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2020. augusztus 20-án, ünnepi 
testületi-ülésen adták át a helyi, leg-
magasabb rangú kitüntetéseket. A 
Gyomaendrőd fejlődését szolgálók 
megbecsülésére és elismerésére az 
alábbi kitüntetések és elismerések 
kerültek átadásra:

Iványi László tb. kanonok, esperes-
plébános Endrődön született. Az általá-
nos iskolát Endrődön, a gimnáziumot 
pedig Gyomán végezte. Ezt követően 
került a szegedi szemináriumba. Papi 
szolgálatainak több helyen tett eleget. 
1989-től 2012-ig, azaz 23 évig szol-
gált plébánosként Endrődön. Ezalatt 
1996-tól ellátta még a Hunyai Szent 
László Király Plébániát és 2010-2011 
között a Gyomai Jézus Szíve Plébániát 
is. 2015. augusztus 3-tól pedig az 

Orosházi Jézus Szíve Plébánia plébá-
nosa és kerületi esperese. Endrődön a 
templomot újította fel kívülről. Élete 
legnagyobb kihívása és feladata volt a 
gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola felépítése és elindítá-
sa 1994-95 között. 
1999-ben a tűzvész következtében 
leégett Hunyai templom újjáépítését 
kellett megszerveznie, amely 2000-
ben el is készült. Segédkezett a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
tornatermének építésében, 2002-ben 
felújíttatta az Endrődi templomte-
tőt, majd 2003-ban a plébánia lakás 
részét is. 2004-ben felépítteti az új 
hunyai plébániát. Felújíttatja 2005-
ben a plébániai irodát és hittantermet, 
2009-ben az Endrődi templom előtti 
200 éves műemlék kőkeresztet, a kö-
vetkező évben pedig az endrődi temp-
lom sekrestyéjét. Közösségi feladatai 
között a gyomaendrődi önkormány-
zat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként 
is munkálkodott 2010-ig. Tagja volt a 
Békés Megyei Szociális Közalapítvány 
kuratóriumának, valamint a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskolában mű-
ködő Dr. Farkas János Tanulmányi 
Ösztöndíj Alapítványnak. Ezeken túl, 
számos egyházi és világi tisztséget is 
ellátott. Közéleti tevékenységei kö-
zül kiemelkedik, hogy kezdettől fog-
va munkatársa a Városunk című helyi 
újságnak. 2004-ben Gyomaendrődért 
Emlékplakettel tüntették ki.
Laci atya ebben az esztendőben ünnep-
li pappá szentelésének 40. évfordulóját. 
Lelkipásztori munkáján túl a közösségi 
munkája tette őt ismertté. Iskolaalapító, 
templomépítő, újságszerkesztő, egyhá-
zi szakértő, a társadalmi élet nagyra 
becsült, elszármazott személyisége. 
Kimagasló szakmai munkájával nagy-
mértékben hozzájárult Gyomaendrőd 
város és az Endrődi Szent Imre 
Egyházközség megismeréséhez. 
Érdemei elismeréseként Gyomaendrőd 

Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Iványi László részére 
Gyomaendrőd Díszpolgára címet 
adományozott. 

Dr. Latorcai-Ujházi Aranka mér-
nök-közgazdász, ikonfestő művész, 
a gyomaendrődi Aranka Játékbaba 
Múzeum létrehozója, Gyomán szüle-
tett. 1985-től ikonfestészeti tanulmá-
nyokat folytatott, ikonokat, oltárké-
peket, ikonosztázokat festett, emellett 
párhuzamosan teológiai területen is 
képezte magát. Művészeti készségét 
és tudását külföldi tanulmányutakon is 
bővítette. 
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Számos egyéni és csoportos kiállítása 
volt idehaza és külföldön. Megszerzett 
tudását, később az általa szervezett kur-
zusokon adta tovább. Alkotói tevékeny-
ségéről több mint 120 cikk jelent meg 
művészeti és egyéb folyóiratokban. 
Felszentelt ikonképei, ikonjai, ikono-
sztázai Magyarország görögkatolikus 
templomait díszítik. Latorcai-Ujházi 
Aranka unokáival megélt élményeiből 
is merítve, speciális könyvet írt, mely 
eszközeivel, hangos-könyvként, Braille 
írásos változatában a vakok és gyengén 
látók számára is biztosítja az olvasás 
komplex élményét. A kötetért 2010-
ben Nürnbergben a Szellemi találmá-
nyok és alkotások kiállításán a kiállítás 
nagydíjával jutalmazták. További ki-
emelkedő alkotása a „Mamika madár-
kái” című verseskötet, melyben gyer-
mekeknek foglalta össze ars poeticáját 
és adott számukra szellemi útravalót. 
2016 júniusában a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola jubileu-
mi ünnepségsorozatának vendégeként 
„Képbe foglalt imádság” című kiállí-
tásával, interaktív művészettörténeti 
előadásával hozzájárult az intézmény 
pedagógiai munkájához, a gyermekek 
érzelmi, esztétikai neveléséhez. Dr. 
Latorcai-Ujházi Aranka és Professzor 
Dr. Latorcai János Gyomaendrőd vá-
rosának adományozott 600 darabból 
álló – azóta újabb jelentős adománnyal 
bővítve, mára több mint ezer darabot 
számláló - játékbaba gyűjteményt, a 
kiállításukhoz szükséges vitrinekkel, 
szőnyegekkel, függönyökkel. Az így 
létrejött Aranka Babamúzeum 2018-
ban felvételre került a Gyomaendrődi 
Települési Értéktár értékei közé. 
Latorcai-Ujházi Aranka nem csak 
gyűjtötte a babákat, igényes hozzáér-
téssel restaurálta, javította, a ruháza-
tukhoz illő apró kiegészítőkkel tette 
még érdekesebbé gyűjteménye darab-
jait. A hosszú évek során gondosan 
összeállított különleges és rendkívül 
értékes gyűjtemény szülővárosa egye-
di, kulturális értéke. Az adományozó 
hitvallása, hogy a babákkal végzett já-
téktevékenységeken, szerepjátékokon 
keresztül a gyermekek megtanulhatják 
a gondoskodást, a szeretetet, mely elő-
segítheti a felelős családi életre való 
felkészülést, a gyermekek és a szüleik 
közötti kötelékek szorosabbra fűzését. 
Dr. Latorcai-Ujházi Aranka kedves, 
magával ragadó személyisége, kreati-
vitása, páratlan akaratereje nem ismer 
lehetetlent. Elképzeléseit csodálatra 
méltó lelkesedéssel, hittel, fáradhatat-

lan munkavégzéssel, támogatók felku-
tatásával valósítja meg. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Latorcai-Ujházi Aranka 
részére Gyomaendrődért díjat ado-
mányozott. 

A Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete 1990. július 25-én alakult 
közhasznú szervezet. Gyomaendrőd 
legnagyobb civil szervezete, több 
mint 300 taggal működik. Az egye-
sület megalakulása óta tagja a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetségének. Az alap-

szabályban meghatározott cél szerint 
Gyomaendrődön és vonzáskörzeté-
ben végzik munkájukat. Feladatuk a 
mozgásukban korlátozott, fogyaté-
kos, sérült emberek érdekképviselete 
segítése, összefogása. Tájékoztatják 
tagjaikat az őket megillető támoga-
tásokról, segítenek a nyomtatványok 
kitöltésében, az ügyintézésben. Az 
elmúlt 30 évben 572 fő részére lakás 
akadálymentesítési támogatás, 312 fő 
súlyos fogyatékossági támogatás, 130 
fő részére egyszeri szociális segély, 53 
fő részére gyógyszertámogatás, 440 
fő részére méltányossági nyugdíjeme-
lés, 360 fő részére gépkocsi szerzési 
illetve átalakítási támogatás megszer-
zésében segítettek. Segédeszközöket 
kölcsönöznek tagjaiknak például ke-
rekesszéket, járókeretet, támbotot. Az 
egyesületnek közösségépítő szerepe is 
van. Rendezvényeikkel sokat tesznek 
az elmagányosodás ellen. Karitatív te-
vékenységet is végeznek. 

Gyomaendrőd Város Önko-
rmányzatának Képviselő-testülete 
a Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete részére Gyomaendrődért 
díjat adományozott. 

Dr. Erdész Ádám Mezőberényben 
született, ahol általános és középiskolai 
tanulmányait folytatta. 1980-ban vég-
zett az ELTE BTK történelem-könyv-
tár szakán. 1980 szeptemberétől lett 
a Békés Megyei Levéltár munkatár-
sa. 1994-től igazgató-helyettes, majd 
2005 óta igazgatója az intézménynek. 

Az ELTE BTK-n egyetemi dokto-
ri címet, 1997-ben PhD tudományos 
minősítést szerzett. Kutatási területe 
a XIX-XX. századi magyar gazdaság- 
és társadalomtörténet, nyomdászat-
történet. Kutatói és intézményvezetői 
munkája mellett részt vesz a szakmai 
szervezetek, bizottságok munkájában, 
a Bárka című folyóirat munkatársa. 
Gyomaendrődhöz több évtizedes kap-
csolat fűzi. Egyik fő kutatási területe 
a Kner család és nyomdájuk története. 
A Kner ünnepségek aktív közreműkö-
dője volt, jubileumi kiállításokat nyi-
tott meg, több publikációja látott nap-
világot a Gyomai Kner Nyomdában. 
Szerzője, társszerzője volt a Haiman 
György, Kner Erzsébet, Kner Albert 
és Kner Endre monográfiáknak és a 
2007-es, Egy nyomdaműhely titkai-
ból című kiadványnak. Szaklapokban, 
levéltári kiadványokban és emlék-
kötetekben további Kner vonatozású 
tanulmányai jelentek meg. 2017-ben 
önálló, gyűjteményes kötetbe kerültek 
írásai, A Kner család és más történe-
tek címmel, amelynek a Határ Győző 
Városi Könyvtárban tartott könyvbe-
mutatóját nagy érdeklődés kísérte. Dr. 
Erdész Ádám derűs egyénisége magas 
szintű, példaértékű segítőszándékkal 
és kiváló előadói készséggel párosul. 
Számos alkalommal adott szakszerű, 
önzetlen segítséget, ha a településünk 
múltjával kapcsolatban adatokra, infor-
mációkra volt szükség - akár Gyoma, 
akár Endrőd történetéről. Levéltári 
előadásokat, kiállításokat szervezett 
és hozott el Gyomaendrődre, melyek 
a Szent Antal Népházban és a Határ 
Győző Városi Könyvtárban kerültek 
megrendezésre. 
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Városunkban több alkalommal volt a 
nemzeti ünnepségek szónoka, rendez-
vényeken változatos témákban tartott 
eladást. A Gyoma 300 ünnepségso-
rozat kapcsán a legtöbb segítséget ő 
nyújtotta: a roll up kiállítás anyagához, 
a nyitóünnepséghez, majd a Wodiáner 
tér avatásához. Ötleteivel, javaslataival 
segítette a szervező munkát, támogatta 
a programsorozat sikeres megvalósítá-
sát. Fontos kiemelni, hogy Dr. Erdész 
Ádám rendkívül szerény ember, min-
dig az adott ügy érdekeit képviseli, 
előtérbe helyezve a Magyar Nemzeti 
Levéltár Békés Megyei Levéltárát. 
Dr. Erdész Ádám az évek során jó 
kapcsolatot alakított ki Gyomaendrőd 
egykori és mai vezetőivel, intézmé-
nyeinek munkatársaival és a helytör-
ténet iránt érdeklődő személyekkel. 
Sokat tett a város múltjának feltárá-
sáért, a helyi értékek megismerteté-
sével. Ezzel támogatta Gyomaendrőd 
kultúrájának fejlesztését, jó hírnevé-
nek erősítését. Példaértékű a Kner 
család életének és munkásságnak 
el- és megismerése érdekében ki-
fejtett tevékenysége. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Erdész Ádám részére 
Gyomaendrődért Elismerést adomá-
nyozott. 

