedett, így összesen 763 kg 
gesztenye gyűlt össze, amelyet 
gyógynövény felvásárlónak adtunk 
át. 
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Végéhez közeledik a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 
pályázatán elnyert támogatásból 
megvalósuló új bölcsőde építése. A 
220 millió forintos gyomaendrődi 
beruházás eredményeként komfortos, 
jól felszerelt intézmény várja majd a 
kicsiket 2021 nyarától. A bölcsőde 
a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-
Hunya Kistérségi Óvoda 
intézményegységeként fog működni, 
társulási fenntartásban. Az épület 
egy földszintes, a nevelési-gondozási 
egységeket magába foglaló részből, 
valamint egy kétszintes gazdasági, 
igazgatási, szociális részből áll. A 
gyermekek fejlesztéséhez szükséges 
intézményi infrastruktúrát és 
pedagógiai környezetet, az egészséges 
és korszerű nevelési feltételeket 
vidám színvilág, világos, napfényes 
környezet biztosítja. A két csoportszoba 
udvari oldalán teraszt és növényekkel 
beültetett játszókertet alakítunk ki. Az 
épület költséghatékony működését 
a megújuló energia felhasználása és 
energiahatékony építészeti eszközök 
segítik. 
Az intézménybe maximum 24-28 
kisgyermeket tudunk majd felvenni, 
húszhetes kortól a harmadik életév 
betöltéséig. Az intézmény létesítésével 

4 fő csecsemő- és kisgyermeknevelő 
- közülük egy fő szakmai vezető 
- valamint 2 fő bölcsődei dajka 
álláshely betöltésére lesz lehetőség 
közalkalmazotti jogviszonyban. 
A beruházás műszaki átadására 
novemberben kerül sor. Ezt követően 
tudjuk elindítani a használatba 
vételi eljárást, melynek jogerőre 
emelkedése után indulhat meg a 
működési engedélyezési eljárás. 
A szakszemélyzet kiválasztásához 
várhatóan 2021 év elején jelennek meg 
az álláspályázatok a https://kozigallas.
gov.hu/, a https://www.gyomaendrod.
hu/, a https://www.kistersegiovoda.
hu/ oldalakon, valamint a Tipegőkert 
Bölcsőde facebook oldalán, ahol 
rendszeresen közzétesszük majd a 
nyitással kapcsolatos információkat.
Kisgyermeknevelők esetében többféle 
szakképesítést is megjelöl a jogszabály, 
így elfogadható az OKJ képzés 
keretében megszerzett csecsemő- 
és kisgyermekgondozó, csecsemő- 
és kisgyermeknevelő-gondozó 
képesítés, valamint az alapképzés 
keretében megszerzett csecsemő- 
és kisgyermeknevelő diploma. A 
kisgyermeknevelő- gondozó hivatás 
igen komoly felkészültséget kíván 
meg, mivel a legérzékenyebb, legtöbb 

törődést, szeretetet, dédelgetést igénylő 
korosztályt nevelik, gondozzák, 
biztosítják számukra a harmonikus 
testi, szellemi, valamint szociális 
fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A 
bölcsődében dajka munkakörben 
kizárólag bölcsődei dajka képesítés 
fogadható el. A két bölcsődei dajka 
munkaköre a gondozás mellett kiterjed 
a melegítő- és tápszerkonyhában 
végzendő feladatokra, illetve az épület 
takarítási feladataira is. 
A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 
azonosító számú, „Tipegő Kert 
Bölcsőde építése Gyomaendrődön” 
című projekt célja, hogy 
Gyomaendrődön a 3 éven aluli 
kisgyermekek napközbeni 
elhelyezését biztosító bölcsődei 
ellátást megfelelő kapacitással és 
minőségi szolgáltatással tudjuk 
bővíteni, a gyesen/gyeden lévő 
szülők igény esetén visszatérhessenek 
a munkaerőpiacra. A Tipegőkert 
Bölcsőde családbarát szolgáltatásként 
segíti majd a családok életminőségének 
javítását, a szülők munkavállalási 
esélyeinek növelésével. A beiratkozás 
várhatóan 2021 tavaszától kerül 
meghirdetésre az előzőekben felsorolt 
online felületeken, illetve a városi 
sajtóban.

Bölcsődei hírek – Finisben a Tipegőkert Bölcsőde kivitelezése

Hulladékudvar működik Gyomaendrődön
A Gyomaendrődi hulladékudvar (Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) május 18-tól fogadja a 

gyomaendrődi, csárdaszállási, hunyai és örménykúti lakosságtól, a háztartásokban életvitelszerűen keletkező, 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot, mely mérlegelést követően díjmentesen adható le a gyűjtőudvaron. 

