
GYOMAENDRŐDI

HÍRMONDÓ
közéleti havilap 2020. októberIV. évfolyam 8. szám

Megújult környezetben kezdtük az új tanévet iskolánkban. 
A nyár folyamán 5 új bejárati ajtót kapott az épület, a 300 
négyzetméternyi beton udvar pedig térkővel lett lerakva. 
A felújítás költségeit a tankerület fedezte összesen közel 
9 millió Ft összegben.  Szeptember közepére a tornaterem 
melletti sportudvar is elkészült , amit az önkormányzat hazai 
támogatású pályázatból finanszírozott 5 millió Ft önerővel 
és 17 millió Ft támogatással. Az iskola tanulói örömmel 
vették birtokba a megújult udvart. Köszönjük szépen!

Farkas Zoltánné igazgató

Felújítások, fejlesztések a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában
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Milyen döntések születtek?
Sok beszámolót tárgyaltunk: az 
óvodákat, bölcsődéket működtető 
vállalkozók mellett a Család- és 
gyermekjóléti Központ is beszámolt 
2019 évi tevékenységéről. A város 
költségvetése is napirenden volt. 
Az idei, nehéz év ellenére is stabil 
a gazdálkodás, a működés nincs 
veszélyben. Testületünk szerződést köt 
dr. Pap Péter Sándor fogorvossal, aki 
eddig helyettesítéssel látta el a 3. sz. 
fogorvosi körzet működtetését. Ezzel 
mind a három fogorvosi körzetünk 
ellátása megoldott. Remélem, a 
doktor úr is megtalálja számítását 
Gyomaendrődön, és a lakosság is 
elégedett lesz munkájával.
16 db új konténert kívánunk 
vásárolni, amelyeket a temetőinkben 
helyezünk el. Kevésnek bizonyultak 
szemétgyűjtő konténerek, ezek számát 
bérléssel is lehetett volna növelni. 
Alaposan megvizsgálva a beszerzési 
árakat, úgy döntöttünk, hogy inkább 
vásároljunk új eszközöket, mert 
a vételár négy év alatt megtérül. 
A hulladékelszállítást továbbra is 
a TAPPE Hulladékgazdálkodási, 
Köztisztasági, Szolgáltató Kft végzi. 
Beszámolt a Jelen és a Jövő 
Gyermekeiért Alapítvány a nyári 
napközi ellátást biztosító tábor 
tevékenységéről. A vírus helyzet 

miatt nagy szükség volt a napközi 
tábor működtetésére, a szülőknek már 
nem volt szabadsága, hogy a tanév 
végeztével ismét otthon maradjanak 
gyermekeikre vigyázni. És a gyerekek 
is vágytak már a közösségi életre, az 
élményekre. Az ellátással elégedettek 
vagyunk, több gyerek vette igénybe, 
mint amiről a megállapodás szólt. 
Az időtartam is hosszabb volt, a 
7 héten át tartó időszak alatt 158 
fő vette igénybe a nyári napközi 
ellátást. Az önkormányzati 
képviselők covid járvány ideje alatt 
felajánlott képviselői tiszteletdíjának 
eredményeként a szülők által fizetendő 
7000.-Ft-ot ebből az összegből tudtuk 
finanszírozni, azaz a tábor az igénybe 
vevők számára ingyenes volt. 
A közútkezelő vezetőjével lesz 
találkozóm, helyszíni bejárás során 
mutatom be, hogy milyen áldatlan 
állapotok jellemzik településünk 
kiemelkedően nagy forgalmú fő 
közlekedési útjait. Nagyon bízom 
abban, hogy ez a bejárás és személyes 
találkozó eredményes lesz.
Elmegy a Kállai Ferenc Művelődési 
Központ vezetője.
Weigertné Gubucz Edit bejelentette 
távozási szándékát, október 31-ig látja 
el feladatait. Ideiglenesen a korábbi 
vezetőt, Benéné Szerető Hajnalkát 
bízzuk meg az intézmény vezetésével. 

Most van folyamatban a jövő évi 
rendezvénynaptár kialakítása is, és 
terveink szerint októberben áttekintjük 
a közművelődési intézményeink 
működését is. A vezetői feladatok 
ellátására ezek után írunk ki pályázatot. 
A rendezvénynaptár össze-
állítása kapcsán szó esett a 
nagyrendezvényekről: a sajt- és 
túrófesztiválról, a halfőző versenyről, 
a böllérfesztiválról is.
Szeretném, ha a nagyrendezvényeinkről 
rövid időn belül olyan program és 
költségtervezet kerülne a képviselő-
testület elé, amely a fellépők nevével, 
az egyes programelemekkel és 
költségvetési összegekkel lehetővé 
tenné, hogy világos képet kapjunk a 
várható végösszegről, és szükséges 
támogatás mértékéről. Szeretném, 
ha döntési helyzetbe kerülhetne a 
testület, mert kellő időben értesül a 
megfelelő információkról. El kell 
érnünk, hogy olyan színvonalas 
programtervet kínáljunk, amely 
idejében meghirdetve, erősíti a 
gyomaendrődiekben városunk 
kulturális életének sokszínűségét, 
a környékbeli településeknek is 
megmutatja ezt, és ösztönzi a 
turistákat arra, hogy településünkre 
látogassanak. Az intézményeink 
rendezvényeinél össze kell hangolni a 
tevékenységeket és az időpontokat. 

Köszönöm a beszélgetést.

Megkérdeztük a polgármestert

A helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével pályázatot 
hirdetett a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 
2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pályázat 
címe:   Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása 
2020  (rövid cím: Önkormányzati 
fejlesztések 2020) belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása alpont.

A beruházási helyszíneken található 
utak és járdaszakaszok az elmúlt 
időszakban jelentősen leromlottak, 
több helyen balesetveszélyessé 
váltak. A megfelelő műszaki tartalom 
kialakítása érdekében az érintett utak 
és járdaszakaszok felújítása szükséges. 
A fejlesztés megvalósítására 2021-ben 
kerül sor.

Belterületi utak, járdák felújítására nyert támogatást a város

Somogyi Béla utca 418 m, 
Polányi Máté utca 35 m, 
Kántorkert sor 132 m, 
Fazekasi út 76m,  
Újkert sor 283m

944 fm 31 659 243 Ft 10 553 081 Ft

Október 6 Ltp. 74 m, 
Bajcsy Zsilinszky úton, Kossuth 
L. utca és a Rákóczi utca között 
138 m 
Hídfő utca 150 m

362 fm 8 340 757 Ft 2 780 252 Ft

Beruházás összköltsége: 54 560 931 Ft
Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft
Vállalt önerő: 14 560 931 Ft
Elnyert támogatás:  40 000 000 Ft
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi 
fordulójához.

Az „A” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben 
felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakkézésben 
folytatják tanulmányaikat.
Ezen pályázat esetében a támogatás 
10 hónapra, azaz két egymást követő 
tanulmányi félévre vonatkozik, mely 
jelen esetben a 2020/2021-es tanév 
második féléve és a 2021/2022-es 
tanév első féléve. 
A „B” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű a 2020/2021-es tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező, a 
felsőoktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert, érettségizett pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmányi 
félév: a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. 
tanév, a 2023/2024. tanév.

Az ösztöndíj odaítélésének szociális 
feltétele, hogy a pályázóval együtt 
élők egy főre jutó nettó jövedelme 
ne haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át (85.500 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rendszer-

ben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges. A pályazatok benyújtási 
határideje 2020. november 5.

A többszintű támogatási rendszer 
pénzügyi fedezetéül három forrás 
szolgál: a települési önkormányzati, 
a megyei önkormányzati, valamint 
– az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium finanszírozásával 
– a felsőoktatási intézményi 
költségvetésben megjelenő 
elkülönített forrás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
10.000,-Ft/hó összeggel támogatja a 
pályázókat.

A pályázati kiírások a  
www.gyomaendrod.hu oldalon, 
valamint a Közös Önkormányzati 
Hivatal hirdetőtábláján érhetőek el. 
További tájékoztatást Omiliákné 
Csikós Anikó ügyintéző a 66-581-
233 –as telefonszámon vagy az  
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail 
címen nyújt, valamint ügyfélfogadási 
időben a Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálatán.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
2020/2021-es fűtési szezonra 2020. 
november 2. napjától – 2020. december 
4. napjáig nyújthatják be kérelmüket a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyfélszolgálatán 
ügyfélfogadási időben. A támogatásra 
az lehet jogosult, akinek családjában 

az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az 57.000,-Ft/főt. 
A támogatás a teljes fűtési szezonra 
vonatkozik és egy család legfeljebb egy 
alkalommal igényelheti, csak a jelzett 
határnapig! Kérjük Önöket, hogy az 
ügyfélfogadás alakulásáról kísérjék 
figyelemmel a www.gyomaendrod.hu 
oldalt.