Orovecz József Gyomán szüle-
tett. Az általános iskola felső tagoza-
tát az egykori fiúiskolában végezte. 
Testnevelő tanára Dombos László volt, 
aki minden olyan versenyen indította, 
ahol Orovecz József kamatoztathatta 
gyorsaságát, ügyességét, kitartását.

Szegeden a Radnóti Miklós 
Szakközépiskolai fociválogatottal szép 
sikereket ért el az országos középisko-
lai bajnokságban, ahol mindig büsz-
kén hangoztatta gyomai származását. 
Egyéb sportversenyeken is eredménye-

sen vett részt. Szegeden volt katona és 
a Szegedi Dózsa FC-vel NB III-as baj-
nok lett. 1969-ben igazolt az Endrődi 
Spartacushoz. Meghatározó játékosa 
lett a csapatnak. A következő évtől a 
Szarvasi Spartacus csapatában játszott 
1980-ig. Aktív labdarúgó pályafutásá-
nak befejezése után játékvezető lett. 
1986-ban országos kerettag, NB-I-ben 
partjelző, 1994-ben Gyomaendrőd fel-
nőtt focicsapatának edzője lett. 1995-
2002 között az ifjúsági csapat edzője 
volt. Közben majd később is számtalan 
gyomaendrődi futballmérkőzésen volt 
játékvezető. Több mint 60 éve aktív 
tagja a sportéletnek, sportpályafutá-
sa példaértékű. Sporttevékenységéért 
több elismerést kapott. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Orovecz József 
részére Gyomaendrődért Elismerést 
adományozott. 

A Települési Értéktár Albizottság 
elnöke elismerő okleveleket adott át a 
Gyomaendrődi Értékek sorába 2020-
ban felvételre került értékek képvise-
lőinek:

- Dr. Tóth Elek szilvanemesítő mun-
kássága

- Endrődi káposztáslepény
- Körösi halászlé Tímár János módra
- Kérészvirágzás a Körösökön
- Gyomaendrődi Nemzetközi Halfő-

ző verseny
A köz szolgálatában több évtize-

des aktív pályafutásukat az elmúlt 
egy évben befejező és nyugállomány-
ba vonult  személyek tevékenysége 
előtt is tisztelgett az önkormányzat.  
Elismerésben részesültek: oktatás: 
Gellai József, Szilágyi Ferencné Orbán 
Józsefné, Gálné Juhos Éva, Fekécs 
Éva, Kovácsné Szabó Mária, Zakariné 
Józsa Ida, Gellai Ernő Elekné, 
Cserenyecz Lajos Józsefné. Szociális 
ágazat: Roncsek Gabriella, Tóth Imre, 
Szmola Zoltán, Sóczó Mihályné, 
Uhrin Katalin, Kiss Jánosné, Nagy 
Lajos. Egészségügy: Véháné Kovács 
Erzsébet. Kultúra: Molnár Borbála, 
Blaskó János; önkormányzati hivatal: 
Kokauszki János.
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A Magyar Nemzeti Értékekről 
és Hungarikumokról szóló törvény 
ajánlását követve Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete is létrehozta a 
Települési Értéktár Albizottságot. A 
albizottság 2019 végéig 34 értéket 
vett fel, melyet 2020-ban újabbak-
kal gyarapított. Az albizottság né-
hány évvel ezelőtt kezdeményezte, 
hogy az Önkormányzat oklevéllel 
tisztelje meg azokat, akik a felvett 
értékek felterjesztői, tulajdonosai, 
vagy kezelői. A hagyománynak 
megfelelően most augusztus 20.-án 
került sor az Oklevelek átadására. 
Az Agrár- és élelmiszergazdaság 
kategóriába „Dr Tóth Elek szilvane-
mesítő munkássága” és az „Endrődi 
káposztáslepény”. a „Körösi ha-
lászlé Tímár János módra”, míg 
a „Kérészvirágzás a Körösökön” 
érték a Természeti környezet kate-
góriában, valamint oklevéllel lett 
jutalmazva a Turizmus és vendéglá-
tás kategóriában a „Gyomaendrődi 
Nemzetközi Halfőző Verseny” is. A 
Helyi Értéktár Albizottság feladatai 
közé tartozik nem csak a gyűjtemény 
létrehozása, kezelése, hanem a me-
gyei értéktárba való küldése is. A ko-
rábbi felterjesztések eredményeként 
a „Magyar Autosex Tyúkgalamb” 
az „Endrődi csizmadia és cipész 
hagyományok” a „Körösmenti 
Táncegyüttes” és a „Knerek szelle-
mi öröksége Gyomán” értékek már 
felvételre kerültek. A februárban, 
soron következő ülésünkön ismét 
döntés született arról, hogy az érték-
tárunkban bent lévő újabb hat, helyi 
értéket továbbítsuk a megye felé. A 
napokban érkezett a döntés, mely 
szerint a „Dr Tóth Elek szilvaneme-
sítő munkássága” érték is bekerült a 
Békés Megyei Értéktárba. 

Kedves Olvasó! Amennyiben az 
Ön birtokában is van olyan helyi ér-
ték, amelyet szeretne megőrizni az 
utókor számára valamelyik kategó-
riában, kérem, tegye meg javaslatát, 
gyűjtsük együtt Gyomaendrőd érté-
keit, ezzel is biztosítva annak fenn-
maradását!

Lehóczkiné Timár Irén elnök 
Gyomaendrődi Települési Értéktár 

Albizottság

A Gyomaendrődi 
Települési Értéktár 

Albizottság 
beszámolója
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Kitűnő halételek készültek a XXII. 
Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző 
Versenyen (2020. augusztus 21. pén-
tek). Az Erzsébet Ligetben hangula-

tos helyszín, árnyat adó fák és népes 
főzősereg várta a látogatók sokasá-
gát. A KHESZ és a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ szervezésében 
megvalósult rendezvény idén is si-
keres volt. A tősgyökeres főzőcsa-
patok mellett számos nagymester is 
bemutatkozott: a Bajai Halászléfőző 
Bajnokok Egyesületének tagjai és 
többszörös bajnokai, Horvátországból 
a Kárpát-medence Halfőző Bajnoka 
és a kopácsi csípetett ponty és a mun-
déros csuka mesterei. A főzőverseny 
reggelén indult el a IV. Gyomaendrődi 

Futóverseny, amely szintén nagyon 
sikeres és magas színvonalon szerve-
zett volt. A kísérő programok között a 
színpadi produkciók mellett, látvány 
haltelepítés, íjászkodás, gyermekját-
szótér is várta az érdeklődőket. Toldi 
Balázs polgármester köszöntötte az ön-
kormányzati nagyrendezvénynek szá-
mító halfőző verseny résztvevőit. Dr. 
Hunya Miklós, a Körösvidéki Horgász 
Egyesületek Szövetségének elnöke be-
szédében elmondta, hogy a szövetég 
és az önkormányzat együttműködése 
látványos és eredményes.  Közös cél-
juk, hogy a verseny minél nagyobb 
területre terjedjen ki és minél több 
tájegység vegyen részt rajta, mutassa 
be hagyományait. Dr. Kulcsár László, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) megyei elnöke, a MAGOSZ 
alelnöke köszöntője után, dr. Gyuricza 
Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ főigazgatója, a 
Szent István Egyetem megbízott rek-
tora nyitotta meg az egész napos prog-
ramot. Beszédében kiemelte, hogy 
mind a helyi halászlé, mind a halfő-
ző verseny szerepel a Gyomaendrődi 
Értéktárban. Ez rangot jelent és elvár-
ja a magas színvonalat a szervezőktől. 
Prof. Dr. Latorcai János, az országgyű-
lés alelnöke beszédében kiemelte: a 
gyomaendrődiek vendégszeretetét. A 
város számtalan természeti és kulturá-
lis értékét megtapasztalhatja, aki egy-
szer ellátogat Gyomaendrődre. És ha 
már egyszer megtette, akkor látogas-
son el ismét, legyen visszatérő vendég!

XXII. Nemzetközi Halfőző Verseny

Fotók: HGYVK, Ambruzs-Szabó József, Facebook
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A nyáron is szükség volt rendkívüli 
testületi ülésre, hiszen az egyik nagy 
projekt, a társasház építés ügyében 
döntést kellett hozni.
Közbeszerzést hirdettünk a tervezésre, 
ennek lezárása volt a kiviteli 
terv készítőjének kiválasztása. 
A képviselők több észrevételt és 
javaslatot tettek, ezeket a tervezőnek 
figyelembe kell majd vennie a 
tervezés során. a tervbemutatás 
során újabb észrevételeket is tettek 
képviselőtársaim. A látványtervek 
elkészülte után újra összeülünk, 
mielőtt az engedélyeztetés megindulna. 
Sikeres halfőző verseny zajlott le az 
Erzsébet ligetben.
A vírushelyzet miatti korlátozások 
júniusi enyhítése után azt 
hittük, augusztus 15. után, már 
nagyrendezvények is megtarthatók 
lesznek. Sajnos, ez nem így történt, 
emiatt a rendkívüli testületi ülésen 
azt is megvitatták a képviselők, hogy 
milyen ünnepséget, halfőző napot, 
programot szervezzünk. A téravatást 
elhalasztottuk, valamint az esti 
koncerteket. Átadtuk a kitüntetéseket, 
és megtartottuk az államalapításra 
emlékező, új kenyeret köszöntő 
ünnepséget, amelyen az Országgyűlés 
alelnöke, Prof. Dr. Latorcai János 
mondott ünnepi beszédet. Másnap, 
augusztus 21-én valóban egy jó 
hangulatú, jól sikerült gasztronómiai 
rendezvény zajlott le. Mivel a kormány 
csak ezt a rendezvényt engedélyezte 
létszámkorlátozástól mentesen, 
ezért az esti koncertek elmaradtak. 
Reggel egy kitűnően szervezett, nagy 
létszámot megmozgató futóversennyel 
indult nap. Köszönetem fejezem ki a 
szervező Mravik Ilonának, és lelkes, 
önkéntes segítőinek, hogy a nagy 
meleg ellenére színvonalas versenyt 
rendeztek. Jó partnerként tudunk 
együtt dolgozni a KHESZ-el, akik 
ebben az évben Horváthországból és 
Bajáról hoztak el különlegességeket 
főző mestereket. A látványfőzést 
ismét Tímár Attila vezényelte le. A 
rendezvény megerősödött, elégedett 
véleményeket hallottunk vissza, mind 
a helyszínt, mind a versenyt illetően. 
Több Több fordulósban tárgyalják a 
temetkezésről szóló rendeletet. 
A, temetkezéssel és kegyeleti 
kérdésekkel kapcsolatos rendeletünket 
a megváltozott viszonyokhoz igazítjuk, 
de nem csak ezt tárgyaltuk. Hamarosan 
bővítenünk temetőink területét és 
infrastrukturális fejlesztésre készülünk: 
útépítés, látogatói mosdók és kerítés 