A hulladékudvart a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. üzemelteti. 
A hulladékudvar igénybevételének feltételei és a leadható hulladékok típusáról és mennyiségéről szóló tájékoztatás a 

https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ és a 
hhttps://www.dareh.hu/_bazis/gyomaendrodi-hulladekgyujto-udvar/ oldalon érhető el. 

 
NYITVA TARTÁS:  

Hétfő: 08:00-16:00 h között  
Csütörtök: 08:00 – 16:00 h között és

minden hónap első szombati napján: 08:00-16:00 h között
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

2005-től a Magyar Olvasástársaság 
kezdeményezésére, Benedek Elek 
születésnapján, szeptember 30-án a 
Magyar Népmese Napját ünnepeljük. 
Erre a jeles napra idén is meglepetés 
előadással várta az alsós tanulókat 

a Határ Győző Városi Könyvtár. A 
Kacagó Bábszínház „Egyszer volt 
Budán kutyavásár” című színvonalas 
és szórakoztató bábjátékát 
másodikos és harmadikos tanulóink 
tekinthették meg. Az előadás 

zárásaként, a mese főszereplőit - 
a bábokat - közvetlen közelről is 
megcsodálhatták a gyerekek, ezáltal 
vidám és emlékezetes élményekkel 
gazdagodhattak.

Idén is elvarázsolta a magyar népmese a „kisbálintosokat”

Az Állatok világnapja kapcsán minden 
évben lehetőségünk nyílik arra, 
hogy beszélgessünk a gyerekekkel a 
felelős állattartásról, arról, hogy házi 
kedvenceink segítőtársként és barátként 
is gazdagítják mindennapjainkat. 
Iskolánkban másodszor - október 5-9. 
között - került megrendezésre az „Állati 
jó” projekthét. A gyerekek egyénileg 
és osztályszinten is megmérettethették 
magukat a hét során: a témához 
kapcsolódó totót, keresztrejtvényt, 
játékos fejtörőt oldottak meg, emellett 
különböző, erre az alkalomra készített 
játékokat játszhattak. A pedagógusok 
memóriajátékokkal, Keresd a párját!, 
logikai játékokkal, lábnyom- és 
árnyékfelismeréssel hívták fel a 
gyerekek figyelmét az állatokkal való 
együttélés fontosságára. A gyerekek 
számára meghirdetett „Szelfizz a 
kedvenceddel!” című fotópályázatra 
számos kedves pályamű érkezett be, 
a képek iskolánk folyosóit díszítik. 
A tavalyi évhez hasonlóan, idén 
is adománygyűjtést szerveztünk, 
tápokkal, konzervekkel, játékokkal 
leptük meg a Gyepmesteri Telep 
kutyusait. A hét zárásaként pénteken 
kék szalagot kötöttünk, ezzel fejeztük 
ki, hogy mi is fontosnak tartjuk 
a felelősségteljes állattartást az 
állatkínzás elleni határozott fellépést.

Egy „állati jó” hét!

Büszkék vagyunk Fitkides lányainkra
Szentesen képviselték városunkat és 
iskolánkat a KörösFit-es lányok, ahol 
a Fitkid Országos Dance A, Dance 
B verseny került megrendezésre. A 
„kisbálintos” lányok felkészülését is 
nehezítették az elmúlt hónapokban 
bevezetett szigorú korlátozások, ennek 
ellenére a versenyzők és edzőik kitartóan 
készültek a megmérettetésre. Furka 
Dorka, Izsó Zorka, Munkácsi Petra és 
Pataki Zoé életük első versenyén vettek 
részt, versenynapjuk ettől vált igazán 

izgalmassá és felejthetetlenné. Gergely 
Orsolya és Katona Ákos tanítványai, 
hibátlan, gyönyörű gyakorlatokat 
mutattak be. Furka Dorka hibátlan 
gyakorlatával kitűnt a mezőnyből 
ezért jutalmul a 4. helyezést hozta 
el. Izsó Zorka magabiztos táncával 
a 7. helyen zárta a napot, Pataki Zoé 
és Munkácsi Petra is jól teljesített a 
szoros versenyben, Zoé a 10. helyet, 
Petra pedig a 11. helyet szerezte meg. A 
délutáni blokkban, Csipai Csenge - aki 