Tüzelőtámogatás a 2020/2021-es fűtési szezonra Dr. Schóber Ottó rendelési 
ideje 2020. október 1. 

napjától:

Hétfő 11,00-14,00 óra között, 
valamint kedd, szerda, csütörtök, 
péntek 9,00-12,00 között.
Rendelés helye: 5500 Gyomaendrőd, 
Dr. Pikó Béla u. 3.  
Telefonszám: 66/386-110

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Farkas Zoltánné 
(6. sz. választókörzet) 

képviselői fogadóórát tart 
2020. november 3-án (kedd) 16-17 óra 

között, a Városháza 
alpolgármesteri irodájában 

(Selyem út 124.)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Tisztelt Gyomaendrődiek! 
Kedves 7. számú Választókerület Lakói!

Értesítem Önöket, hogy minden héten, 
pénteken 9-10 óra között fogadóórát 

tartok a Gyomaendrőd Város 
Közös Önkormányzati Hivatalban. 

(Gyomaendrőd Selyem út 124.)

Tisztelettel: Lehóczkiné Timár Irén 
Alpolgármester
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A közelmúltban a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal osztályvezetői értekezletén 
rendhagyó módon két települési 
polgármester is részt vett. Nagy Zsolt 
Sándorné Csárdaszállás, és Galambos 
István Ecsegfalva polgármestere 
első ciklusát tölti polgármesterként. 

A két településvezető a járási hivatal 
értekezletén ismerkedhetett meg a 
hivatal működésével, feladatellátásával, 
különösen azokkal a szakterületekkel, 
amelyek szorosan kapcsolódnak a 
települési önkormányzatok életéhez.

Polgármesterek a járási hivatal értekezletén

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
dolgozói szeptember elején 
összdolgozói értekezleten vettek részt 
a járási székhely dísztermében. Dr. 
Pacsika György hivatalvezető és dr. 
Smiri Sándor hivatalvezető-helyettes 
az elmúlt időszak eseményeit értékelte, 
és szóltak az év hátralévő részének 
szakmai feladatairól is. A korábbi 
esztendők hagyományait követve – 
az osztályvezetők szakmai értékelése 

alapján – elismerték a jól teljesítő 
kormánytisztviselőket. A kormányablak 
osztályról Liszkainé Nagy Mária, a 
hatósági és gyámügyi osztályról Fekécs 
Fruzsina, Gonda Anett és Tóthné Rojik 
Edit, a foglalkoztatási szakterületről 
Botosné Feuerwerker Ágnes, míg 
az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi osztályról Bohák 
Ildikó vehetett át oklevelet és virágot.

Elismerték a jól teljesítő kormánytisztviselőket

A Gyomaendrődi Járási Hivatalban 
dolgozó kormánytisztviselőknek a 
közelmúltban Rávai Béla, a helyi 
mentőállomás vezetője tartott 
elsősegélynyújtással, életmentéssel 
kapcsolatos előadást. Az egészségügyi 

szakember az általános életmentési 
ismereteken belül elsősorban az 
újraélesztés lépéseire, illetve a 
kormányablak buszban is elhelyezett 
defibrillátor készülék használatára 
képezte a kormánytisztviselőket.

Elsősegélynyújtásra képezték a tisztviselőket

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

Hirdetésfelvétel a Gyomaendrődi Hírmondóba

Telefonon: 66/218-370 
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Méret díj ÁFÁ-val
19 x 25,5 cm 40.000,-
19 x 12 cm, vagy 12 x 19 cm 20.000,-
9 x 12 cm 10.000,-
6 x 9 cm, vagy 9 x 6 cm 6.500,-
6 x 4,5 cm, vagy 4,5 x 6 cm 4.500,-
~4,5  x ~3,5 cm-es 2.000,-

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. november hónapban jelenik meg.
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A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének legutóbbi munkaülésén 
a Bejelentések napirend keretében 
Sebők Éva, a Momentum képviselője 
hívta fel a testület figyelmét arra, hogy 
Békés megyében található középfokú 
oktatási intézményekben tanulnak 
olyan kiskorú fiatalok, akik lakóhelye 
nem Magyarország. A járványügyi 
helyzet miatt bevezetett határzár okán 
ezek a határon túlról érkező gyermekek 
nem tudnak hetente vagy kéthetente 
hazajárni, hiszen abban az esetben, ha 
hétvégén hazamennek, visszatértükkor 
karantén vagy koronavírus tesztek 
várják őket. Ezért a legtöbben a tanév 
kezdetén már úgy érkeztek, hogy 
hónapokig nem fognak hazalátogatni, 
hétvégeken a kollégiumban vagy 
osztálytársaiknál töltik az időt. 
Zalai Mihály elnök jelezte, hogy 
indokoltnak látta lépéseket tenni az 
ügyben a hazánkban tanuló külföldi 
diákok érdekében. Már korábban 
felvette a kapcsolatot a Békés 
megyei KLIK vezetőkkel, és azt a 

tájékoztatást kapta, hogy 43 fiatalról 
van szó. Érdekükben levelet írt 
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 
államtitkár részére, aki nevében 
Kisfaludy László köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár küldött választ. 
Jelezte, hogy már augusztus közepén 
valamennyi érintett köznevelési 
intézménybe és a kollégiumokba 
is megküldték a tanévkezdésre 
vonatkozó intézkedési tervet. Ebben 
rögzítették, hogy a külföldön állandó 
lakóhellyel rendelkező kollégiumi 
tanulók esetében ingyenesen végezzék 
el a laboratóriumokban a tesztelést, 
ami meg is történt, az érintett tanulók 
tesztelést követően költöztek be a 
kollégiumokba. 
• Helyettes államtitkár úr leveléből 

kiderült, hogy a járványügyi 
helyzet miatt nem enyhítenek 
a szabályokon: Romániában 
nyolcszor annyi az aktív 
fertőzött a mai állás szerint, mint 
Magyarországon. Azt javasolják, 
hogy a tanulók lehetőség szerint 
maradjanak a kollégiumban, ne 
utazzanak rendszeresen haza, 

mert ez járványügyi szempontból 
kockázatos lenne – mondta Zalai 
Mihály elnök.

Természetesen ezt nem könnyű 
betartani – írta a helyettes államtitkár, 
de a vírus további terjedésének 
megakadályozása közös érdekünk. 
Az EMMI Köznevelésért Felelős 
Államtitkársága felvette a kapcsolatot a 
Nemzeti Népegészségügyi Központtal 
annak érdekében, hogy a tanév 
hosszabb szünetei alatt hazautazó 
kollégiumi tanulók visszatérésükkor – 
a tanévkezdéskor alkalmazott protokoll 
szerint – térítésmentesen vehessenek 
részt a tesztelésen. Azt írták: amint 
ezzel kapcsolatosan döntés születik, a 
kollégiumok vezetőit értesíteni fogják.