építését is tervezünk, a temető világítás 
kiépítését is tervezzük. Lényeges 
változás lenne, hogy olyan kapus-
belépőkártyás rendszert alakítunk ki, 
amellyel csökkenthető lenne, hogy 
autóval hajtsanak be. A mozgásukban 
korlátozott látogatók, illetve az 
idősek részére belépőkártya váltható 
majd, amelyekkel behajthat az őket 
szállító autó. Szeretnénk elérni, hogy a 
temetések, kegyeleti szertartások ideje 
alatt ne hajtsanak be autóval a temetőbe, 
legyenek tekintettel a gyászolókra.
A testületi ülésen foglalkoztunk a zöld 
területek karbantartásával, amelyet 
a következő évre már szeretnénk 
átalakítani. Nagyon sok problémát 
jelent az elhagyott házak, porták 
karbantartásának hiánya. Sajnos mind 
a lakosság, mind a vállalkozások 
körében terjed az a gyakorlat, hogy 
az önkormányzattól várják el a házuk, 
portájuk előtti terület karbantartását. 
Különösen nehéz a helyzet azoknak 
a portáknak az esetében, ahol elhunyt 
a tulajdonos, és az örökösök, vagy 
a még élő tulajdonos nem itt él. Az 
elhanyagolt porták, a házak előtti 
csatornák nem csak a városképet 
rontják, hanem a szomszédoknak is 
sok bosszúságot okoznak. Nem lehet 
elmenni a járdákon, veszélybe kerül a 
csapadékvíz elvezetés. Két alternatíva 
van: a közfoglalkoztatást nagyobb 
létszámban a zöldterület gondozásra 
átirányítani, vagy vállalkozóknak 
kiadni a feladatot. Készülünk arra 
is, hogy komoly bírságokat fogunk 
kiszabni az elhanyagolt területek 
tulajdonosaira.
Közzétettük, hogy milyen 
óvintézkedések szükségesek az 
óvodalátogatás biztonságának 
megőrzése érdekében. Kérek minden 
szülőt, felelős magatartással, a 
szabályok betartásával védekezzenek 
közösen a gyermekek biztonságának, 
egészségének érdekében.
A nyáron is volt diákmunka 
foglalkoztatás. 72 fiatal tudott 
belekóstolni a munka világába, és 
egy kis pénzt keresni a tanulmányai 
finanszírozásához. Július és augusztus 
hónapokban az önkormányzati 
hivatalnál és az intézményeknél láttak 
el különböző feladatokat.
Változás lesz a fogorvosi ellátásban. 
Dr. Török Anna nyugdíjba vonul, 
ezért van erre szükség. Két orvos, Dr. 
Kerekes Attila és Dr. Pap Péter Sándor 
fogja ellátni a fogorvosi körzeti ellátást.
A vírushelyzet ellenére stabil a város 
és intézményeinek gazdálkodása. 

Fegyelmezettségre van továbbra is 
szükség, a kiadásainkat nagyon meg 
kell fontolni. Az adóosztály vezetője 
jelezte, hogy a helyi adók befizetésénél 
az időarányosnak megfelelnek a 
bevételek, de a fizetőképesség és a 
fizetési akarat csökkent. 
Van-e eredménye, hogy kamerák figyelik 
a zugoknál a szemétgyűjtőpontokat?
Az áldatlan állapotok nem szűntek 
meg. A nyaralótulajdonosok is sokkal 
több szemetet raknak le, mint a 
tárolókapacitás, és mint heti egy zsák. 
Sokszor bebizonyosodott már az is, hogy 
egy-egy felújítás, tulajdonosváltásnál 
nem csak a kommunális szemét tették 
ki a gyűjtőpontra. A kamerák már 
fogtak el illegális szemétlerakókat, 
történtek feljelentések is ez ügyben. 
Kezdeményezzük, hogy a turizmus 
időszakában heti két alkalommal vigye 
el a közszolgáltató a kommunális 
szemetet. Sürgős szemléletváltásra 
van szükség, ne termeljünk olyan 
sok szemetet, de ha már van, akkor 
a megfelelő helyen kell elhelyezni. 
Hulladékudvar működik, adott a 
lehetőség, hogy a lomszemetet, 
veszélyes hulladékot ingyen 
leadhassák. Működik a hulladéklerakó, 
ahol gyakorlatilag mindent le lehet 
adni, bár ez térítéses. 
Elmegy az aljegyző.
Aljegyző úr, Megyeri László 
szeptember elsejével nyugdíjba 
megy. Tiszteletre méltó az a hűség, 
amelyet egy munkahelyen, pláne, 
ha az a közigazgatás, tölt el valaki. 
Aljegyző úr nem csak eltöltötte ezt az 
időszakot, tevékenyen, újító ötletekkel, 
innovációkkal segítette minden 
városvezetés, és a képviselő-testületek 
munkáját. Nagyon nagy tudású, valódi 
szakembert veszítünk személyében. 
Bízom az ígéretében, hogy ha szükség 
lesz rá, továbbra is segíteni fogja 
munkánkat, amire számítunk is. Az 
aljegyzői feladatokat Dr. Csordás 
Ádám veszi át.

Megkérdeztük a polgármestert…
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Azt szokták mondani bizonyos számok-
nál, hogy „az még gombócból is sok”. 
Igaz ez 45 év közigazgazgatásban el-
töltött évre is?
Nem érzem soknak, nem is gondol-
tam volna, hogy ilyen hamar eltelik. 
1975-ben kezdtem el gyakornokként a 
közigazgatásban dolgozni, Endrődön a 
községi tanácsnál, ahol Jakab Józsefné 
volt a mentorom. Elkezdtem a tanulást 
a tanácsakadémián is, az első három év 
ezzel telt. ’78-ban, László napon lettem 
igazgatási előadó. Ekkor közöltem is a 
főnökömmel, hogy zsebemben a ka-
tonai behívóm, 3 nap munka után két 
év katonai szolgálat következett. 45 év 
hosszú idő, de szerencsére változato-
san, rengeteg, és mindig új feladattal, 
kihívással telt el. Nem volt unalmas, 
nem vált rutinná, mert változott a vi-
lág, a közigazgatási környezet, magam 
is folyamatosan kaptam új feladatokat 
és területeket. 
Változatos volt, hiszen a tanácsi rend-
szerben kezdtél, majd jött az önkor-
mányzatok megalakulása, átalakulása. 
Tanácselnökök, vb titkárok, polgármes-
terek, időnként jegyzők váltották egy-
mást, Te maradtál stabilan. Hogyan?
Megtaláltam a hangot minden veze-
tőmmel, jó emberi kapcsolatban vol-
tunk, bár arra törekedtem, hogy három 
lépés távolságot tartsak mindegyiktől. 
Nem voltam szolgalelkű sohasem, a 
véleményemet akkor is felvállaltam, 
ha az a felettesem elgondolásával el-
lentétes volt. A tanácsi rendszernek is 
több szakasza volt, hiszen a két község 
tanácsa 1982-ben egyesült. Nagy ki-
hívás volt a közös rendszert felállíta-
ni. Fiatal, új vezetők kerültek a tanács 
élére, új szellemiség jelent meg. 1984-
ben a járások megszűnésével, gyakor-
latilag a mostani járás településeivel 
kellett új munkakapcsolatot kiépíteni,  

ellátni törvényes-
ségi felügyeletü-
ket. 1985-ben már 
kettős jelöléssel 
történt a választás, 
ami újabb kihívás 
volt. Néhány évig 
m e g h a t á r o z t a 
munkánkat a fel-
erősödött ellentét 
a két településrész 
között, egyre töb-
ben követelték a 
szétválást. 1986-
1990 között ez rá-
nyomta bélyegét 
tevékenyégünkre. 
Többször volt 

felfokozott hangulatú lakossági fórum 
és népszavazás is ebben a témában. 
Közben készültünk a várossá avatásra, 
zászlót, címert alkottunk. 1990 fantasz-
tikus év volt, az első szabad választásra 
készültünk. Tehát nem unatkoztunk, 
újabb és újabb jelentős feladatokat kel-
lett megoldani.
Említetted a korrektséget. Munkádra 
az igényesség, a magas színvonal és 
minőség a jellemző és ennek elvárá-
sa másoktól is. Az ellátott és felvállalt 
tevékenységeidet mindig is jellemez-
te, hogy van eleje/vége, végig viszel 
folyamatokat és felvállasz akár konf-
liktusokat is annak érdekében, hogy a 
végeredmény a lehető legjobb legyen. 
Mennyire sikerült ezt érvényesíteni a 
hivatali munkában?
Sokat foglalkoztunk a hivatali munka 
javításával, fejlesztésével. Már Hunya 
Miklós vb titkár ideje alatt is fejlesz-
téseket végeztünk, ami Csorba Csaba 
jegyzősége idején teljesedett ki. Ezért 
is maradtam ezen a pályán, és itt a hi-
vatalnál, mert látták bennem az erre tö-
rekvő munkavégzést. Többször bíztak 
rám ilyen jellegű feladatot, ez mindig 
sok újítással is járt együtt: modernizá-
lás, informatikai fejlesztés, módszerek 
kipróbálása és kidolgozása. Ami ál-
landó, az a hitvallásom is: ha valamit 
csinálunk, azt csak teljes elkötelezett-
séggel és magas minőségben szabad. 
Mindig azt mondtam a munkatársaim-
nak is, hogy úgy kell végezni a munkát, 
hogy közben lássuk magunkat kívülről 
is. Fontos, hogy az ügyfél fejével gon-
dolkozzunk, képzeljük magunkat a he-
lyébe. 
Ami a Te neveddel forrt össze a hiva-
tal munkájában, az az informatika be-
vezetése, fejlesztése, a városi honlap. 
Vesszőparipád volt, hogy szakadjunk 
el a papírtól, amit lehet tereljünk a  