már rutinosnak mondható versenyző - 
mutatta be kiváló gyakorlatát, mellyel 
az országos versenyen ötödik lett. 
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
két korábbi tanítványunk, Fekécs 
Noémi és Szunyog Hanna is szépen 
szerepeltek az országos versenyen. 
Fekécs Noémi országos 5. helyezett, 
míg Szunyog Hanna - országos 3. 
helyezett lett. Szívből örülünk a lányok 
eredményeinek, gratulálunk minden 
versenyzőnek és az edzőknek!
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Az Országos Könyvtári Napok 
keretében 2020. október 5-től 11-ig 
rendezte meg a Határ Győző Városi 
Könyvtár azt a rendezvénysorozatot, 
melynek minden napján változatos, 
színes programokkal várták az 
érdeklődőket. Különösen örültünk, 
hogy a gyerekek is betekintést 
nyerhettek a könyvtárosok által 
nyújtott széles körű szolgáltatásokba, 
tanítványaink támogatást kaphattak 
a kulturált szabadidős és közösségi 
tevékenységekhez. Iskolánkból hat 
osztály látogatott el szaktanárok 
vagy osztályfőnökök kíséretében 

a meghirdetett programokra. 
Nagy Róbert, a békéscsabai 
Jókai Színház művésze versekkel 
kedveskedett a hallgatóságnak. 
Vaszkó Zsolt és Balog Lajos digitális 
természetfotói, a kiállított makettek 
nagy tetszést arattak diákjaink 
körében. Érdeklődéssel vettek részt 
tanítványaink a gyógynövények és 
fűszernövények felismerésében is, 
aki pedig a növény nevét is helyesen 
megmondta, ajándékkal térhetett 
haza. Köszönjük a könyvtárosok 
fáradhatatlan szervező tevékenységét, 
elkötelezett munkáját.

Köszönet a Határ Győző Városi Könyvtár könyvtárosainak

A Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával, rendhagyó zeneórán 
ismerkedhettek énekkaros és 
zeneiskolás tanítványaink Bartók 
Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc 
és Beethoven muzsikájával, 
munkásságával. Váradi László 
Junior Prima díjas zongoraművész 
és Mondok Yvette operaénekes 
színvonalas előadásukat a zeneszerzők 
életéről szóló érdekes történetekkel 
színesítették. Köszönjük az értékes 
programot.

Szeretjük a komolyzenét

A Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola pedagógusai az 
elmúlt két tanévben közel hatvan 30 
órás, a Magyar Diáksport Szövetség 
által szervezett továbbképzésen 
bővítette módszertani ismereteit. 
A tantestületből nem csupán a 
testnevelő kollégák, hanem az 
egyéb tantárgyakat tanító nevelők 

is részt vettek a szemléletformáló, 
közösségépítő képzéseken. Hisszük, 
hogy személyes példamutatásunkkal 
felhívhatjuk a figyelmet az 
élményalapú mozgástevékenységek 
egészségmegőrző, személyiség-
fejlesztő, közösségformáló szerepére. 
Az MDSz a képzéseken részt vevő 
pedagógusokat okosórával jutalmazta.

Egészséges pedagógus, egészséges gyerekek

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
A Népmese Napján meséltünk

Szeptember 30-án Benedek Elekre emlékezve ünnepeltük 
a Népmese Napját. A 4. osztályosok készültek mesével, 
jelenettel és zenével. A járványügyi szabályok betartása 
mellett színvonalas műsort nézhettek meg az alsó tagozatos 
diákok a tornateremben. A műsor végén a népmesei 
motívumokkal díszített képkeretben fényképezkedtek a 
gyerekek. Erre a napra közösen készítettünk egy mesefát, 
amit gyerekek a kedvenc meséikről készült rajzokkal 
díszítettek fel.