Sajtóközlemény

„Szeretek itt lenni” – interjú Csöndes Zoltánnal
Jól láttam, hogy futni szoktál 
reggelente?
Igen. Futni szoktam, de sokkal 
kevesebbet, mint szeretnék, pedig 
nagyon különleges élményt jelent 
Gyomaendrődön futni. Amikor 
otthon futottam, ott is a természetben 
szerettem, de itt ez valami különleges 
élmény. Amikor kimegyek a gátra, és 
látom, hogyan változnak évszakok, 
rácsodálkozom a vadállatokra, vagy 
nyáron a futás után még a Körösben is 
úszom, csodálatos dolog.
Azt mondod, hogy csodálatos helyen 
élnek a Gyomaendrődiek? Ha tudnák 
a gyomaendrődiek, és élnének ezzel 
a páratlan, természet adta kinccsel, 
akkor nem lehetne megmozdulni a 
zöld területeken, a gáton, a vizekben, 
annyian lennének itt.
Hol van az otthon? Budapesten. Hétfőn 
jövök, hétvégére visszautazom. Bár 
tősgyökeres pesti vagyok, mégsem 
vagyok nagyvárosi ember, inkább 

kivárosi. Nem falusi, kisvárosi. 
Szeretem ezt a méretet, amikor 
nagyjából lehet tudni mindent, hogy 
hol van, sok embert lehet ismerni. 
Kézzelfogható és emberközeli a méret, 
de azért van benne mozgás, van benne 
élet.
Hogyan kerültél Gyomaendrődre, 
mennyire ismerted a várost, leszámítva 
azt, hogy nagy hagyománnyal bíró 
nyomdaipari múltja van? Amikor 
megkerestek a feladattal, hogy vállaljam 
el ezt a pozíciót, előtte egy évvel jártam 
itt, egy alkalommal. Szakmai ügyben 
jöttünk a nyomdához és dolgunk 
végeztével mentünk is. A pesti jól 
értesültségemmel csak annyit tudtam, 
hogy messze van. Amikor eldőlt, 
hogy idejövök dolgozni, rákerestem 
az interneten. Amivel találkoztam: az 
Endrőd és Gyoma együtt, vagy külön, 
és vacerek és karórágók kifejezésekkel. 
És azzal, hogy Gyomaendrőd az ország 
nyolcadik legnagyobb települése 

területét tekintve. 
Mennyire vagy már gyomaendrődi? 
Nagyon szeretek itt lenni. Ezt nem az 
udvariasság mondatja velem, ez egy 
őszinte, tiszta érzés. . Amikor idejöttem 
és körbenéztem, megállapítottam, 
hogy paradicsomi a környezet. Nekem 
a természet nagyon sokat jelent, 
találkozom a valódi, igazi természettel. 
A Körös két partján háborítatlan 
nyugalom, védett természeti értékek, 
amelyek mentesek az ember által épített 
objektumoktól. Lehozattam ide a 
kajakjaimat is. Megyek a kajakkal, vagy 
például a családi napon sárkányhajóval, 
és olyan részeket látunk, mintha őserdő 
lenne. Háborítatlan nyugalom, vízbe 
érő ágak és indák, csodálatos fény 
és árnyék, csak a természet hangja. 
Szeretek itt lenni. És a családom is 
megszerette. Lányaink is többször 
voltak már itt, jönnek mennek, nyári 
munkán is dolgoztak itt a nyomdában 
is és a városban is.       (folyt. a köv. o.)
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„Szeretek itt lenni” – interjú Csöndes Zoltánnal (folytatás)

Amikor együtt úszik a család a 
Körösben, az hihetetlen élmény. 
Az is nagyon meglepett, amikor 
idekerültem, hogy milyen becsülete 
van a Knereknek, mennyire tisztelik 
őket a mai napig is. Nagyon pozitív 
érzést adott. Ez is egyedülálló, nem 
mindenütt van így. Utca, tér, szobor, a 
Tudás kútja őrzik a Knerek emlékét. 
Nagyon jó ezt hallani! Mennyire 
él a város az adottságaival? Az 
jó, hogy nincsenek turistahadak, 
mert veszélyesen le tudják tarolni 
a környezetet, felborítva akár az itt 
lakók életét is. Jártam az országban 
több helyen, külföldön is, és a 
tapasztalataim alapján azt mondom, 
érdemes lenne a minőségi turizmus 
felé elmozdulni. Igényes szállás- és 
vendéglátóhelyekkel, amelyek nem a 
tömegkiszolgálást helyezik előtérbe. 
Egészen kis, eldugott helyeken is 
vannak 4-5 csillagos szállodák, 
hotelek, ahová odamegy a vendég, és 
szálloda a legnagyobb attrakció, ki 
sem tud mozdulni, mert nincs hová, 
nincs miért. Itt van miért kimozdulni, 
ide érdemes eljönni. Szerintem ebben 
az irányban lehetne fejlődni. Jó lenne 
minőségi kulturális programokat 
szervezni a nyári időszakban, amelyek 
vonzóak. Azért jár az agyam ilyesmin 
is, mert nagyon megszerettem a várost. 
És mert mindig agyalok valamin a 
nyomdával kapcsolatban is.
Ha már elérkeztünk a nyomdához: 
milyen év van mögötted, milyen éve volt 
a nyomdának? Egy éve, augusztusban 
vettem át a nyomdát. Azonnal 
fejlesztésbe kezdtünk, elsődleges cél 
volt a hatékonyság növelése. Olyan 
projektet, nagyberuházást valósítottunk 
meg, amely az egész nyomdát 
érinti. Olyan korszerű gépparkkal 
rendelkezünk, amelynek köszönhetően 
Magyarország nem csak a legnagyobb 
tradíciókkal rendelkező, de egyik 
legkorszerűbb nyomdája is vagyunk. 
A járványidőszakot csapatunk nagyon 

rugalmasan, fegyelmezetten dolgozta 
végig. Nem kellett elbocsátanunk 
senkit. A termelés visszaesés, kitekintve 
a nyomdászvilágra, kezelhető és alatta 
marad az ágazatra jellemző értékeknek. 
Közben végeztük a beruházást is, 
amellyel elsősorban minőség javulás 
érhető el. Lehetővé válik, hogy a 
magasabb hozzáadott értékkel szintet 
lépjünk a minőségi könyvek kiadása 
területén. 
Mert még mindig nyomtattok könyveket, 
hiszen a könyvekre szükség és igény van. 
Elmaradt a könyvfesztivál, a könyvhét, 
okozott ez problémát? Szerencsére 
a könyvekre még mindig igény van. 
Tagja vagyunk a tankönyvgyártó 
konzorciumnak, ezért nem éreztük 
meg az említett rendezvények 
elmaradásának nyomda szempontjából 
káros hatását. Rengeteg tankönyv 
készült nálunk. Most már újra indult a 
könyvpiac, sok megrendelésünk van.
Szigorú beléptetési rendszer van. 
Igen, hiszen az anyacégünk, az Állami 
Nyomda biztonsági termékeket 
gyárt, okmányokat, igazolványokat. 
Mivel bedolgozunk nekik is, ezért a 
nagy szigorúság. A járványidőszakot 
kihasználva, nyomdabiztonsági 
minősíttető eljárását végeztünk el, az 
információbiztonsági tanúsítványt is 
megkaptuk erről. Ez egy magasabb 
szintű kvalifikáció és egy újabb piac 
lehetősége is.
Valamikor, az egyik legnagyobb 
foglalkoztató volt a nyomda. Most is 
jelentős számú dolgozója van. Hogy 
látod a nyomda jövőjét? Mindig azt 
halljuk, haldoklik a könyv, nincs 
jövője. Szerencsére nem ezt látom és 
nem is értek vele egyet. Nagyon erős 
ellenhullámot is érzek. Az emberek 
kezdenek megcsömörleni a kütyüktől, 
a digitalizált világtól.  A nap végén, 
már nem mindenki akar újabb-és 
újabb elektromos eszközt a kezébe 
venni, azokat nézegetni. A biológia 
is erősít bennünket ebben, hiszen azt 
mondják, amit papíralapon olvas az 
ember, az mélyebb nyomot hagy az 
emlékezetben. A tanulás folyamatát is 
jobban támogatja a nyomtatott szöveg, a 
digitális és elektromos eszközök egyéb 
káros hatásairól most ne is beszéljünk. 
És nem mindegy a környezeti hatás sem. 
A könyv a mai napig a környezetbarát 
eszköz, az időtállóságban sem tudta 
felülmúlni még semmi. Hiszek a könyv 
jövőjében, a könyv formában. Hogy 
milyen jövője van a nyomdának, arra is 
vannak elképzeléseink. Optimalizáltuk 
a könyvgyártási folyamatot. Hogy a 