korszerű technikai alkalmazások felé.
1984-ben lett a feladatom az igazgatási 
munka korszerűsítése. Ettől kezdődően 
először autodidakta módon fejlesztet-
tem magam ezen a területen, majd el-
végeztem az Államigazgatási Főiskola 
rendszerszervezői szakot, majd az 
ELTE Jogi Továbbképző Intézetében 
jogi, igazgatási informatikus diplomát 
is szereztem. Már 1989-ben is jelentős 
összeget, 2,5 millió forintot költhettem 
a hivatal informatikai fejlesztésére. A 
honlappal kapcsolatban elvárásom az 
volt, hogy minden információ elérhető 
és közérthető legyen.
Milyen volt együtt dolgozni a képvise-
lő-testületekkel?
Jó. A hivatal azért jött létre, hogy az 
önkormányzat munkáját támogassa, 
segítse.  A hivatali dolgozók feladata a 
döntések előkészítése, releváns adatok 
szolgáltatása, a törvényesség biztosí-
tása. A képviselő-testületekkel, a kép-
viselőkkel is mindig sikerült megtalál-
nom a közös hangot. Törekedtem arra, 
hogy a kapcsolat őszinte, tárgyilagos és 
szakszerű legyen. Szerintem emiatt fo-
gadták el előterjesztéseimet, amelyek-
nél, ha lehetőségem adódott, elmond-
tam a véleményemet, szemléletemet is. 
Mi volt az a tevékenység, vagy projekt, 
amelyre jó szívvel gondolsz vissza?
Elsősorban a városi zászló és a címer 
megalkotása, a várossá válás, az avatás 
előkészítése. 1989-ben az első számí-
tógépes rendszer bevezetése. A kilenc-
venes évek közepén a nehéz gazdasá-
gi helyzetre reagálva, az úgynevezett 
kiskincstár bevezetése. 1998-ban az 
önkormányzat honlapja, 2000-ben az 
okmányiroda létrehozása. 2004-ben 
DARFT pályázat segítségével nagy 
távolságú internetes adatátviteli rend-
szer kiépítése, majd erre épülve, a 
SAPARD pályázatból városi mikro-
hullámú internet szolgáltató rendszer 
kiépítése. Nagy teljesítményű szervert 
vásároltunk, majd egy integrált pénz-
ügyi információs rendszert építettünk 
ki, virtuális magánhálózatot létrehoz-
va az intézmények és hivatal között. 
2010-től bevezettük az ügyfélhívót az 
okmányirodában, a testületi döntéstá-
mogató rendszert, a jelenlegi honla-
punkat és az elektronikus ügyintézést 
a helyi adóbevallásoknál és a civil pá-
lyázatoknál. A legutolsó nagy projekt 
az Önkormányzati ASP bevezetése 
volt, amely 2019. január 1-én indult. 
Megvalósult a térfigyelő kamerarend-
szer kiépítése, bővítése, elkezdődött a 
publikus wifi-fi hálózat kiépítése. 

(folytatás a következő oldalon)

Negyvenöt év közszolgálat- Interjú Megyeri László aljegyzővel
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Emellett 50 választásban, népszava-
zásban vettem részt. Ha ez egy évben 
lett volna, akkor egy évig, minden 
nap bent lettem volna a hivatalban. 
Ráadásul, mindegyiket hiba és botrány 
mentesen sikerült lebonyolítni.
Maradt-e hiányérzeted? Van olyan 
feladat, dolog, amelyet sajnálsz, hogy 
nem valósult meg?
Nem. Ami talán nem jól, vagy nem 
olyan jól sikerült, azt is el kell engedni, 
de tanulni, fejlődni kell tőle. 
Mi, a városi nagyrendezvények 
kapcsán dolgoztunk együtt. Nagyon jó 
szívvel emlékszem vissza a 2017-es év 
Gyoma300 rendezvényekre, amelyek 
az egész évet érintették. Remek, jó 

programok voltak, és jó csapatmunka 
alakult ki. Készítettél egy nagyon jó 
kvízjátékot is. Utólag is úgy érzem, 
méltatlanul kevesekhez jutott el. 
Szívesen emlékszem én is vissza erre az 
időszakra. Sikerült összefogással szép, 
szinte a teljes évet átívelő rendezvény 
sorozatot megvalósítani, amelyben 
még a világtalálkozó is helyet kapott. 
A kvízjátékkal fél évet dolgoztam, 
hiszen közben tanultam meg a program 
kezelését is. Bennem is maradt ezzel 
kapcsolatban hiányérzet, de jó szívvel 
tudok visszagondolni erre az időszakra, 
méltó módon emlékeztünk. Tényleg 
kevesekhez jutott el sajnos, ami a létező 
közömbösség, érdektelenség miatt van. 

Készültél e a nyugdíjas évekre, 
vannak-e terveid, bakancslistád?
Nem készültem és nincs listám. 1-2 
éve még megrettentett a gondolat, 
hogy vége lesz, mert nagyon szerettem 
a munkámat. Perpetuum mobile-ként 
tudnám csinálni, de természetesen 
tudomásul veszem, hogy ennek 
most vége van. Nincs határozott 
elképzelésem, de az informatika, a 
grafika, a zene, az utazás, a táncnak 
helye lesz az életemben. És nagyon 
készülök arra, hogy az unokámmal is 
sok időt tölthessek el.

Köszönöm a beszélgetést! 

Negyvenöt év közszolgálat- Interjú Megyeri László aljegyzővel (folytatás)

A Szabadság téren, augusztus 
20-án került sor Magyarország 
nemzeti és hivatalos állami ünnepén 
az államalapításra és az államalapító 

I. István királyra emlékező városi, 
önkormányzati megemlékezésre. Toldi 
Balázs polgármester köszöntőbeszéde 
után Prof. Dr. Latorcai János, az 

Országgyűlés alelnöke mondott ünnepi 
beszédet.  Az ünnepség ökomenikus 
kenyérszenteléssel zárult.

Az államalapításra és Szent István királyra emlékező városi ünnepség
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Ötven éves lettél, ez a B oldal? 
Meglepetés köszöntéssel készült rá a 
családod, kollégáid és barátaid.
Biztosan B oldal. Bár nem tudom, hogy 
ez pontosan mit jelent, de valószínű ez 
egy határkő és határpont. Eddig pró-
báljuk összerakosgatni, hogy milyen 
irányba menjünk, mit szeretnénk elérni. 
Talán ez a határkő az, ami megmutatja, 
hogy mit sikerült elérni, és jó úton já-
runk-e, vagy menjünk egészen másfelé. 
Kicsit váratlanul ért, hogy pont így, az 
ötvenedik életévem körül egymás után 
több megtiszteltetés is ért. Számomra 
is meglepetés volt, hogy a kollégáim a 
Debreceni Egyetemről, nagy készülő-
déssel és titkolózással köszöntöttek fel, 
bár méltatlanul. Az pedig külön öröm 
számomra, hogy az egyetem néprajzi 
tanszéke csaknem tízéves oktatói mun-
kámat Pro Ethnográphia díjjal ismer-
te el, amelynek különlegessége, hogy 
nemzetközi professzorok és nagynevű 
múzeumigazgatók is magukénak tud-
hatják, nem adják ki minden évben, 
csak ha megfelelő jelöltet találnak rá. 
A meglepetés része volt még, hogy 
írásaimból Gyoma kulturális élete cím-
mel gyűjteményes kötet is kiadásra ke-
rült. Ünnepi kötetben jelentették meg 
Gyomaendrődről szóló írásaimat, ame-
lyek a Szent Antal Háztól kezdve Tímár 
Máté háborús versein és jegyzetein át 
sok mindenről szólnak, de mind a vá-
roshoz kapcsolódnak. Március 15én a 
vírus miatt maradt el a Honvédelemért 
Kitüntető cím III fokozata állami ki-
tüntetés átadása, amelyet most vehet-
tem át. Ezzel a kitüntetéssel azt a te-
vékenységet ismerték el, amelyet az 
első, a második világháború és egyéb 
magyar katonai hősök emlékének ápo-
lásában végeztem. A Hősök Napjától 
kezdve a tudományos rendezvények, 
amelyek az első és s második világhá-
borúról szóltak, valamint a kutatások, 
amelyeket például a Papp Zsigmond 
anyag rendszerezésében, vagy Tímár 
Máté levelezésében végeztem.
Művésznek készültél. Mennyi időd jut 
az alkotásra?
Igazából nyomdásznak indultam, 

majd a szegedi Tömörkény Művészeti 
Gimnáziumban díszítő- szobrász sza-
kon végeztem. Elindultam a művész 
pályán, közepes sikerrel. Rájöttem, 
hogy Michelangelo nem lehetek, úgy-
hogy polgári szakma után néztem. A 
kézművesség és a néprajz felé fordul-
tam, és látszott, hogy ez az irány ne-
kem jó, és talán tudok benne valamit 
alkotni, összehozni a művészeti tevé-
kenységet és a népművészetet, a népi 
kultúrának a felkutatását.
Szakterületeden országszerte elismer-
nek, területed szakértője vagy.
Igyekeztem nemcsak egy kis régióban 
tevékenykedni, hanem konferenciá-
kon, szakmai rendezvényeken előadá-
sokkal, cikkekkel megjelenni.  A kétez-
res évek közepétől egyetemi gyakorlati 
hely lett az Endrődi Tájház, azóta fo-
lyamatosan érkeznek ide a hallgatók. 
Az elmélet mellett gyakorlati képzést 
is nyújtunk a néprajz szakos hallga-
tóknak. Most már a tanárképzésben, a 
történészképzésben is részt veszünk. 
Ennek alapja a Debreceni Egyetemmel 
kötött együttműködés, amely létező, 
folyamatosan fejlődő közös munka. 
A Szent Antal Népház vezetőjeként 
számtalan telephellyel rendelkeztek. 
Szerteágazó a tevékenységetek is, hi-
szen nemcsak tudományos munka, ha-
nem a közművelődés és turisztika is fel-
adatok. Nehéz ezt összehangolni?
Nehéz is, meg nem is. Életszemléletem, 
hogy igyekszem a megszerzett tudást 
gyakorlati lépésekkel is alátámasztani. 
Fontosnak tartom, hogy a megszerzett 
szaktudást hogyan lehet visszaépíteni 
a mai társadalomba, hogyan tehetjük 
hasznossá. Ne csak holt tudomány le-
gyen, hanem az életmódban, a tapasz-
talatokban a mai, modern embernek 
is segítsen. A város értékeinek, kin-
cseinek őrzése, kutatása, hiteles elő-
adása nagyon fontos dolog. Főként a 
hitelesség. A turisztika, és a marketing 
új területeink, azt kell megtalálnunk, 
hogy ezt szolgáltatásként, csomagként 
értékesítsük.  Ma már a kultúra is szol-
gáltatási csomagokból álló értékesítési 
tevékenység. Ez ellen magam is sokáig 