Eljött az ősz, 
erről szólt a szünet előtti utolsó hét

Annak ellenére, hogy a járványhelyzet átírta a hagyományos, 
jól bevált forgatókönyvünket, kellemes hangulatban 
telt el a témahét. A közösségi teres programjainkat az 
osztálytermekben tartottuk meg. A kézművesalkotások a 
tantermeket, folyosókat díszítik. A Városi Gondozási Központ 
közreműködésével az elmaradhatatlan gyümölcssaláta 
is az asztalunkra kerülhetett, amit ezúton is köszönünk. 
A „nagyobbak”, a hangulat fokozásaként a halloween-t is 
becsempészték. Az együtt töltött közös programunkat, 
a „vitaminfutást” csodálatos időben, még csodálatosabb 
környezetben záró eseményként tartottuk meg. A felső 
tagozatosoknak idén is az ötödikesek szervezték meg az 
ősz témahét programjait. A programok között szerepelt a 
„Találd meg a szépet az őszben” fotópályázat, a halloween-
i tökfaragás és a halloweeni-i tökös váltó. A fotópályázatra 
sok kreatív, őszies hangulatú fotót nyújtottak be a gyerekek, 
melyeket a zsibongóban állítottunk ki. A tökfaragó 
versenyre is sok-sok ijesztő, kreatív faragott tököt hoztak 
be a gyerekek, amelyekből kiállítást rendeztünk. Végül a 
tökváltót 4 fős csapatokkal a ligetben rendeztük meg, ahol 
a kellemes időben, szép környezetben minden résztvevő jól 
érezte magát.

Pályázatot nyert a Szent Antal 
Népház és Művelődési Ház

A Szent Antal Népház és Művelődési Ház sikeresen 
pályázott az Agrárminisztérium által meghirdetett, 
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására kiírt HUNG-2020 pályázati felhívására. 

A helyi értékek népszerűsítésére beadott 
„Gyomaendrődi Kincsestár” című pályázata 3 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Dolgozzon otthon !
díszdobozok hajtogatása és egyebek elérhetőségei

érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 06-209104517)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A helyi hagyományőrzés, valamint Családi és egészség megőrző programok 
infrastruktúrájának fejlesztése a Körösmenti Táncegyüttes rendezvényeihez

A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány a népi hagyományok ápolását, megőrzését 
szolgáló programok infrastruktúrájának fejlesztése érdekében benyújtott pályázatát 
2020. október 28. napjával sikeresen megvalósította a 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00390 pályázati projektnek köszönhetően. 

A Körösmenti Táncegyüttes a projekt keretében eszközbeszerzést valósított meg, az együttes által szervezett, 
megrendezett különböző típusú hagyományőrző, valamint csapatépítő programok, táncházak, kiállítások szabadtéri 
és beltéri rendezvények színvonalas megvalósításához. Az új eszközök beszerzésével, a hagyományőrző családi 
programok megrendezése színvonalasabbá, a rendezvényeket kísérő programelemek szélesebbé válnak, valamint az 
együttes műsorainak díszletei frissülnek, változatosabban használhatók. 

Bár az eszközbeszerzések szoros kapcsolatban állnak a megvalósítandó hagyományőrző programokkal, az idei pandémiás 
helyzet miatt a programok (Hagyományos locsolkodás a Körösmnti Táncegyüttessel, Szent Iván éji tűzugrás) a 2021. 
évben kerülnek megvalósításra a Támogató Hatóság jóváhagyásával. 

A projekt összköltségvetése: 1 074 395Ft. 
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020. 10. 28. 

Bővebb információ:
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
E-mail: korosmentitancegyuttes@gmail.com

Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység

Minden évben nagy készülődés előzi 
meg nyílt napunkat, melyet idén 
november 18-án rendhagyó módon 
szervezünk meg. Izgalmas, érdekes, 
gyerekközpontú kisfilmet készítünk, 
amelyet ezen a napon minden végzős 
általános iskolás megtekinthet 
saját iskolájában illetve később 

mindenki, aki ellátogat gimnáziumunk 
honlapjára. A megszokott módon 
betekintést nyerhetnek az iskolánk 
iránt érdeklődő diákok és szüleik is 
intézményünk életébe. Lesz rendhagyó 
utazás-turizmus játék, angol és 
német foglalkozás, fizikai – kémiai 
kísérletek, rendvédelmi bemutató 
és testnevelés óra. Diákjaink és 
tanáraink is megmutatkoznak, a nézők 

életképeket láthatnak hagyományos 
programjainkról, mint a fecskeavató, a 
karácsonyi ünnepség, a szalagavató, a 
ballagás és a diákbál. Szívből ajánljuk 
ezt a kisfilmet mindenki figyelmébe, 
hisz ily módon bárki megismerheti 
intézményünket, olyanok is, akik 
egyébként egy hagyományos nyílt napra 
nem jutnának el. Bővebb információért 
keressék fel honlapunkat!