tartalmat milyen formában és milyen 
úton juttassuk el az felhasználóhoz, 
erre is vannak ötleteink. A Knerek 
hagyományát és a nyomdászatra 
gyakorolt hatását vizsgálva láthatjuk, 
hogy mennyire innovatívok voltak. 
Újító szellemmel elébe mentek az 
igényeknek. Ez a nyomda tulajdonosi 
körében, menedzsmentjében ma 
is megvan, létező igény. Ha mi 
hagyománytisztelően szeretnénk előre 
menni, akkor ezt nagyon innovatívan 
kell tennünk. Nem csak követni 
akarjuk a trendet, előre menve formálni 
is akarjuk.
Milyen a munkatársi gárda? Van-e 
utánpótlás? Körülbelül százötven 
fővel dolgozunk. Az utánpótlási 
helyzetünk viszonylag jó. A harmincöt 
év alattiak aránya 25 %, amely például 
budapesti adatokkal összevetve, 
nagyon jó. A csapatszellem építése 
sokkal fontosabbá vált, mint korábban 
volt. Nagy a választék és a kísértés 
a lehetőségekben, amely eltereli a 
figyelmet az emberi kapcsolatok 
fontosságáról. Az utánpótlás talán 
kevesebb, mint korábban, de akik 
fiatalon belépnek, azokban erős a 
tanulási vágy, kialakul a kötődés. Aki 
bekerül a nyomdához, annak át tudjuk 
adni az elhivatottságot.
Gyomán mindig rangja volt 
a nyomdászoknak, a nyomdai 
dolgozóknak. Erős egységet alkottak, 
elhivatottak és büszkék voltak 
munkahelyükre. A nyomdászokra 
mondták azt, hogy munkásosztály 
értelmisége. Hiszen mindent elolvastak, 
ami átment a kezükön, tájékozottak 
voltak, széleskörű ismeretekre tettek 
szert. A nyomdásznak is sok féle 
ismerettel kell rendelkeznie, amihez 
hozzáadódott még, hogy munkája 
közben bejött hozzá a világ. És ebből 
egy fizikai tárgy, egy könyv keletkezett. 
Ez egy csodálatos alkotó folyamat 
és csodálatos dolog nyomdásznak 
lenni. Felemelő, hogy körülöttem 
könyvek vannak műszaki példányként, 
amelyeket mi nyomtatunk és nem 
mindenféle műanyag tárgy. 
Jut időd az olvasásra? Sokkal 
kevesebb, mint szeretném Sokat 
dolgozom, nem jut annyi idő amennyi 
kellene. Gyűjtögetem a könyveket én 
is, várom, mikor lesz majd időm arra, 
hogy olvassak. Egyelőre erre kevesebb 
jut, de az életemet rendben lévőnek 
érzem, és ehhez hozzájárul az, hogy 
szeretek itt lenni Gyomaendrődön és 
Kner nyomdánál.

Köszönöm a beszélgetést!
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A Kistérségi Óvoda hírei
A kormány 2020.09.01-től nagy örömünkre előírta a 
hagyományos nevelési év indítását. Ezért szeretettel 
készültünk a gyerekek fogadására és optimistán tekintettünk 
az előttünk álló feladatokra. Ugyanakkor fel kellett 
készülnünk a járványveszély időszakában a védekezésre 
és megelőzésre. Az EMMI javaslatai alapján, kidolgoztuk 
azokat az eljárásrendeket, melyek biztonságos intézményi 
környezetet nyújtanak. Az óvodás gyermekek és szüleik, 
valamint a dolgozók egészségének megóvása érdekében 
mindannyiunk közös felelőssége a szabályok követése és 
betartása. A szeptember a beszoktatás és visszaszoktatás 
időszaka, mely önmagában is komoly munkaszervezést, 
odafigyelést, toleranciát igényel. Ebben a helyzetben ez 
még fokozottabban érvényesül.
Az óvodai nevelőmunkánk tevékenységeit, szakmai 
programjainkat a lehetőségekhez mérten tervezzük és 
valósítjuk meg: gyerekek visszaszoktatása, új gyermekek 
befogadása, szokás- és szabályrendszer kialakítása, színes 
őszi programok.
Hagyományos Szüreti mulatságunkra most nem hívhattunk 
vendégeket, de a Százszorszép Óvoda gyermekei számára 
megelevenedett a szüreti hangulat: 

- szőlőpréselés, mustkóstolás
- táncház
- hagyományos viseletek és népszokások megismerése
- az óvodapedagógusok vidám mesejátéka
- őszi gyümölcsök és zöldségek kóstolása

A Cseppke Óvodai Alapítvány szervezésében október 5-én 
rendeztük meg őszi hulladékgyűjtési akciónkat. 
Intézményünk sikeresen pályázott az Erasmus+ Iskolai, 
Óvodai stratégiai partnerségek kiírására. 
A projekt fő célkitűzése:
- a környezettudatosságra, fenntarthatóságra való nevelés 
pedagógiája, szemléletformálás
- jó gyakorlatok cseréje, tudásmegosztás, pedagógus 
kompetenciák fejlesztése
A projektben partnerintézményként veszünk részt a 
debreceni Mesekert Óvoda, a szatmárnémeti Liceul 
Reformat Óvoda és a nagyenyedi Első lépések Óvoda 
együttműködésével. A megnyert összeg: 10 950 euró. 
A megvalósítás időszaka: 2020. szeptember 1 – 2021. 
november 30.
Az Agrárminisztérium Föld napja rajzpályázat 
második helyezettje lett Százszorszép Óvodánk tavalyi 
nagycsoportosa: Megyeri Lajos (Maci csoport). Alkotása 
a Vajdahunyadvár Galériájában megrendezett kiállításon 
látható.
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2020. szeptember 12-én került 
megvalósításra „A hagyomány 
nem a hamu őrzése, hanem a láng 
továbbadása” – hagyományőrző 
családi nap a Cseppke Óvodai 
Alapítvány szervezésében című, 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00228  
azonosító számú pályázat fő 
programeleme, a családi nap.
Az egész napos rendezvényen a 
családok különböző kézműves 
foglalkozásokon alkothattak, a 
gyerekek népi játszótéren játszhattak, 
ügyeskedhettek, és az apróbb csemeték 
is találhattak kedvükre valót a számukra 
berendezett parkrészen. Mindemellett 
sportbemutatók, gyermekelőadások, 
gólyalábasok és zenei koncertek 
szórakoztatták a programra látogatókat.
Itt került bemutatásra a szervezett 
által kiírt logópályázat nyertes 
pályamunkája, mely Gyuricza Zsófi 
alkotása. Bízunk benne, hogy a 
program nem csak hagyományőrző, 
hanem hagyományteremtő is volt, 
és a jövőben lesz még lehetőségünk 
hasonló, a családok számára tartalmas 
kikapcsolódást biztosító rendezvény 
megvalósítására!

Hagyományőrző családi nap a Cseppke Óvodai Alapítvány szervezésében
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2020.07.09.

SAJTÓKÖZLEMÉNY                    

HAGYOMÁNYŐRZŐ CSALÁDI NAP A 
CSEPPKE ÓVODAI ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN

A Cseppke Óvodai Alapítvány  „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” – hagyományőrző 
családi nap a Cseppke Óvodai Alapítvány szervezésében  című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00228  azonosító 
számú pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A 2020. szeptember 12-én a projekt keretében megvalósuló rendezvény alapvető célja volt, hogy tartalmas kikapcsolódási, 
aktív pihenési lehetőséget nyújtson a gyomaendrődi családok számára. A rendezvény keretében két programelem 
valósult meg: a résztvevők hagyományőrző kézműves foglalkozásokon (mézeskalácskészítés, gyöngyfűzés, nemezelés, 
kötélverés, agyagozás, őszi díszek készítése stb.) vehettek részt, szakmai bemutatókat tekinthettek meg, mind ezek 
mellett pedig gyermekelőadások, bemutatók, zenei koncertek biztosították a családok jóhangulatú együttlétét és 
szórakozását.

Projekt összköltségvetése: 9,97 millió Ft. 

A projekt befejezésének dátuma: 2020. 12. 31. 

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

További információ kérhető:
Cseppke Óvodai Alapítvány
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 7.
Telefon: +36 (66) 386-610 
E-mail: cseppkeovodaialapitvany@gmail.com
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Őszi túrán voltunk

Idén szeptember 4-ére szervezte meg a diákönkormányzat 
a hagyományos őszi túrát. A késő nyári, kellemes időben 
mindenki jól érezte magát a szabadban. Az alsósok 
osztályonként szerveztek programot: a gáton sétálva 
ellátogattak a Tájházba, kerékpár túrára indultak az 
Erzsébet ligetbe, túráztak a Hármas-Körös árterében. A 
felsősök akadályversenyen vettek részt, ahol izgalmas 
ügyességi feladatokkal várták őket tanáraik. Hat 
állomáshelyen mérhették össze tudásukat a diákok: növény 
és termésfelismerő feladatban, labdás ügyességi játékokban, 
célba dobásban, akadálypálya leküzdésében, kanalas-vizes 
ügyességi versenyben. A nap végére mindenki kellemesen 
elfáradva, élményekkel gazdagodva térhetett haza.