hadakoztam, mert a kultúrát mindenki 
számára elérhetővé kell tenni. De van-
nak olyan dolgok, amelyeket „becso-
magolva”, szolgáltatási csomagként 
kell kínálni. Ez egy ilyen profilú intéz-
mény működésében, fennmaradásában 
nagyon fontos.  A világ ebbe az irányba 
halad, szép példákat látunk nemzetközi 
kitekintésben.
Mennyire érzed megbecsültnek a mun-
kádat Gyomaendrődön?
Igyekszem jól csinálni, és ha vannak is 
nem egészen jól sikerült dolgok, ezen át 
kell lépni, és ki kell javítani. Elismerés, 
ha ilyen megtisztelő kitüntetést kap 
valaki a szakmától, ez mindenképpen 
nagyon sokat jelent. Itt a városban úgy 
érzem, sokan szeretik, amit csinálunk, 
és várják az újabb programokat.
Népszerűek, sokszínűek a rendezvénye-
itek. Tudatosság és magas fokú elköte-
lezettség jellemzi őket.Azt látom, hogy 
nagyon jó a közösségteremtő képessége 
rendezvényeiteknek, civil támogatóitok 
is vannak, akik aktív részvevői egy-egy 
rendezvénynek. 
Mióta az eszemet tudom, így működik 
a dolog. Annak idején, a kézműves tá-
borokban is, mindig önkéntes közös-
ségek jöttek létre egy-egy munka kap-
csán. A tájház közelébe jutva, Vaszkó 
Irénke néni gondolatvilágát követtem: 
ami arra épült, hogy fogjunk össze, 
mentsük meg, rendezzük be, vigyáz-
zunk rá, és mindig vonjuk be az iskolá-
sokat, vonjuk be a helyi közösséget, az 
önkéntes támogatókat ebbe a munkába. 
Az értékmentő munkát és ezt a szem-
léletet szeretnénk folytatni, s mindig 
vannak segítőink.  A civilségnek olyan 
formáját próbáljuk, ami semmi kény-
szerrel vagy kötelező dologgal nem jár. 
Nem is fontos ennek minden esetben 
hivatalos alapítványi vagy egyesületi 
formában működni, hanem önszer-
veződő, szinte már baráti viszonnyá 
alakul ki. Jellemző a nyitottság, szeret-
jük, ha újak lépnek be. Közös munka, 
közös tanulás abban a témában, amit 
kitűztünk a zászlónkra: nagyszüleink, 
dédszüleink tudását továbbhordozva, a 
mai embereknek talán egy kicsit egy-
szerűbbé tegyük az életét.
(A cikk a következő oldalon folytatódik)

B oldal - Interjú Szonda Istvánnal
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A sokrétű tevékenységből,melyik áll 
legközelebb a szívedhez?
Nagyon szeretem, ha úgy alakulnak a 
dolgaim, hogy valami művészeti mun-
kát is bele tudok csempészni. Arra 
nagyon régen volt példa, hogy csak a 
magam kedvtelésére készítsek valamit, 
de igyekszem, hogy ez is beleférjen az 
életembe. Minden évben van valami, 
egy-két kisebb családi emlékmű, vagy 
valamelyik intézmény részére készí-
tett emléktábla: például a dévaványai 
Bereczki Imre gyűjtemény részére ké-
szített portré a névadóról. Ez megnyug-
tat és kikapcsol, alkotó tevékenység, 
ami számomra fontos. Igazából min-
denben, a munkában és a hétköznapok-
ban is lehet valamit létrehozni, alkotni. 
Az intézményt is megpróbáltam ebbe a 
meghatározott irányba vinni, és nagyon 
tudatosan építkezve, nézve a változá-
sokat, ennek irányában felépíteni, to-
vábbfejleszteni. Mostanában,  a kevés 
szabad időmnek vagy szabadságom-
nak terhére, egy Kisteleken készülő 
temető-skanzennel foglalkozom, mint 
fafaragó, mint szobrász, illetve mint 
néprajzos szakértő. Megbízatást kap-
tam, hogy ebbe a temető-skanzenban, 
amely megpróbálja bemutatni Nagy-
Magyarország jellegzetes, hagyomá-
nyos síremlékeinek a formáit, készítsek 
hiteles másolatokat. De néprajzosként 
is nagy tanulság számomra, rengeteg új 
ismeretet szerzek közben. 
A munkádban melyik az a pont, amely-
re ha visszatekintesz, akkor azt mon-
dod, hogy ezt nagyon szerettem volna, 
és sikerült elérni? 
Kiemelni nem nagyon szoktam, min-
dig jönnek a dolgok. Az ember, amikor 
egyetemre jár és végez, nem szeretne 
túlságosan messze kerülni, mert jó 
szakmai kapcsolatai vannak. Szerettem 
volna egy kicsit átülni a tanári asz-
tal másik oldalára, ez is megadatott.  
Egyetemi szinten oktatva, a tudás-
vágytól lelkes hallgatóval találkozni, 
aki akar, szeretné ezt, neki segíteni az 
eligazodásban, ez is egy oldal, amely-
re jó kerülni. Nagyon örülök annak is, 
hogy itt a városban, egy picike tájház-
ból, ami nem volt más annak idején, 
mint egy önkormányzati szakfeladat, 
majd egy halódó endrődi kultúrház-
ból a turizmust bevonva, szerencsés 
pályázatoknak köszönhetően, a népi 
kultúrával, a művészettel és sok egyéb 
dologgal, mint például a képességfej-
lesztés, lehet formálni, fejlődni. Olyan, 
mint az agyag, mindig be lehet nyom-
ni, vagy hozzátenni, elvenni belőle. 
Izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet ezt  

működtetni. A számok azt mutatják, 
hogy talán életképessé tud válni. 
Fontos szakmai műhely is vagytok, 
hiszen a tudományos konferenciákra 
nagyon neves előadókat sikerül meg-
nyerni. Mennyire lehet népszerűsíteni, 
fejleszteni?
Ez egy csapatmunka. Kellett hozzá, 
hogy azt lássák az egyetemi szakem-
berek, hogy nyitott vagyok, akarom 
ezt, meg tudom teremteni a feltétele-
ket, hogy én is tudok hasonló minő-
ségű témákat bevinni ezekbe a konfe-
renciákba.  Fontosnak tartották azok 
az elődök, akik sajnos már nincsenek 
velünk, Ujváry professzor úrra gon-
dolok főként, és az a csapat, hogy itt 
Gyomaendrődön alakítsunk ki tudomá-
nyos műhelyt. Bár a környező egyete-
mektől jó száz kilométerre, de szinte 
középpontban helyezkedik el, mégis 
híddá, konzultációs ponttá tud válni, 
a Budapest, Debrecen, a nagyváradi 
Partiumi Egyetem, a Szegedi Egyetem 
között. Konferenciáinkon igyekszünk 
minden régióból hívni előadókat, akik 
valódi nagy nevek: például 2005-ben 
Andrásfalvi Bertalan mellett még öt 
professzor adott elő, de az Eperjesi 
Egyetem, a Partiumi Egyetem rektora 
és a hazai egyetemek számos oktatója, 
felső vezetője is megfordult már ná-
lunk. Szeretnek ide jönni, nagyon szép 
vidéken lakunk, mindenki elcsodálko-
zik a sok vízen, a gyönyörű Körös-parti 
tájon, amire lassan-lassan a helyiek is 
kezdenek rájönni, hogy egy kisebb pa-
radicsomban lakunk. A táj, a szakmai 
színvonal, a nemzetköziség, és ter-
mészetesen a város vendégszeretete 
együtt teszi sikeressé konferenciánkat. 
A városvezetés ebben mindig is partner 
volt, és bízom benne, hogy a további-
akban is az lesz, és támogatja, segíti 
munkálkodásunkat.
Van olyan terület, vagy projekt, ami 
nagyjából körvonalazódik, vagy már 
esetleg alapozod, amit nagyon szeret-
nél végigvinni, és úgy érzed, hogy fon-
tos előrelépés lehetne? Tudom, hogy 
régóta szeretnél interaktív múzeumi 
kiállítást. 
Nem szoktam semmit elengedni, csak 
lerakom addig, míg nem aktuális. Ha 
a muzeológiát nézzük, mindenkép-
pen változtatni kell, a statikus kiállí-
tások már nem időszerűek, nem elég 
informatívak, úgyhogy interaktivi-
tás felé kell menni mindenképpen. 
Nagyon fontos, hogy ez ne öncélú le-
gyen, tartalommal kell megtölteni. A 
Bárka Látogatóközpontban ezt már 
be tudtuk vinni, tovább szeretnénk  

fejleszteni. Őrizzük Kállai Ferenc 
hagyatékát, amely mostoha helyzet-
ben van. Nem méltó sem a Nemzet 
Színészéhez, sem a városhoz, tehát 
bízom benne, hogy hamarosan meg-
születik a megoldás. Amit tudok eb-
ben tenni, természetesen segítek, il-
letve a Gyomaendrődi Kállai Ferenc 
Népfőiskola Alapítvány nevében is 
mondhatom, hogy igyekszünk min-
den segítséget megadni ebben az ügy-
ben. Egészen véletlenül csöppentem a 
színházi világba, de megpróbáltam itt 
is rögtön képezni magam, tájékozód-
ni.  Csak így lehet megérteni Kállai 
Ferencet, csak így szabad a hagyaték-
hoz nyúlni. Képezni kell magamat, ma-
gunkat. Ez nagyon fontos, a folyamatos 
önképzést nagyon komolyan veszem.

Köszönöm a beszélgetést!

B oldal - Interjú Szonda Istvánnal (folytatás)

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA

Farkas Zoltánné 
(6. sz. választókörzet) 

képviselői  
fogadóórát tart 

2020. szeptember  
29-én (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. szám 

alatt)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 gyomaendrődi önkormányzat a 
megyéből egyedüliként, részt vesz 
a Nemzeti Húsgalamb Tenyésztési 
Programban. A projekt megvalósítására 
az önkormányzat a kormányhivatal 
támogató partnerségével 22 millió 
forint vissza nem térítendő hazai 
támogatást nyert a Startmunka 
mintaprogram keretében. A 
galambtartás évekkel ezelőtt jellemző 
volt Gyomaendrődön, sok család 
egészítette ki jövedelmét galambok 
értékesítéséből. A galambhús iránti 

kereslet nem csak Magyarországon, 
hanem a nemzetközi piacokon 
is indokolttá tette e tevékenység 
újragondolását, így az önkormányzat 
is csatlakozott a programhoz. Az 
elnyert támogatás felhasználásával 
telephelyet vásároltak, és a szükséges 
infrastruktúrát is kialakították. A 
járási hivatal foglalkoztatási osztálya 
a GINOP 6.1.1. programban 12 
közfoglalkoztatott részére szervezett 
képzést, melynek keretében az 
érintettek a húsgalamb tenyésztéshez 

szükséges alapvető ismereteket 
sajátították el. A képzésen résztvevők 
valamennyien sikeres vizsgát tettek.