Rendhagyó nyílt nap

Kora tavasszal gimnáziumunk 
a Határtalanul! programban az 
„Együttműködés középiskolák 
között” címmel meghirdetett 
pályázaton sikeresen szerepelt. A 
kirándulás a külhoni magyarsággal 
kapcsolatos ismeretek bővítésére ad 
lehetőséget. A pályázati kiírás célja 
Magyarország és Románia, Szlovákia, 
Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy 

Horvátország magyar tannyelvű vagy 
magyar tagozattal, illetve osztállyal 
rendelkező középiskoláiban tanuló 
diákok közösségi együttműködésének 
támogatása. Az együttműködés egy 
vagy több - tanulmányi kirándulások 
keretében történő - közös program 
magvalósítására irányul. A közös 
programon a magyar oktatási intézmény 
és a külföldi oktatási intézmény tanulói 
közösen vesznek részt. Iskolánk 11. 
évfolyamos tanulói és kísérőtanáraik 

Romániába és Erdélybe nyertek 
lehetőséget egy 6 napos utazásra, 
majd a továbbiakban a partneriskola 
látogatna el hozzánk. A pályázat szerint 
a belföldi és külföldi programokon is 
azonos létszámú és életkorú valamint 
lehetőleg ugyanazon diákoknak kell 
részt venniük. A vírushelyzet miatt a 
programot felfüggesztették, de nagyon 
bízunk benne, hogy jövőre megvalósul 
ez a kirándulás és részletesen 
beszámolhatunk élményeinkről.

Határtalanul! pályázat

- EBÖSSZEÍRÁS -
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. november 2. és 2021. február 28. között ebösszeírást végez.
Megkérünk minden ebtartót és ebtulajdonost, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján, vagy a 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán beszerezhető ebösszeíró nyilatkozat kitöltésével 
segítség munkánkat. A teljes tájékoztató megtalálható a Gyomaendrődi Város Önkormányzatának honlapján.
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Alföldi ASZC Bethlen Gábor Mezőgazdasági- és 
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium hírei

16. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok
Fehérvárcsurgón a Károlyi 
Kastélyban rendezték meg 
a 16. Európai Dísznövény 
és Kertművészeti Napokat.  
Dr. Nagy István agrárminiszter úr és 
Angelica Károlyi asszony nyitották 
meg a színvonalas rendezvényt, 
ahol bemutattuk vidékünk 
termékeit, intézményünk képzési 
kínálatát. Külön üdvözölt minket 
Dr. Nagy István, az Agrártárca 
vezetője, valamint Gresoné Nesuta 
Marianna Párizsi Agrárattasé. 
Köszönet Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának, a dr. Tóth Elek 
Kertbarát Körnek, a gyomaendrődi 
virág és dísznövény üzleteknek, 
Kovács Zoltán kistermelőnek a 
kiállított termékekért.

Idén rendhagyó módon emlékeztünk meg az 1956-os magyar 
forradalomról. Az iskola épületében öt helyszínt alakítottunk 
ki, ahol egész héten a legfontosabb eseményekről olvashattak, 
nézhettek fényképeket a diákok. Iskolánk tanulói és tanárai 
videót is készítettek, ahol korabeli megyei és helyi napilapok 
segítségével idézték fel a mindennapokat és a nagy történelmi 
változásokat.

Iskolánk vadgazdálkodási és erdésztechnikus tanulói, 
október 20-án a szeghalmi Peroktáv Vadásztársaságot 
látogatták meg. A társaság területe apróvadas jellegű, ahol 
röptetett réce és fácán neveléssel, illetve vadásztatással is 
foglalkoznak. Megismerkedtek a helyi sajátosságokkal, 
gyakorlatban alkalmazott megoldásokkal, melyek mögött 
nagy szakértelem, és tapasztalat állt. Diákjaink szakmai 
látóköre bővült, gyakorlati tudása sokat gazdagodott. 
Köszönjük Peroktáv!

1956

Szeghalmi tanulmányút  

Nem sikerült még választanod? Akkor mi segítünk! 
A 2021-2022-es tanév képzési ajánlatai Neked: 

 

ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
BETHLEN GÁBOR  

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM, 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Szakképző iskola Technikum 

0001  Mezőgazdasági technikus 

0002  Környezetvédelmi technikus 

0003  Élelmiszer-ellenőrzési technikus 

0004  Erdésztechnikus 

0005  Gazda 

0006  Pék-cukrász 

0007  Édességkészítő 

0008  Kistermelői élelmiszerelőállító 

5 éves képzés 

 

3 éves képzés 

Állami ösztöndíj 
 a technikumi és a szakképző iskolai képzésen is jár!  

Minél jobban tanulsz, annál magasabb összegű ösztöndíjban részesülsz! 