További információk, fotók az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnázium

Nagyon vártuk már, hogy az otthoni 
tanulás-tanítás után végre tantermi 
keretek között folytathassuk a 
pedagógiai munkát a gimnáziumban.  
A személyes találkozás mindenkinek 
hiányzott. A járványhelyzet miatt 
aggódva, de a gyerekek érdekeit szem 
előtt tartva, az előírásokat betartva 

kezdtük el a 2020/2021-es tanévet, 
amely nem ígérkezik hagyományosnak. 
Felkészültünk, hogy szükség esetén 
digitálisan folytathassuk a tanítást. 
Munkatervünket úgy készítettük 
el, mint eddig, remélve, hogy a 
járványügyi protokoll lehetővé 
teszi a legtöbb iskolai program 

megrendezését, mint a szalagavató bál, 
a karácsonyi műsor és a tavaszi ballagás. 
Házirendünkbe viszont bekerültek az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által készített járványügyi protokoll 
útmutatásai. Emellett elkészültek 
az új Nemzeti Alaptanterv, ill. 
kerettantervek alapján gimnáziumunk 
helyi tantervei. Minden dokumentum 
megtekinthető honlapunkon:  
www.szentgellert.hu

A 2020/2021-es tanévet 28 
kilencedikes diákkal indítottuk. 
A szeptember hónap a „kicsik” 
beavatásáról szól, amikor is végzős 
osztályaink osztályfőnökeikkel 
együtt újabb és újabb izgalmas 
feladatokat találnak ki a számukra. 
Idén különböző országokra jellemző 

öltözékekben jelentek meg minden nap, 
melyekhez vicces kiegészítőket kellett 
viselniük. Az érdekes és ügyességet, 
kreativitást igénylő próbatételek egy 
héten keresztül a nagyszünetekben 
kerülnek bemutatásra az iskola 
többi tanulója előtt. Ezen kívül 
még a Fecskehét zárónapján a 

közösen alkotott osztályzászlót,  
osztályindulót és egy előre megadott 
zeneszámra készített koreográfiát is 
előadnak, hogy végre, az eskü letétele 
után, „szentgellértes” diákokká 
válhassanak. Ezek a programok 
segítik a kilencedikeseket, hogy 
igazi csapattá kovácsolódjanak és 
megismerjék egymást valamint a 
felsőbb évfolyamos tanulókat is.

Tanévkezdés a karantén után

Kisfecskék a Szent Gellértben
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Előkelő helyezés az 
országos tanulmányi versenyen

Az előző tanévi Hermann 
Ottó természetismereti 
verseny országos döntőjét 
2020. szeptember 20-án 
rendezték Budapesten a 
Műszaki Egyetem patinás 
épületében. Iskolánkat 
Czibulka Regina (6.a) 
képviselte, aki az 
előkelő 5. helyezést érte 
el a megmérettetésen. 
Felkészítő tanára: Kovácsné 
Nagy Katalin. 

Büszkék vagyunk a szép 
eredményre!

Újra együtt a suliban
A „Kisbálintos” diákok szeptember 
25-én, péntek délután tartották meg, 
az előző tanév digitális oktatása miatt 
elmaradt – a Diákönkormányzat által 
meghirdetett – Kis Bálint –próbát. 
Az osztályközösségek előzetes 
feladatként nézték meg iskolánk 
volt diákja, Tóth Zoltán: 300 éves 
Gyomaendrőd című filmjét, valamint 
tanulmányozták iskolanévadójuk, Kis 
Bálint egykori rektortanító életútját. 
A próba feladatai között szerepelt totó, 
képmontázs, ajánlás írása az iskoláról, 
a kisdiákok a Hősök úti épületben 
az osztályközösségüket bemutató 
kiállítást is rendeztek. Az osztályok a 
helyes feladatmegoldásokért jutalmat 
vehettek át.

Kis Bálint Általános Iskola hírei
Csatlakoztunk az Európai Diáksport Napjához

2020. szeptember 25-én a Kis Bálint 
Általános Iskola nevelői és tanulói 
újszerű tartalommal töltötték meg az 
Európai Diáksport Napját. A sport, az 
egészséges táplálkozás témaköréhez 
kapcsolódva minden tanuló készített 
egy-egy rajzot, amelyeket az iskola 
aulájában állítottunk ki. A gyerekek 
által hozott - egészséges ételeket 
bemutató - receptek kerültek a Kis 
Bálint Iskola nagy szakácskönyvébe. 

A fizikai aktivitáson túl a 
Boldogságóra program témaköreinek 
felhasználásával a mentális egészség 
megőrzésének fontosságáról is sokat 
beszélgettünk a témanap eseményei 
során. 
A délelőtt zárásaként a 2020 méteres 
futáson nem csak a tanulók vettek 
részt, több osztályfőnök is vállalta 
tanítványaival a közös próbatételt.

Összerakták, megfejtették, végigjárták… Fecske- és Méhecskeavató
Az idei tanévben sem maradhatott 
el az alsó és felső tagozat „új” 
diákjainak jó hangulatú, hagyományos 
programja, melynek keretében a vidám 
próbatételek teljesítése után az elsősöket 
közösségünk tagjaivá fogadtuk. 
Az ötödik évfolyamos diákoknak 
pedig különböző játékos fejtörők 
megoldásával, ügyességi feladatok 
végrehajtásával kellett bizonyítaniuk, 
hogy megérettek a „felsős létre”. A 
délután során felavatott tanulók számot 
adhattak arról, hogy tarsolyukban 
van az együttműködési készség, 
kreativitás, találékonyság, logikus 
gondolkodás, gyorsaság, ügyesség és 
a tettrekészség. Mindannyian ügyesen 
teljesítették a feladatokat, így a program 
záróakkordjaként mindkét évfolyam 
tanulói egy fogadalmat mondtak el 
közösen, majd egy medált vehettek 
át a nap emlékére. Kedves Elsősök! 

Örömmel fogadunk benneteket 
iskolánkban! Kedves Ötödikesek! 
Szeretettel köszöntünk benneteket a 
nagyok között, a „felsőben”!
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Alföldi ASZC Bethlen Gábor Mezőgazdasági- és 
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium hírei

Tanulmányi kirándulás Gerendáson
Iskolánk vadgazdálkodási és 
erdésztechnikusai Gerendásra 
látogattak, ahol megismerkedtek a helyi 
vadásztársaság magas színvonalon 
folytatott apróvad gazdálkodásával és 
kiváló, jól felszerelt vadászterületével. 
A vadászterületet és az itt folytatott 
gazdálkodást, Farkas László mutatta 
be a diákoknak. A szakember több 
évtizedes szakmai munkájának, 
eredményeinek ismertetésével, jó 
példát állított a felnövekvő generáció 
elé, hiszen bebizonyította, hogy 
kellő szaktudással, kitartással és 
elhivatottsággal ebben a szakmában is 
lehet maradandót alkotni, melynek ékes 
példája, e vadászterület. Tanulóinkat 
sok hasznos gyakorlati tapasztalattal, 
tanáccsal látta el, melyeket a 
későbbiekben, leendő vadgazdaként 
kamatoztatni tudnak majd!

2020. szeptember 11-én Európa napot 
tartottunk iskolánkban. A járványügyi 
intézkedéseket szem előtt tartva 
nagy tömeget vonzó előadásokat és 
eseményeket nem szervezhetünk, 
ezért az osztályok projekt munkában 
tanulmányozták a kisorsolt országok 
kultúráját, híres embereit, találmányait, 
irodalmát, táncát, természeti értékeit. 
A program zárásaként az osztályok 
képviselői az intézmény sportpályáján 
felfestették a kapott zászlókat, így ha 
most személyesen nem is, de virtuálisan 
bebarangolhattuk Európát.

Tangazdaságunkban a gazda és a 
mezőgazdasági technikus tanulók 
leszüretelték a gyümölcsöket. A szilva, 
a körte, az alma terméséből a kistermelői 

élelmiszer-előállító diákjaink 
lekvárt és befőttet készítettek, a pék-
cukrász tanulók pedig süteményeket, 
lepényeket sütöttek. A többi gyümölcs 
friss fogyasztásra került.