Húsgalamb tenyésztés Gyomaendrődön

Eredményesen szerepelt a Vidra 
Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület 
az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság pályázatán, így újabb 
védőruházatokkal gyarapodott a civil 
szervezet eszköztára. A Gyomaendrődi 
járás lakóinak védelmére felesküdött 
mentőcsoport egy garnitúra vágásbiztos 
védőruhát, illetve 3 készlet esővédő 
ruházatot kapott. Július elején egy 
eltűnt személy keresésében is részt vett 
a mentőcsoport kutyás személykereső 
egysége. A hölgyet – szerencsére – élve 
találták meg Dévaványa külterületén. 

Július 23-án a mentőcsoport 2 
szivattyúval és 6 önkéntessel vett részt 
a Dévaványát sújtó esőzések miatt 
keletkezett belvíz elleni védekezésben.
A hónap utolsó napján immáron 
harmadszorra rendezték meg az 
Antal Gyula Emlék Horgászversenyt. 
A mentőcsoport 2017-ben elhunyt 
tagjának emlékére évente megrendezett 
megmérettetésen a katasztrófavédelem, 
illetve a járási mentőcsoportok 
képviseltették magukat a gyomaendrődi 
Fűzfás-zugi horgász versenypályán.

Aktív nyár a Vidra Mentőcsoport mögött

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. október hónapban jelenik meg.
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Az idei évben nem csak a gyerekeknek, 
de talán sok felnőttnek is a szokásosnál 
hosszabb időt kellett eltöltenie 
otthonában. A kortárs közösség nélkül 
töltött időt a gyerekek különösen 
megszenvedték. Ezért is gondoltuk 
úgy, hogy az idei nyáron táborokkal 
szeretnénk felügyeletet biztosítani, 
valamint közösségi élményekhez 
juttatni a gyerekeket. Nagy örömünkre 
mindhárom meghirdetett tematikus 
táborunk csaknem maximális 
létszámmal működött.  Három hét 
alatt összesen 64 gyermeknek tudunk 
kikapcsolódást, élményeket, közösségi 
programokat nyújtani kedvező, 
pénztárcabarát árakon.  A táborok 
helyszínéül a Szent Antal Népház 
kellemes környezetét, parkosított 
udvarait, és szépen felújított belső tereit 
választottuk, ahol a dolgozók maximális 
segítőkészségével találkoztunk. Sok 
időt töltöttünk az Endrődi Tájház 
autentikus épületében, és udvarain 
is. A gyermekek megismerkedhettek 
a régebbi korok vidéki gyerekeinek 
életével, hagyományos népi 
játékokkal, mesterségekkel, betekintést 

nyerhettek az indiánok 
színes és izgalmas, sokszor 
mókás világába, valamint 
elmerülhettek a mesék 
birodalmában, és meg 
is valósíthattak egyes 
meseelemeket. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy 
mind a szülőktől, mind 
a gyerekektől rengeteg 
pozitív visszajelzést 
kaptunk, melyeket ezúton 
is köszönünk. A táborok 
nem csak a gyerekeknek, 
hanem intézményünk 
dolgozóinak is rengeteg 
pozitív élményt nyújtottak, 
és feltöltődést jelentettek. 
Külön köszönetünket 
szeretnénk kifejezni 
mindazoknak, akik 
valamilyen felajánlással, 
vagy önkéntes munkájukkal, 
előadásaikkal támogatták, hogy ez 
a néhány hét megvalósulhasson. 
Nélkülük ezek a táborok nem jöhettek 
volna létre ebben a formában.  A 
továbbiakban kívánunk mindenkinek 

sikerekben gazdag tanévet!
 Jövő nyáron új ötletekkel, új 
kalandokkal várunk vissza minden 
kedves gyermeket és szüleiket! 

A Gyomaendrődi Család és- 
Gyermekjóléti Központ Dolgozói

Vidéki hangulat, Indiánosdi és Mesevilág a Családsegítő Központban

 

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

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok egyikébe tartozik: 
közfoglalkoztatott vagy 25 év alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy 
ápolási díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel rendelkezik és
szeretne jelenlegi élethelyzetén változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

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

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

 
 

 

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

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok 
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott vagy 25 év 
alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy ápolási 
díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel 
rendelkezik és szeretne jelenlegi élethelyzetén 
változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

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

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu
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A NÉPMESE NAPJA 
Klasszikus, paravános, zenés vidám 

bábelőadás 

a Kacagó Bábszínház előadásában. 
2020. szeptember 30-án (szerda) 

EGYSZER VOLT BUDÁN KUTYAVÁSÁR 

2020. október 7-én (szerda) 
RIGÓCSŐR KIRÁLYFI 

délután 14 órától. 

Határ Győző Városi Könyvtár  
(Gyomaendrőd, Fő út 230.) 

A rendezvény ingyenes, a program változhat. 

Kérjük, csoportos látogatásukat előre jelezzék! 
Égig érő mesefa, László Bandy rajza 

 

  

Anyatejes Táplálás Világnapja 
Szeretettel várjuk az édesanyákat, édesapákat és gyermekeiket az 

idei Anyatejes Táplálás Világnapi rendezvényünkre 

2020. szeptember 18-án 10 órai kezdettel a 

Gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtárban. 

Programok: 

- Hevesi Imi bácsi Varázsének foglalkozása - zenés 

gyermekműsor 

- A gyermekek egészséges fejlődése a mozgás és a beszéd 

szempontjából-Szükséges fejlesztések 

Előadó: Duzsné Víg Zsuzsanna gyógypedagógus,  

DSZIT-terapeuta, mentálhigiénés szakember előadása 

- Omega zsírsavak és D vitamin fontossága 

Előadók: Pappné Bende Ibolya okleveles vegyész és Nagy Tibor 

Szervezők: Gyomaendrődi Védőnői Szolgálat 

Határ Győző Városi Könyvtár 

Támogatók: Gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár, 

Városi Egészségügyi Intézmény, 

Kert -Kivi kft 
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2020.09.01.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A helyi hagyományőrzés és valamint Család és egészségmegőrző 
programok infrastruktúrájának fejlesztése

A Határ Győző Városi Könyvtár TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-7.1.1-
16-H-ERFA-2019-00313 A helyi hagyományőrzés és valamint Család és egészségmegőrző programok 
infrastruktúrájának fejlesztése azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os 
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A közösségfejlesztés, közösségépítés egy olyan új irányt jelent a könyvtárak életében, mely által még inkább 
a közösségek szolgálatába tudnak állni. A projekt keretében megvalósuló programokkal szeretnénk, hogy az 
intézmény munkája újabb lehetőségeket biztosítson a helyi közösség számára. Továbbra is szeretnénk, ha 
nemcsak olvasottságot, műveltséget adnánk az embereknek, hanem egy közösségi teret is biztosítanánk, 
ahol tanulhatnak, és ami tudást, tapasztalatot magukhoz vesznek, az hozzájárul a jobb életminőségükhöz, 
valamint ahhoz is, hogy könnyebben megtalálják helyüket a világban.
A projekt keretében a közösségi kompetenciafejlesztést célzó programok megvalósításához nélkülözhetetlen 
eszközök beszerzését tervezzük. A programok keretében közös hobbit űző emberek, csoportok alakulhatnak, 
működhetnek, valamint közös kulturális érdeklődési körű emberek találkozhatnak egymással. A projekt célja 
továbbá a közösségfejlesztés és közösségi kompetencia fejlesztése a kultúra bázisán megszerzett ismeretek, 
élmények segítségével, megtapasztalásával.

o Mindenki számára hozzáférhető programok megvalósítása
o Korosztály-specifikus program megvalósítása
o Hozzájárulás a helyi igényeknek megfelelő kulturális élet szervezéséhez, a lakossági közösségi 

aktivitás növelése a kulturális területeken
o strukturált információáramlás a helyi közösségi élet szereplői között
o Megfelelő technikai eszközök beszerzése a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében

Projekt összköltségvetése: 12 191 848 Ft.
A projekt befejezésének dátuma: 2020.10.30. 
A projektről bővebb információt a www.hgyvk.hu oldalon olvashatnak. 
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Intézmény megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár  Telefon: +36 (66) 218-370
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.     E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu Honlap: hgyvk.hu

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET
2020-2021 évi őszi bajnoki mérkőzései 

NB II.

Szept. 12. GYNKSE – K. Szeged SE
felnőtt: 18.00,
GYNKSE – FISE Újkígyós
ifjúsági: 16.00

Okt. 24. GYNKSE – Békéscsabai 
ENKSE
felnőtt: 18.00, Ifjúsági: 16.00

Szept. 15. Köröstarcsai DSE - GYNKSE
ifjúsági: 17.30

Nov. 04. Szentesi FKC – GYNKSE
felnőtt: 18.00

Szept. 20. Kecskeméti NKSE – GYNKSE
felnőtt: 18.00

Nov. 07. Fiatal Kézilabdások SE – 
GYNKSE
felnőtt: 18.00

Szept. 26. Mezőtúri AFC - GYNKSE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

Nov. 14. GYNK SE – Csorvási SK
felnőtt: 18.00, ifjúsági:16.00

Okt. 03. Túrkevei VSE –GYNKSE
ifjúsági: 14.00

Nov. 21. Hódmezővásárhelyi LKC – 
GYNKSE
felnőtt: 16.00, Ifjúsági: 13.30

Okt. 10. GYNKSE – Bácsalmási PVSE
felnőtt: 18.00, ifjúsági: 16.00

Nov. 28. GYNK SE – Szarvasi NKK
felnőtt: 18.00, ifjúsági: 16.00

Okt. 17. Gyulasport NKFT – GYNKSE
felnőtt: 18.00, ifjúsági: 16.00

Dec. 06. Szeghalmi NKC – GYNK SE
felnőtt: 16.00
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SAJTÓKÖZLEMÉNY                    

A GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY 
ZENEI PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány  „A zene egy összekötő kapocs ember és ember között” 
- a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány zenei programjainak megvalósítása című, TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2019-00229 azonosító számú pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási 
intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány meggyőződése, hogy a zenének és azon belül a komolyzenének 
az ember életében nagyon fontos szerepe van. A kórus tagjainak véleménye szerint fontos, hogy ez a fajta zene mindig 
jelen legyen az életünkben, hogy minél több helyen igényes komolyzene szólaljon meg.
A közösség rövid és hosszú távú céljai között szerepel, hogy az elmúlt években kialakított partnerkapcsolatait fenntartsa, 
és lehetőségeihez mérten újabb kórusokkal is alakítson ki baráti kapcsolatot, hiszen a más énekkarokkal való aktív 
együttműködés, jelentős mértékben kiszélesíti a korábban szinte csak a városi rendezvényekre korlátozódó fellépések 
lehetőségét. 
A projekt keretében megvalósuló rendezvények által gazdagszik Gyomaendrőd kulturális, komolyzenei programkínálata, 
valamint a kórus hagyományos zenei előadásai mellett újabb bemutatók kerülnek lebonyolításra.
Ezek a programok:
kórusfesztivál megvalósulása több partnerkórus részvételével
„Ifjú zenebarátok” címmel programsorozat (3 alkalom az év során) szervezése az általános iskolai és gimnáziumi 
korosztály kóruséneklésre fogékony fiataljai számára

Projekt összköltségvetése: 9,45 millió Ft. 