OM: 202728  Technikai OM: 520145 
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Amikor eszedbe jut, 
 mehet az utalás
Töltsd le az OTP SmartBankot  és 
intézd egyszerűen pénzügyeidet!

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek: www.otpbank.hu. 

2020. október 7-8. között került meg-
rendezésre a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szervezésében az Országos 
Tourinform Találkozó, melynek helyszí-
ne a budapesti Aquaworld Resort volt. 
A gyomaendrődi Tourinform Iroda ab-
ban a megtiszteltetésben részesült, hogy 
az első szakmai napon bemutathatta jó 
gyakorlatát a Körös Pecsétgyűjtőt. 
A tavaszi időszakban az MTÜ egy 
felhívás keretein belül gyűjtötte az 

egyedi megoldásokon alapuló bevételt 
is generáló jó gyakorlatokat. Ekkor 
döntöttem úgy, hogy részletesen 
bemutatom és elküldöm az 
irodánkban már évek óta jól működő 
szolgáltatásunkat a Körös pecsétgyűjtő 
füzetet és annak további fejlesztési 
lehetőségeit. Örömmel töltött el minket, 
mikor megtudtuk, hogy az ország 109 
Tourinform Irodája közül kiválasztott 
9 iroda munkája között Gyomaendrőd 
is szerepel – tájékoztatott Sztezsán 
Adrienn a gyomendrődi Tourinform 
Iroda vezetője 
A Körös Pecsétgyűjtő 2017-ben készült 
el 10 gyomaendrődi minőségi turisz-
tikai szolgáltató részvételével és azóta 
is töretlen népszerűséggel bír, hiszen a 
füzetben megtalálhatók azok a helyszí-
nek, melyeket a vendégnek mindenképp 
érdemes meglátogatni. Úgy gondolom, 
a legtöbb szegmens megtalálhatja szá-
mításait a pecsétgyűjtés során, hiszen a 
füzetben épp úgy szerepel egy múzeum 
egy fürdő, vagy mondjuk egy étterem. 
Ha a turista 10-ből 6 helyszínt bejár, és 
a kigyűjtött pecsétgyűjtött bemutatja 
Tourinform Irodánkban, ajándékban ré-
szesül. Népszerűségét bizonyítja, hogy 
már több, mint 100 ajándékot osztottunk 

ki a beváltott füzetekhez, és a visszajel-
zések is pozitívak. A látogatóknak plusz 
motivációt nyújtunk azzal, hogy a hely-
színeket „játékos” formában ismerhetik 
meg, és mivel időkorlát nélküli a bevál-
tás lehetősége, így a jutalom bármikor 
megszerezhető. A füzettel alapvetően a 
turistákat céloztuk, viszont előfordul, 
hogy a helyiek is szívesen körbejárják 
alkalom adtán a helyszíneket. 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a 
pecsétgyűjtő füzet elnevezése nem vé-
letlenül lett „Körös”.  Hiszünk abban, 
hogy a Körös, mint márka meghatáro-
zó szereppel bírhat térségünk életében. 
A Körös-mentén fekvő települések is 
számtalan értékkel rendelkeznek, me-
lyet érdemes közös együttműködésben 
bemutatni az ide érkezőknek. Az idei 
évben általánosságban elmondható, 
hogy a természet közeli élmények ke-
rültek előtérbe, továbbra is prioritást él-
vez a horgász, vagy épp az ökoturizmus, 
valamint több vízitúra megállóhely is 
létesült a Körös mentén. Ezek mind 
olyan lehetőségekre világítanak rá, ami-
re érdemes a jövőben tovább építkezni, 
és komplex térségi kínálatban gondol-
kozni.

Sztezsán Adrienn irodavezető

Országos Tourinform Találkozón 
került bemutatásra a gyomaendrődi jó gyakorlat
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2020.október 17-én Szentesen jártunk, 
ahol nem mindennapi versenyen va-
gyunk túl. Ebben a pandémiás időszak-
ban szinte lehetetlen beltéri versenyeket 
lebonyolítani, de ez most mégis sikerült. 
Nagyon profin, rengeteg szigorú sza-
bállyal és mindenre figyelve szervezték 
meg ezt az országos versenyt, ami zökke-
nőmentesen zajlott le a szombati napon. 
A KörösFit-es lányok nagy izgalom-
mal indultak el ezen a versenyen,  
mivel sok akadály nehezítette az el-
múlt hónapok felkészülési időszakát. 
Úgy látszik,  a felkészülés sikeres 
volt, az akadályokat megsemmi-
sítve egy sikeres napot zárhattunk. 
Gyomaendrődről 9 verseny-
ző mutatta be gyakorlatát. 
Furka Dorka, Izsó Zorka, Munkácsi 
Petra és Pataki Zoé élete első ver-