Európa NapŐszi betakarítás

„Iskola a vidék 
jövöjéért!”
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Komoly nemzetközi sikerek és minden 
idők egyik legjobb gyomai szereplése 
az Országos Bajnokságokon. Mindkét 
eredmény a KSI Gyomaendrőd nevé-
hez fűződik. Három KSI-s versenyző 
vett részt az idei ORV-n. Az Olimpiai 
Reménységek Versenye 2020-ban a 
serdülők és az ifjúságiak nem hivatalos 
világbajnoksága volt. Mindhárom spor-
toló a dobogón végzett, ami rég nem lá-
tott siker Gyomaendrőd sportéletében. 
Fodor Bence az idei ORV bajnoka, 
aranyérmes, K-2 500 méteren szolno-
ki társával, Tamási Zsomborral. Fodor 
Napsugár szintén K-2 500 méteren 
ezüstérmes lett a budapesti Tóth Diával 
az oldalán. Míg a Fodor Napsugár-Sági 
Aliz páros a harmadik helyen futott be 
K-2 1000 méteren.  Gyomai verseny-
zők a Magyar kajak sport hírnevéhez 
méltón képviselték Gyomaendrődöt és 
Magyarországot az ORV-n. Miért az 
idei, minden idők egyik legjobb gyomai 
szereplése a Magyar Bajnokságokon? 
A válasz egyszerű: még az Országos 
Maraton Bajnokságot meg sem ren-
dezték, de már így is kilenc Országos 
Bajnoki címnél tartanak a KSI-s ka-
jakosok. Idén eddig Magyar Bajnok 
lett: Mertz Attila, Gellai Gergő, Oláh 
Zsombor, Konyecsni Milán, Szabó 
Barna, Kun Vilmos, Berta Bence, 
Gyetvai Máté, Fodor Bence és Fodor 

Napsugár. Gyomaendrődi tekintetben 
már csúcstartónak számít Mertz Attila. 
A KSI fiatal kajakosa idén eddig négy-
szer állt a dobogó legfelső fokán, négy-
szer lett az ország legjobb kajakosa a 
korosztályában. Ha még a hátralévő 
maraton OB-n is nyerne, akkor Attila 
kimagaslóan egyedülálló teljesítményt 
nyújtana a gyomai sport történelemben. 
Gellai Gergő három, Oláh Zsombor és 

Konyecsni Milán két-két magyar baj-
noki címnél tartanak. Hátra van még 
a Maraton Országos Bajnokság, ahol 
szintén győzelmi esélyekkel szálnak 
vízre a KSI Gyomaendrőd kajakosai. 
Minden adott, hogy egy elképesztő-
en sikeres évet zárjanak a versenyzők 
és az edzők: Kovácsné Kozma Diána, 
Nemes Ágota és Kovács Gábor. Hajrá 
KSI Gyomaendrőd!

Sikert sikerre halmoznak a KSI Gyomaendrőd kajakosai

Hosszú hónapok után, természete-
sen a szigorú járványügyi szabá-
lyok betartásával, szeptember 26-án 
Pakson, a 39. Atom-kupán, a Dél-
magyarországi RJSZ zárt rangsorver-
senyén tizenhét egyesület száznegy-
venkilenc sportolója szerepelt a serdü-
lő, a diák A-, B- és C-korcsoportban. 
A regionális rangsorverseny fel-
készülési lehetőséget jelen-
tett a korosztályok számára az 
őszi országos bajnokságok előtt. 
A Gyomaendrődi Judo Klub ver-
senyzői szép eredményeket értek el: 
Botos Lujza  - Diák B (44 kg): I. hely 
Fekécs Gyula - Diák A (54 kg): II. hely 
                            - Serdülő (55 kg): V. hely 
Félix Patrik   - Diák C (36 kg): I. hely 
Gratulálunk a versenyzőknek, és kö-
szönjük a felkészítést Katona Ákos 
edzőnek, hogy ebben a pandémiás 
időszakban is sikeresen felkészítette a 
gyerekeket!

(Gyomaendrődi Judo Klub)

Újra tatamin a GYJK judosai
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A nyári szünetben a KörösFit-es 
tornászok két táborban vehettek részt. 
Az első edzőtáborunkat júniusban 
tartottuk, melyre a Békéscsabai Torna 
Club adott otthont. Az Olimpiai 
Műhelyben nőtt fel Ónodi Henrietta 
- olimpiai bajnok, valamint Böczögő 
Dorina - olimpikon is.

Gergely Orsolya, a KörösFit-
esek edzője is ebben a műhelyben 
volt élsportoló, és mivel azóta is 
jó kapcsolatot ápol a klubbal, így 
szívesen fogadták a gyomaendrődi 
tornászlányokat is.
Egy szuper hetet tölthettünk ebben 
a fantasztikus teremben, profi 
körülmények, profi tornászok között.

A második edzőtábort július 
végén tartottuk, amely már itt, 
Gyomaendrődön valósult meg. A 
táborra több, mint 60 gyermek járt el 
nap, mint nap.
Az iskoláskorú tornászok napközis 
jelleggel vehettek részt a táborban, 
melyre több vendégelőadók 
hívtunk meg, hogy színesítsék a 
tábor programjait: Katona Ákos, a 

Gyomaendrődi Judo Klub edzője, 
Kun-Tari Brigitta, fitness és testépítő 
edző, Ökrös Barbara, Spartan Kangoo, 
csoportos fitness és személyi edző, 
Varró Renáta, a Sportolj Békés Megye 
SE vezetője, edzője, valamint Dinya 
Lívia tanárnő. Ezúton is köszönjük 
nekik!

A kemény – napi 4-5 óra - edzés 
mellett a szórakozásra is fordítottunk 
időt, strandoltuk a Liget Fürdőben, 
pizzáztunk a Körös Étteremben, 
valamint egy éjszakát együtt is töltöttük 

egy kollégiumban.
Az óvodáskorú gyermekeknek, idén 
először tartottunk nyári tábort. A fél 
napos táborra nagyon sok csillogó 
szemű kisgyermek érkezett.
Táborzárásként a Gyomaendrődi 
Víziszínpadon mutatta meg tudását 
minden gyermek (kicsi és nagy 
egyaránt), valamint meghívást kaptak 
a szolnoki New Top Talent versenyzői 
is, akik immár 2. éve Gyomaendrődön 
edzőtáboroznak. A két egyesület között 
szoros barátság alakult ki, ennek is 
köszönhető a közös fellépés.

Az edzőtáborok után sem állt meg a 
műhelymunka, hiszen egész nyáron 
edzésre jártak a lányok és a fiúk.
Szeptember 12-én a Fitkides lányok 
egy országos versenyen mérethették 
meg magukat. Nagy izgalommal vágtak 
neki ennek a napnak, fél év kihagyás 
után is nagyon szépen szerepeltek és a 
középmezőnyben végeztek. 
Idén szeptembertől edzéseinket a Kis 
Bálint, a Rózsahegyi Kálmán, és a Szent 
Gellért általános iskolákban tartjuk, 

valamint a Kistérségi, a Selyem úti és a 
Vásártéri ovisoknak külsős helyszínen 
biztosítjuk a lehetőséget, hogy részt 
vegyenek az ovis foglalkozásainkon. 