A projekt befejezésének dátuma: 2021.08.31. 

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

További információ kérhető:
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
E-mail: zenebaratkamara@gmail.com
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Iskolánk az idei tanévben is sikeresen 
pályázott a Napközi Erzsébet-táborra. 
Három héten keresztül, heti váltásban, 
összesen 60 gyereknek nyílt lehetősége 
június 29 és július 17 között  a tartal-
mas programokon részt venni. Ezúttal 
a Gyomaendrőd felfedezése címen 
szerveződő táborainkban lakóhelyünk 
természeti értékeit és kulturális létesít-
ményeit ismerhették meg közelebbről 
a gyerekek. Az első napon -a kötele-
zően előírt virológiai előadást köve-
tően - egy természeti környezetünket 
bemutató, interaktív foglalkozás után 
sétáltunk a gáton és folyó árterében. 
Délután a játszótéri kikapcsolódás 
után a katolikus templomot látogattuk 
meg. Kedden zumbáztunk, majd kéz-
műves foglalkozást tartottunk. Ebéd 
után a Tájház kemencéjében kalácsot 
sütöttünk és elődeink mindennapjaiba 
nyertünk betekintést. Másnap a Bárka 

látogatóközpont-
ban töltöttünk 
egy tartalmas dél-
előttöt, délután a 
fürdőzés mellett 
a csúszdázást és 
a vízi játszóteret 
is kipróbáltuk. 
Csütörtökön, a 
gyomai városré-
szen a Körös lá-
togatóközpontban 
jártunk. A baba-
múzeum megte-
kintését követően 
vetélkedőn mérte össze a tudását két 
csapatunk. A  táncház után a ligetben, 
majd a református templomban is jár-
tunk. A bátrabbak itt még toronyba is 
felmentek, ahol csodálatos kilátásban 
volt részük. Ezt követően a Hármas 
Körösön hajóval jöttünk vissza az is-

kolához. A tábor  utolsó napját a Liget 
fürdőben töltöttük, ahol gyöngyfű-
zéssel karkötőt is lehetett készíteni. 
Szerencsére az idő is kedvező volt, 
így a tábor célja megvalósult és a részt 
vevő gyermekek közös élményekkel, 
szép emlékekkel gazdagodtak.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Ezen a nyáron is szerveztünk napközis Erzsébet táborokat

Az előző évad végén a COVID miatt 
intézményünk is zárva volt így a kis-
közösségek munkája is megszakadt. 
Most indul az új évad. A művészeti, 
alkotó közösségek, egyéb csoportok 
újra indítják munkájukat. Szeretettel 
várják a régi és új érdeklődőket, 
így a Körösmenti Táncegyesület, a 
Rumba Táncsport egyesület, a Hímző-
Foltvarró klub, a Holdfény Nyugdíjas 

klub, a Pilátes és Szenior torna, az 
Aerobik, a Galaktika, a Dr. Tóth Elek 
Kertbarát Klub. 
A csoportok működéséről, a cso-
portokhoz történő kapcsolódásról 
érdeklődhetnek, a művelődési köz-
pontban hétköznap 8-16 óra között, 
valamint telefonon: a 66/283524-
es telefonon, vagy e-mailben: a  
kfkkgyomaendrod@gmail.com címen.

Új évad a Kállai Ferenc Művelődési Központban

„Az akkor még csak 15 éves tini a 
műsor alatt olyan legendás előadók 
dalait énekelte el, mint például Máté 
Péter, Demjén Ferenc vagy Charlie. 
A hirtelen jött felhajtás, és a győze-
lem után azonban eléggé eltűnt, az 
énekléssel azonban nem hagyott fel. 
Az ifjú tehetség a műsor óta rengete-
get változott, a tiniből sármos pasi lett. 
Elmondása szerint miután véget ért a 
Csillag Születik, rengeteg ember sze-
rette volna terelgetni az útját, több me-
nedzsmentnél is próbálkozott, de végül 
nem járt sikerrel. Ezért fogta magát, és 
elkezdte saját magát menedzseli, ami 
úgy néz ki, hogy bejött neki, ugyanis 
rendszeresen tölt fel videókat YouTube 
és Facebook-oldalára is, melyet már 
több mint 156 ezren követnek. Attila 

egyébként nemcsak feldolgozásokat 
énekel, hanem saját dalokat is készít, 
melyek szintén jól mennek a közösségi 
médiában. Mindezek mellett rendsze-
resen vállal fellépéseket is, 2018-ban 
például Ausztráliában is koncertezett. 
Tervei szerint sohasem szeretne fel-
hagyni az énekléssel, legfőbb célja, és 
egyben a küldetése is, hogy a dalaival 
örömöt szerezzen másoknak.”  (Godáts 
Barnabás) 2020. szeptember 18-án, 
pénteken 19 órakor Zenés péntek este 
címmel zenekarával tart előadást a 
Kállai Ferenc Művelődési Központban. 
Jegyek kaphatók 2.500 Ft-os áron, me-
lyet a művelődési központban, hétköz-
nap 8-16 óra között vásárolhatnak meg. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

László Attila a 2011-es Csillag születik televíziós 
vetélkedő győztese Gyomaendrődön

Befejezéséhez közeledik a 
Színház az élet programsorozat, 
melyet a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ a TOP-
7.1.1-16-HESZA-2019-00221 
azonosítószámmal valósított meg. 

A programsorozat következő 
előadásai:
1. a Turay Ida Színház 

előadásában a Medve 
nem játék címmel 2020. 
szeptember 29-én  18 órakor 
kerül megrendezésre,

2. A Pódium Színház előadásában 
a VUK című darabot láthatja 
a gyermekközönség 2020. 
október 28-án a Tök jó nap 
kézműves foglalkozás végén, 

3. a HADART Színház bemutatja 
a Haverok, Buli, Bon Bon 
című előadást 2020. november 
5-én 18 órakor.

Mindhárom előadásra a belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálhatnak: 
a művelődési központban 
hétköznap 8-16 óra között, 
valamint telefonon: a 66/283524-
es telefonon, vagy e-mailben: a  
kfkkgyomaendrod@gmail.com  
címen. Szeretettel várjuk a  
színházbarátokat!

„Színház az élet…”
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Iskolánk 2020 júniusában 
pályázatot nyújtott be, melyet 
az iskolák és az óvodák részére 
írt ki a „Jobb Veled a Világ 
Alapítvány”. Ezzel a Boldogságóra 
Programhoz lehetett csatlakozni. 
A program célja, hogy a pozitív 
pszichológia eredményeire építve 
ötleteket, módszertani segítségeket 
nyújtson a boldogságra való képesség 
fejlesztéséhez az iskolások számára. 

A hazai szakemberek által megalko- 
tott projektben szeptembertől két 
osztály gyermekei és osztályfőnökei 
vesznek részt. A Boldog Iskola 
minősítéssel járó oklevelet és 
szakmai csomagot 2020. augusztus 
végén vehetjük át Békéscsabán 
egy szakmai képzéssel egybekötött 
rendezvényen. „Arra törekszünk, 
hogy a Boldogságórák derűs és 
élménygazdag feladatai, játékai, 
valamint gyakorlatai fokról fokra 
kibontakoztassák a derűt és 

életszeretetet. Gyermekeink így a 
jövőbe vetett hittel, bátran járják 
végig a felnőttséghez vezető utat, 
majd boldogságra képes emberré 
válhatnak.” Prof. Dr. Bagdy Emőke
A 2020/2021-es tanév tanévnyitó 
értekezletét augusztus 31-én 
tartotta a Kis Bálint Általános 
Iskola nevelőtestülete, ahol az 
intézményvezetője, Ágostonné 
Farkas Mária igazgatónő ismertette a 
tanév rendjével kapcsolatos szakmai, 
nevelői és egyéb feladatokat.

Boldog Iskola

„Éld át!” - Erzsébet-tábor a „Kisbálintban” - Tábori élménybeszámoló
Az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány által kiírt 
sikeres pályázat révén a 2. napközis 
tábor témája: Kapcsolj ki! A 3. tábort 
pedig egy kézműves foglalkozásokkal 
teli, művészeti tematikájú héttel 
zártuk. A sport és egészségtudatos 
életmód tábor nagyszerű lehetőséget 
nyújtott a gyermekeknek, hogy jobban 
megismerjék magukat, és hasznos 
gyakorlati ismereteket szerezzenek az 
egészséges táplálkozás, a mozgás és a 
lelki egészség területén. Az első nap 
délelőttjén megtanultuk a napüdvözlő 
jógát, önismerti játékok segítségével 
pedig mindenki elkészítette az 
Éntérképét. Délután zenés elmélkedésen 
és hangfürdőn tanultunk relaxálni. A 
második nap jógagyakorlatai után az 
egészséges táplálkozásról hallottunk 
előadást, majd zöldségpástétomokat és 
egészséges édességeket készítettünk. A 
tábor harmadik reggelén vicces, állatok 

ihlette jógapózokat tanultunk, majd 
hajókázáson vettünk részt a Hármas-
Körösön, ahol Jankulár Zsolttól érdekes 
előadást hallottunk, és láttunk a folyó 
élővilágáról. Délután a szokásos zenés 
meditáció után számháborút játszottunk 
az Erzsébet ligetben. Zenés, mozgásos 
relaxációval kezdtük a 4. napot, amelyet 
a Mozgáskotta és a Kölyökatlétika 
nyújtotta játékos sportélmények 
követtek. Délután a Liget fürdőben 
voltunk. Az utolsó napot gyógynövény 
ismerettel, teázással indítottuk, majd 
egy tartalmas délelőttöt töltöttünk el 
a Bárka Látogatóközpontban, ahol 
a Körösök szabályozását, élővilágát 
és a halászat történetét ismertük 
meg interaktív elődáson keresztül. 
Gyönyörű kavicsokat festettünk, és 
horgásztunk a tantóban is. Ebéd után 
végre birtokba vettük a Pájer kemping 
- és strand csúszdáját, nagyon jól 
esett a kánikulában a Templom zugi 