senyén vett részt, ami még in-
kább izgalmassá tette a napunkat. 
Mind a 4 lány szinte hibátlan, gyönyö-
rű gyakorlatot mutatott be, melyekkel a 
következő eredmények születtek.
Furka Dorka -  4. helyezett  
Izsó Zorka -  7. helyezett 
Pataki Zoé  -  10. helyezett 
Munkácsi Petra  - 11. helyezett
A délutáni blokkban 5 ver-
senyzőnk lépett  a szőnyegre. 
Csipai Csenge, Fekécs Noémi, 
Gombkötő Zsófi, Molnár Maja és 
Szunyog Hanna 
már rutinos ver-
senyzőnek számít.
A lányok nagyon 
magabiztosan és 
felkészülve mutat-
ták be a gyakorla-

taikat, melyek a következő helyezések-
re voltak elegendőek.
Gombkötő Zsófi – 2. helyezett 
Szunyog Hanna  - 3. helyezett 
Csipai Csenge - 5. helyezett  
Fekécs Noémi – 5. helyezett  
Molnár Maja – 7. helyezett 

Gratulálunk mindenkinek, hi-
szen szuper eredmények születtek. 
A felkészülésben segítette a lányokat 
Gergely Orsolya és Katona Ákos - 
edzők.

Gombkötő Zsófi és Szunyog Hanna dobogón az országos fitkid versenyen

Október 31-én Győrben az Olimpiai 
Sportparkban került megrendezésre 
az Országos Bajnokság a Serdülő B 
fiú és Junior B fiú korcsoportoknak. 
A Gyomaendrődi Judo Klubbot 
két versenyző képviselte. Junior 
B csoportban Beinschróth Balázs  
(-100 kg), aki pontszerző V. helyen 
végzett a két évvel idősebbek között. 
Serdülő B csoportban pedig Fekécs 
Gyula (-55 kg), aki 26 versenyző 
között a 2. mérkőzésén vereséget 
szenvedett és így vigaszágon folytatta 
a versenyt. Ezen az ágon jutott el a 
bronzmérkőzésig, ahol IPPON-nal 
győzött és így megszerezte az Országos 
Bajnokságon az egy évvel idősebbek 
között a III. helyet. A következő két 
hétvégén folytatódik az országos 
bajnokság sorozata, ahol további 
versenyzők lépnek tatamira.

(Gyomaendrődi Judo Klub)

Országos Bajnokságon a Gyomaendrődi Judo Klub versenyzői
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Olimpiai Reménységek Versenye 
Nemzetközi verseny (22 ország)
I.  hely: Fodor Bence – Tamási 
Zsombor  K-2 500 m
II. hely: Fodor Napsugár – Tóth Dia 
 K-2 500 m
III.hely Fodor Napsugár – Sági Aliz 
K-2 1000 m
Országos Bajnokságok 
(Első helyek: 12 db)
K-1 Kölyök 1000 m Mertz Attila
K-1 Kölyök 2000 m Mertz Attila
K-1 Kölyök 10 Km Mertz Attila
K-1 kölyök 3 x 200 m  Mertz Attila 
– Gellai Gergő – Oláh Zsombor
K-4 serdülő 1000 m Mertz Attila – 
Gellai Gergő – Berta Bence – Gyetvai 
Máté

K-2 Kölyök 1000 m Gellai Gergő 
– Oláh Zsombor
K-2 Kölyök 10 Km Gellai Gergő 
– Oláh Zsombor
K-2 ifjúsági 500 m Fodor Bence 
– (Tamási Zsombor Szolnok)
K-2 Serdülő 500 m Fodor 
Napsugár – (Tóth Diána Budapest)
Mk-1 Kölyök 2000 m  Konyecsni 
Milán
Mk-1 Kölyök 10 Km   Konyecsni 
Milán
Mk-1 Kölyök 3 x 200 m Konyecsni 
Milán – Kun Vilmos – Szabó Barna
Továbbá: 3 db második hely, 4 db 
harmadik hely, 5 db negyedik hely, 3 
db ötödik hely, 4 db hatodik hely. 