KörösFit DSE

Ez történt a tornászoknál…

Tájékoztató a Regionális 
Hulladékkezelő Kft. működéséről

A Kft. az alábbi szolgáltatásokat kínálja a lakosság és 
vállalkozások részére egyaránt: hulladékszállítás konténer 
kihelyezéssel, konténerbérlés.
Telephely: Regionális Hulladékkezelő Kft.
  5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Telefon: 06/30-941-36-97; e-mail: rhkkft@gmail.com; 
web: rhk-kft.hu
Április 1-től október 31-ig:
 Hétfő-péntek: 07:00-17:00
 Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA

November 1-től március 31-ig:
 Hétfő-péntek: 07:30-16:00
 Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA

Hulladéklerakás: A lerakón az ömlesztetten gyűjtött 
kommunális szilárd hulladékot és ipari hulladékokat lehet 
elhelyezni. A hulladékkezelő telepre a lakosság is szállíthat 
be hulladékot. 
Szelektív hulladékkezelés: a lerakóban cégektől és a 
lakosságtól is átveszik a szelektíven gyűjtött hulladékot. 
Komposztálás: Cégektől és lakosságtól is átveszik a 
komposztálható hulladékot (zöldhulladék). Az elhelyezés 
díjköteles, amit a beszállított hulladék helyszínen mért 
súlya alapján kell a beszállításkor megfizetni.
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Szeptember 12-13-án rendezték meg 
Sukorón a Gyermek, Kölyök Magyar 
Bajnokságot, ahol természetesen a 
Körös Kajak SE is képviseltette magát. 
A „kicsik” nagy erőkkel készültek az 
országos bajnokságra, hiszen ebben 
az évben nekik sem sok lehetőségük 
adódott a versenyzésre. Ezzel azonban 

a többi egyesület sportolója is így volt, 
így igen szoros versenyek alakultak ki. 
Egyesületünk igen jól teljesített, hiszen 
a 76 egyesület közül az éremtáblázat 

27. helyén végeztek a gyomaendrődi 
fiatalok, így a dobogón számos 
alkalommal elhangozhatott a Körös 
Kajak SE-Gyomaendrőd kombináció.
Aranyérmes: U10-11 női váltó: Gubucz 
Liliána, Katona Kitti, Mészáros Nelli, 
Kabai Léna

Ezüstérmes: U10-11 fiú váltó: Katona 
Gábor, Katona-Szabados Noé, Csiki 
Roland, Gellai Zsolt
Bronzérmes: Katona-Szabados Noé, 

4.hely: Nagy Lívia-Munkácsi Petra, 
Bela Zsóka-Fekécs Zsófi-Gubucz 
Panna-Kabai Léna
5.hely: Munkácsi Petra, Nagy Lívia, 
Balog Péter, Nyikos Rajmund
6. hely: Mészáros Nelli
Természetesen a csapat többi tagja is 
kiválóan teljesített, gratulálunk minden 
versenyzőnknek!
 A Körös Kajak SE továbbra is várja 
a sportolni vágyó gyerekeket, akik 
szeretnék szabad idejüket tartalmasan, 
mozgással eltölteni. Lehetőség van a 
kajakozás mellet túrázásra kenukkal, 
sárkányhajókkal, sőt a SUP-ot is 
kipróbálhatják a Fűzfás-zug holtágán. 
Egyesületünk a különböző pályázati 
lehetőségeket kihasználva rendelkezik 
több ergométerrel, amelyek hatékonyan 
segítik az edzésmunkát. Ezen kívül 
várjuk minden sportolni vágyó 
jelentkezését, aki ki akarja próbálni 
az ergométeres sportolást, vagy akár 
rendszeresen használni szeretné. Az 
egyesület életével, eseményeivel 
kapcsolatban látogassanak el 
honlapunkra – koroskajak.hu - , 
ill. információt pl. az edzésekkel 
kapcsolatban az alábbi telefonszámon 
kérhetnek: Csőke Zsolt 06 70 420 1944
Varjú Tamás 06 70 418 35 29

Körös Kajak SE érmek a Velencei-tó partján

Hulladékudvar működik Gyomaendrődön
Március közepén nyitott volna a hulladékudvar a Gyomaszolg telephelyén. A koronavírus-járvány miatt azonban csak 
május 18-tól fogadja a lakosságtól érkező lomszemetet. A hulladékudvart a DAREH Kft. működteti. Nyitvatartási idő-

ben, csak a gyomaendrődi lakossági hulladékot vesznek át, a mérlegelés után, díjmentesen.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2., Telefonszám: 06-30/681-60-58
NYITVATARTÁS:

Hétfőn és csütörtök 08:00-16:00 h között;
minden hónap első szombati napján: 08:00-16:00 h között
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2020. szeptember 27-én, életének 
73. évében elhunyt Varga Mihály 
„CIBERE”. Ciberét bohócként, 
mikulásként és a város hangos 
hirdetőjeként ismerte mindenki. 
Gyomán született, itt végezte el az 
általános iskolát is, majd Békésen 
tanult mezőgazdasági gépészeti 
ismereteket. Az iskola elvégzése után, 
egy utazó cirkuszi társulat tagjaként, 
Cibere művésznéven, bohócként 
szórakoztatta a magyarországi 
közönséget. Néhány év után 
hazaköltözött és az Endrődi Cipész 
KTSZ-ben helyezkedett el, ahol 
rokkant nyugdíjazásáig dolgozott. 
A város ikonikus alakja volt. 
Mindamellett, hogy aktív résztvevője 
volt a Besenyszegi Gyereknapnak, ő 
töltötte be a főszervezői szerepet is 
több mint négy évtizeden keresztül. 

A Városi Cibere Mikulás vezéralakja 
is volt. Egy személyben ő volt a 
Mikulás és a bohóc is. Az öregszőlői 
bogrács napokon is bohócként 
szórakoztatta a gyerekeket, és szívesen 
ment bármilyen rendezvényre, 
ahová hívták. Fáradhatatlanul 
tevékenykedett a városért, önzetlenül, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 
Gyermekszeretete példaértékű. 
2000-től vállalkozóként hangos 
hirdetéssel foglalkozott. Jellegzetesen 
dekorált Trabantja messziről kitűnt a 
forgalomban.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
Varga Mihály részére 2018-ban 
Gyomaendrődért Emlékplakett 
elismerést adományozott. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
saját halottjának tekintette.

Elhunyt Varga Mihály „CIBERE”

Ünnepi hulladékszállítási rend Gyomaendrődön
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Gyomaendrődön 
az október 23-i ünnepre való tekintettel a kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontja az alábbi rend szerint 
változik: 
 - Az V. körzetben október 22-én, csütörtökön, szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) 
hulladékot 2020. október 23. péntek helyett.
 - A VI. körzetben október 26-án, hétfőn lesz a kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése 2020. október 23. 
péntek helyett.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 
gyűjtőpontra kihelyezni!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az 
elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
- Gyomaendrőd - hulladékszállítás –

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Ügyfélfogadási idő:

2020. október 2020. november 2020. december Nap megnevezése Időpont
minden héten minden héten 7.,14.,21.,28.

3.,10.,17.
Hétfő

Csütörtök
7:30-12:00h
7:30-15:00h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
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Koronavírus-fertőzés gyermekkor-
ban
 A betegség tünetei gyermekeknél 
lényegében hasonlóak, mint 
felnőttkorban, de szerte ágazóbbak és 
jellegtelenebbek. Az orvosok számára 
kötelező járványügyi eljárásrend 
szerint koronavírus-fertőzésre 
gyanúsnak kell tartanunk mindenkit - 
beleértve a gyermekeket is -, akinél az 
alábbi tüneteknek akár csak egyike is 
fennáll: 
• láz 
• köhögés 
• nehézlégzés 
• szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy 
hiánya .

Mielőtt gyermekünket közösségbe 
engedjük 
• Tájékozódjunk, hogy az 
intézményekben milyen higiénés 
és járványügyi szabályok vannak 
érvényben, és készítsük fel ezekre a 
gyerekeket! 
• Iskolás gyermekeinkkel 
beszélgessünk el a kézfertőtlenítés, 
a helyes maszkhasználat, a szociális 
távolságtartás fontosságáról, 
támogassuk őket abban, hogy 
vegyenek részt az iskolai higiénia 
fenn-tartásában, gyakoroljuk a helyes 
kézmosást 
• Biztosítsunk gyermekünk számára 
saját ivóvizes kulacsot, hívjuk fel 
a figyelmét, hogy ezt kizárólag ő 
használja, és most ne ossza meg 
társával a tízórait, uzsonnát. 
• Hívjuk fel a gyermekek figyelmét, 
hogyha nem érzik jól magukat, ezt 
azonnal jelezzék a pedagógusnak. 
• Tájékoztassuk az intézményt 
valamennyi (otthoni és munkahelyi) 
elérhetőségünkről, és támogassuk 
a pedagógusokat a szabályok 
betartatásában. • A gyermekeket egy 
egészséges szülő kísérje, maszkban, 
és lehetőség szerint az intézmény zárt 
terébe ne lépjünk be. Ha mégis be kell 
mennünk, fertőtlenítsük a kezünket, 
tartsuk a szociális (2 m) távolságot

Mit tegyünk, ha gyermekünk beteg 
lesz? 
• Alapszabály, hogy csak teljesen 
tünetmentes gyermeket engedjünk 
közösségbe! 
• Ha a gyermekünk betegnek tűnik, 
maradjon otthon. Ha az óvodában, 
iskolában észlelik a gyermek 

betegségét, ott megfelelő felügyelet 
mellett elkülönítik őt a többi gyermektől 
és haladéktalanul értesítik a szülőket. A 
gyermeket ilyenkor mielőbb haza kell 
vinni, de lehetőség szerint ne vegyük 
igénybe a tömegközlekedést, telefonon 
vegyék fel a kapcsolatot a gyermek 
orvosával. 