Mertz Attila ötszörös Magyar 
Bajnok, Gellai Gergő négyszeres 
Magyar Bajnok, Oláh Zsombor, 
Konyecsni Milán háromszoros 
Magyar Bajnok, Fodor Bence, 
Fodor Napsugár, Berta Bence, 
Gyetvai Máté, Kun Vilmos, Szabó 
Barna egyszeres Magyar Bajnok. 
Válogatott kerettagok (9 Fő)
Páros (olimpiai) keret: Fodor Bence
Ifjúsági Válogatott keret: Fodor 
Napsugár, Sági Aliz
Serdülő Válogatott keret: Mertz Attila, 
Gellai Gergő, Oláh Zsombor
Kölyök régiós Válogatott keret: 
Konyecsni Milán, Kun Vilmos, Oláh 
Zsombor

KSI Gyomaendrőd eredmények

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 pld-ban, ingyenes terjesztéssel. 
Kiadás és szerkesztés Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370; e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525 
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1
Felelős vezető: Varga Mihály. Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 66/218-370 telefonszámon. 
A következő lapszám 2020. december hónapban jelenik meg.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közleménye
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében 
ügyfélszolgálatunkon 2020. november 2. napjától az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

− bejárat a főbejáraton a Selyem út felől, a hátsó ajtó zárva,
− az épületbe való belépés a portaszolgálat hívására történhet,
− a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben,  

épületben egyszerre maximum 3 személy tartózkodhat,
− kötelező az arcot eltakaró maszk viselése, a kihelyezett kézfertőtlenítő használata!

Kérjük az óvintézkedések betartását!
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Homoktövis termékek a természetes vitaminpótlásért

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának homoktövis ültetvényén októberben befejeződött a 
betakarítás, és a friss homoktövis bogyóból készített alábbi termékek elérhetőek a vásárlók 
számára.

Homoktövis-alma gyümölcslé:
A magas C-vitamin tartalmú speciális beltartalmi értékekkel bíró bogyókból az elmúlt évekhez 

hasonlóan az önkormányzat ivólevet készítetett, mely 100%-os gyümölcstartalmú, hozzáadott cukrot, 
tartósítószert, nem tartalmaz. Az alapanyag jelentős esszenciális aminosav, antioxidáns (E vitamin) és 
C-vitamin tatalommal rendelkezik.
Homoktövis cékla-alma gyümölcs és zöldség lé:

A készítmény tartósítószert, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A homoktövis csökkenti 
a vér koleszterinszintjét, támogatja a máj funkcióit, fokozza az epe kiválasztását és 
gyulladáscsökkentő hatással is bír. Az alma leve élénkítő hatású, a belek és a máj megfelelő 
működéséhez elengedhetetlen. Méregteleníti a szervezetet. A cékla természetes béltisztító, 
méregtelenít, szívvédő hatású.
Homoktövis velő:

A velő formátum 100%-ban tiszta homoktövis, mag, és héj nélkül. Gyümölcstartalma 100%. 
A velő, tartósítószert, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A termék fogyasztása hozzájárulhat az 
immunrendszer erősítéséhez, a szervezet regenerálódásához, általános roboráló hatása van. A
homoktövis B1, B6, B12 valamint E vitaminban (antioxidáns) gazdag a jelentős C-vitamin tartalo m 
mellett. A velő 500 ml-es kiüvegezett formában kapható. Fogyasztása naponta egy- két evőkanál 
mennyiségben javasolt.
A homoktövis 33%-ban homoktövis velőt, valamint hozzáadott cukrot, és vizet tartalmaz. Fogyasztása 
hígított formában (ásványvízzel, vízzel, szódával) javasolt 1:8 arányban. A szörp a velőhöz hasonlóan 
500 ml-es űrtartalmú üvegben kerül forgalmazásra.

A homoktövis szörp hamarosan újra kapható lesz

A homoktövis ivólé, 3 literes dobozos kiszerelésben 1.800.-Ft/doboz áron, a homoktövis velő, 
500 ml-es üveges kiszerelésben 2000.-Ft/ üveg áron. A homoktövis szörp 500 ml-es kiszerelésben 
800.-Ft/üveg áron megvásárolható hamarosan.

Vásárlás hely: Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatalánál (5500. Gyomaendrőd 
Selyem út 124.) hétköznaponként hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig, 
valamint Gyomaendrődön a virágkertészetben az Alkotmány utca 5. sz. alatt, hétköznap hétfőtől-
péntekig 7 órától 14 óráig.

Varju Róbert
            közmunkavezető 

 

  