Ha a beteget behívjuk a rendelőbe 
Ha egyeztetett időpontra érkeznek, 
kérem, hogy szigorúan tartsák be az 
alábbi szabályokat: 
• A rendelő váróhelyiségébe csak 
hívásra lehet belépni. 
• Egy gyermeket egy felnőtt kísérhet! 
• Csak egészséges kísérő léphet be a 
gyermekkel a rendelőbe. 
• Felnőtteknek és 5 évnél idősebbek 
gyermekeknek arcmaszk használata 
kötelező! 
• Belépéskor kérem használják a 
kihelyezett kézfertőtlenítőt! 

Teszt és karantén 
A gyermek háziorvosa intézkedhet 
a térítésmentes COVID-19 teszt 
elvégzéséről ,amennyiben azt 
szükségesnek tartja. A mintavétel a 
mentőszolgálat hatáskörébe tartozik. 
Mikor engedhető vissza a közösségbe 
gyermekünk? 
• Láz, köhögés, nehézlégzés, valamint 
a szag- és ízérzés hirtelen zavara 
esetén a gyermek akkor vehető vissza a 
közösségbe, ha a fenti tünetek kezdete 
óta legalább 10 nap eltelt, a gyermek 
több, mint 3 napja láztalan, és több 
mint 3 napja nincsenek légúti tünetei. 
Mivel az említett tünetek utal-hatnak 
COVID-19 fertőzésre, egy esetleges 
negatív teszt sem mentesít a 10 napos 
otthoni karantén alól. 

• Egyéb panaszok esetén, mint: 
torokfájás, orrfolyás, fejfájás, 
izomfájdalom, fáradékonyság, hányás, 
hasmenés, szemváladékozás, hasfájás, 
bőrkiütés, ha a COVID-19 fertőzés 
gyanúja nem merült fel, a gyermek 
24 órás teljes tünetmentesség esetén 
visszavehető a közösségbe. 

Igazolás, táppénz, beutaló 
• Receptet, táppénzt, igazolást, beutalót 
telefonon, vagy e-mailben kérjenek, 
kéréseiket igyekszünk 24 órán belül 
teljesíteni. 
• Az orvosnak lehetősége van az 
igazolásokat közvetlenül e-mailen 
keresztül is eljuttatni az óvodákba, 
iskolákba, az igazolás átvétele miatt 
tehát nem kell a szülőnek orvoshoz 
menniük, vagy egészséges, gyógyult 
gyermeket igazolás miatt a rendelésre 
vinni. 
• Aki hatósági karanténban van, az 
annak elrendeléséről szóló határozattal 
egyben igazolja a hiányzását is, külön 
orvosi igazolásra ilyenkor nincs 
szükség. 
• Az e-receptek írására továbbra is 
lehetőség van 14 éves életkor felett, 
az így felírt gyógyszereket a gyermek 
TAJ számával tudják kiváltani a 
gyógyszertárban. 

Védőoltások, szűrővizsgálatok
• A státusvizsgálatok és a védőoltások 
beadása szigorúan meghatározott 
időben folytatódik, ezekre időpontot 
telefonon kérhetnek. 
• Igyekszünk az egyszerre beadható 
oltásokat összevonni, ennek 
megfelelően egyes védőoltások idő-
pontja módosulhat. 

Gyermekorvosi tájékoztató szülők, gyermekes családok számára
AZ ORSZÁGOS HÁZI GYERMEKORVOSI KOLLEGIÁLIS 

SZAKMAI VEZETŐI HÁLÓZAT AJÁNLÁSÁVAL
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Dr. Macsári Judit 
(Dr. Pikó Béla u. 3.) Tel: 66/282-041
H: 9.00-13.00
K: 11.00-15.00
Sz: 9.00-13.00
Cs: 9.00-13.00
P: 9.00-13.00

Dr. Schóber Ottó (Dr. Pikó Béla u. 3.) 
Tel: 66/386-110
H: 11.00-14.00
K: 9.00-12.00
Sz: 9.00-12.00
Cs: 9.00-12.00
P: 9.00-12.00

Dr. Nagy Éva (Kossuth u. 30.) 
Tel: 66/610-094
H: 12.00-16.00
K: 8.00-12.00
Sz: 10.00-12.00
Cs: 12.00-16.00
P: 8.00-12.00

Dr. Kolozsvári Árpád (Szondi u. 1.) 
Tel: 66/386-416
H: 9.00-12.00
K: 9.00-12.00
Sz: 9.00-12.00
Cs: 9.00-12.00
P: 9.00-12.00

Dr. Petrikó Attila Gábor (Fő út 3.) 
Tel: 66/783-494
H: 9.00-13.00
K: 9.00-13.00
Sz: 9.00-13.00
Cs: 9.00-13.00
P: 9.00-13.00

Dr. Magyar Hajnalka (Fő út 3.) 
Tel: 66/783-460
H: 8.30-12.30
K: 8.30-12.30
Sz: 8.30-12.30
Cs: 11.30-15.30
P: 8.30-12.30

Dr. Kerekes Attila 1. sz. fogorvosi 
körzet (Fő út 3.) Tel: 66/283-566
H: 7.00-13.00
K: 14.00-20.00 
Sz: 7.00-130.00
Cs: 14.00-19,30
P: 7-12.00

Dr. Kerekes Attila 2. számú fogorvosi 
körzet Tel: +36-30-958-8116
H: 13.00-15.00 5502 Gyomaendrőd, 
Fő út 3. 66-283-566
      16.00-20.00 5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth L. u. 30. 66-784-739
Sz: 13.00-15.00 5502 Gyomaendrőd, 
Fő út 3. 66-283-566
      16.00-20.00 5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth L. u. 30. 66-784-739
P: 1600-1900 5502 Gyomaendrőd, Fő 
út 3. 66-283-566

Dr. Pap Péter Sándor 3. számú 
fogorvosi körzet:  
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 30. 
Tel: 66-784-739 
H: 1000-1400 
K: 800-1200 
Sz: 1200-1500 
P: 800-1200
Diadem Gyógyszertár (Fő út 210.) 
Tel: 66/386-220
H: 8.00-17.00
K: 8.00-17.00
Sz: 8.00-17.00
Cs: 8.00-17.00
P: 8.00-17.00

Aranysas Patika (Hősök útja 65/1.) 
Tel: 66/386-471
H: 8.00-18.00
K: 8.00-18.00
Sz: 8.00-18.00
Cs: 8.00-18.00
P: 8.00-18.00
Sz: 8.00-12.00

Endrőd Patika (Hősök tere 12.) 
Tel: 66/386-150
H: 8.00-17.00
K: 8.00-17.00
Sz: 8.00-17.00
Cs: 8.00-17.00
P: 8.00-17.00

Dr. Varga Géza gyermekorvos, 
Gyomaendrőd (Hídfő u. 1.) 
Tel: 386-268
H: 8:30-11:30, 13:00-14:00
K: 8:30-11:30, 13:00-14:00
Sz: 8:30-11:30, 13:00-14:00
Cs: 10:00-11:30, 13:00-14:00
P: 8:30-11:30, 13:00-14:00

Dr. Fekécs Tünde gyermekorvos, 
Gyomaendrőd (Dr. Pikó Béla u. 3.) 
Tel: 66/283-890
H: 12:00-16:00
K: 11:14:00
Sz: 12:00-15:00
Cs: 8:00-11:00
P: 8:00-11:00

Dr. Katona Piroska gyermekorvos, 
Gyomaendrőd (Szabadság tér 2/2.) 
Tel: 232-937
H: 8:00-11:00
K: 7:00-8:00, 13:00-16:00
Sz: 8:00-11:00, 13:00-14:00
Cs: 7:00-10:00, 14:00-15:00
P: 10:00-12:00, 13:00-14:00

Az orvosi ügyelet (Fő út 3.) 
telefonszáma: 66/386-520

Rendelési- és 
nyitvatartási idők

Háziorvosok rendelési 
ideje
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