holtág vizében lubickolni. A művészeti 
tábort csapatépítő játékokkal 
indítottuk, ellátogattunk a Patkós 
Erika mezőtúri fazekasmesterhez, 
ahol korongoztak, és agyagoztak 
a gyerekek. Mindannyiunknak 
hatalmas élmény volt ez a foglalkozás. 
Csodaszép, egyedi bögrék, tálkák, 
edénykék készültek. A keddi nap 
főszereplője a papír volt. Napindítóként 
megismerkedtünk a papír történetével, 
majd elsétáltunk Kovácsné Nagy 
Katika tanító néniékhez, és a 
műhelyükben magunk is kipróbáltuk 
hogyan készül a papír. Ellátogattunk 
a Kner Nyomdaipari Múzeumba 
is, ahol nyomatott készítettünk. 
A tábor ideje alatt szerzett élményeket 
nemcsak a szívünkben, hanem a 
táborzárás során megkapott oklevélen 
és éntérképen is megőrizzük, miszerint:
 „Add a legjobb énedet, és gondolkozz 
pozitívan!”
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Egy impulzusoktól túlterhelt korban 
nem könnyű felkelteni és fenntartani a 
figyelmet, legyen szó bármilyen témá-
ról, szóljon az a dolog bármelyik kor-
osztálynak. Különösen igaz ez a gye-
rekekre, akik sokkal érzékenyebbek 
ezekre az ingerekre, (melyek gyakran 
nem túl pozitívak) és brutális erővel zú-
dulnak rájuk a külvilágból és az elekt-
ronikai eszközök képernyőiről. Egy 
nyári tábor kiválóan lehetőséget nyújt, 
hogy ezeket a hatásokat csökkentsük 

számukra, és más jellegű, pozitívabb 
impressziók érjék őket. Egyrészt, mert 
végre „offline módba” kerülnek, más-
részt egy nem megszokott közösségben 
szocializálódnak, valamint egy kelle-
mes közegben könnyebben és hatéko-
nyabban tanulnak új dolgokat.
A Rumba Táncsport Egyesület szá-
mára fontos volt, hogy gazdag közössé-
gi élményekkel, sok testmozgással, kül-
téri és beltéri játékokkal, filmnézéssel 
színesítse a Napközis Tánctáborban 

részt vett gyere-
kek napjait, így 
a táncórákon is 
aktívabbak és 
befogadóbbak 
lettek a kapott 
információkra. 
A tábort július 
közepén ren-
deztük meg a 
Kállai Ferenc 
M ű v e l ő d é s i 
Házban, ami-
re 6-tól 11 éves 
korú fiatalokat 
fogadtunk. Az 
ebédet a Dreher 
étterem napsü-
tötte teraszán 
fogyasztot tuk 
el, ami után jól 
esett lehűteni 
magunkat dél-

utáni fagyizással. Különböző táncokat 
és táncstílusokat oktattunk, mint a Jive, 
Swing, Hip-Hop és a Reggaeton, de a 
hangsúlyt a mozgáskultúrájuk fejlesz-
tésére, valamint a tánc és úgy en bloc 
a mozgás megszerettetésére helyeztük. 
A Művelődési Ház kellemes klímájú 
színháztermében felvételt készítettünk 
a néhány nap alatt tanultakról. A koreo-
gráfiák videóra való rögzítése amellett, 
hogy egy jó hangulatú és sok nevetés-
sel járó élmény volt számukra, a gye-
rekek olyan készségeit is fejlesztette, 
mint az önfegyelem, kooperáció és a 
kamera előtti mozgás.
Az élményekkel való tanulás és a kész-
ségek fejlesztése nagyon fontosak szá-
munkra az oktatásban. Erre törekedtünk 
a tábor alatt és törekszünk a tanítványa-
inkkal egész évben. Szeretettel várjuk 
szeptemberben induló tanfolyamainkra 
minden olyan általános iskolás gyerek 
jelentkezését, akik kedvelik a zenét, 
a zenére való mozgást és szeretnének 
komolyabb táncos készségeket elsajá-
títani.
A tábor fotóit és videóit megtalálhatják 
a www.facebook.com/rumbatse olda-
lunkon.
A tábor szervezésében és lebonyolítá-
sában nagy segítséget nyújtott a Rumba 
Táncsport Egyesület és a Tulipános 
Óvoda vezetősége és kollégái. Ezúton 
szeretném megköszönni a munkájukat!

Megyeri Csaba
táborvezető tánctanár

Nyári események a Gyomaendrődi Judo Klubban
A tanév végét követően egyesületünk 
tagjai két saját szervezésű táborban 
vettek részt a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat támogatásának 
köszönhetően. Az első edzőtábor, 
napközis rendszerben valósult meg, 
reggeli futó edzésekkel, délelőtti 
erőnléti és délutáni technikai 
edzésekkel. A második is hasonló 
tematika szerint zajlott, kiegészítve 
csapatépítő délutáni programokkal 
(kenuzás a Körös folyón, strandolás 
a Liget Gyógyfürdőben és a Pájer 
strandon). Korosztályos versenyzőink 
augusztus elején, Balatonakarattyán a 
Ceglédi VSE versenyzőivel egyhetes 
közös edzőtáborban vettek részt. A közel 
30 versenyzőnek, a napi háromszori 
edzés mind erőnlétben, mind pedig 
fogástechnikában nagy fejlődést 
jelentett. Az edzőtábor utolsó napján 
Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes 
és háromszoros Európa-bajnok 

magyar cselgáncsozó is meglátogatta 
a felkészülő judósokat. Az edzések a 
nyár folyamán az egyesület Kossuth 
úti termében folyamatosan zajlottak. 

Jelenleg a versenyzőink a szeptember 
közepére kiírt országos versenyekre 
készülnek.

Gyomaendrődi Judo Klub

Végre „offline módban”! - Rumba TSE
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A Körösök Menti Levelezős Verseny 
szervezői szeretnék megköszönni a 
Békés Megyei Önkormányzatnak, 
Gyomaendrőd Város Polgármesteri 
Hivatalának, Mamutec Hungary 
Kft. és a Szerencsejáték Service 
Nonprofit Kft. vezetésének továbbá 
Dr. Isaszegi Jánosnak (Zrínyi Kiadó 
vezetőjének)…és még nagyon sok 
mindenki másnak, hogy hozzájá-
rultak a verseny elindításához és a 
diákok jutalmazásához!  Hálásan 
Köszönjük a diákok nevében is! A 
versenyt és támogatóit itt megta-
lálják: http://www.tukorysuli.hu/in-
dex.php/diakoldal 
Körösök Menti Levelezős Verseny 
(Solymosi Sándor, Sas Éva, Lengyel 
Lászlóné, Sebestény Béláné) és a 
Körös Gyöngyei alapítvány tagjai

KöszönetnyilvánításMagyarországot és Gyomaendrődöt képviselik a 
KSI Gyomaendrőd sportolói

Augusztus utolsó hetében rendezték 
Szolnokon a Felnőtt és a Serdülő,  
ifjúsági U23 Országos Bajnokságot. 
A hét első felében a felnőtteké volt a 
főszerep. Fodor Bence hosszú évek 
óta először képviselte Gyomaendrődöt 
a Felnőtt Bajnokságon. A még 
ifjúsági korú Bence szolnoki párjával 
tesztelte magát a hallatlanul erős 
felnőtt mezőnyben. Olimpiai és 
világbajnokok között K-2 1000 
méteren hetedik lett, majd K-2 500 
méteren bravúros harmadik helyezést 
ért el. Ez az eredmény az egész 
kajak –kenu szakmai elismerését 
elnyerte. A hét második felében a 
serdülők és ifik Országos Bajnoksága 
következett. A KSI Gyomaendrőd 
ismét a legeredményesebb Békés 
megyei kajak egyesület lett a három 
arany, 2 ezüst, és egy bronzérmével. A 
legfiatalabb és talán legkisebb klubként 
már sokadjára, a KSI Gyomaendrőd 
a megyei ranglista élén. Az OB 
eredmények döntöttek az év egyetlen 
nemzetközi versenyén való részvételről 
is. Idén elmaradt az ifi EB és az ifi VB 
is. Viszont Magyarország rendezi az 
Olimpiai Reménységek versenyét. 
Óriási siker, hogy idén három gyomai 
kajakos is képviseli Magyarországot 

ezen a rangos nemzetközi viadalon. 
Fodor Bence, Fodor Napsugár és Sági 
Aliz összesen négy versenyszámban 
állhat rajthoz Szegeden. Mindhárman 
a KSI kajakosai. Fodor Bence K-1 
1000 méteren és K-2 500 méteren fog 
versenyezni. Fodor Napsugár Sági 
Alizzal párosban K-2 1000 méteren és 
Tóth Diával K-2 500 méteren.  Az ORV 
szeptember 17-én kezdődik Szegeden. 
Reméljük szép sikerekkel térnek haza 
a KSI Gyoma fiataljai, habár már az 
is óriási siker, hogy Magyarországot 
is képviselik a legnagyobb idei 
nemzetközi seregszemlén. Nagyon 
értékes bajnoki címet szereztek a KSI 
Gyoma kajakosai K-4 serdülő 1000 
méteren. A győzelem értékét növeli, 
hogy Berta Bence és Gyetvai Máté 
mellett két fiatal, még kölyök korú 
versenyző ült a négyes hajóban. Mertz 
Attila és Gellai Gergő oroszlánrészt 
vállalt a győzelemből. A KSI gyermek 
és kölyök versenyzői tovább folytatják 
a felkészülést. Az ő bajnokságuk 
szeptember közepén kezdődik. Ha 
továbbra is jól halad a felkészülés, 
akkor komoly éremesélyekkel 
utazhatnak Sukoróra az OB-ra.

Ha sport: KSI,  
ha élsport: KSI,  ha siker: KSI

Sportudvar és 
térburkolat épül

Hamarosan elkészül a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola 
sportudvarának kivitelezése. Az 
iskolaudvaron a Gyulai Tankerület 
Központ saját forrásából jelentős 
térburkolást végeztetett el.
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Dr. Török Anna fogorvos nyugdíjba 
vonulása miatt, 2020. szeptember 
1-től a fogorvosi ellátásban az alábbi 
változások lesznek: 

1. számú fogorvosi körzet: 
Dr. Kerekes Attila
Rendelési idő, helyszín:
Hétfő: 700-1300

Kedd: 1400-2000

Szerda:700-1300

Csütörtök: 1400-1930

Péntek:700-1200

5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. 
Tel: 66-283-566.

2. számú fogorvosi körzet 
helyettesítéssel ellátja: Dr. Kerekes 
Attila
Rendelési idő, helyszín:
Hétfő: 
1300-1500 5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
1600-2000 5500 Gye., Kossuth L. u. 30.
Szerda:
1300-1500 5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
1600-2000 5500 Gye., Kossuth L. u. 30.
Péntek:
1600-1900 5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
Tel: +36-30-958-8116
5502 Gye., Fő út 3. 66-283-566
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 30. 
66-784-739

3. számú fogorvosi körzet 
helyettesítéssel ellátja: Dr. Pap Péter 
Sándor

Rendelési idő, helyszín:
Hétfő: 1000-1400

Kedd:800-1200

Szerda:1200-1500

Péntek:800-1200

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 30. 
Tel: 66-784-739

Változás a fogorvosi ellátásban

220 millió forint vissza nem térítendő támogatásból, sikeres pályázatnak köszönhetően, épül az új önkormányzati bölcsőde.

Épül a Tipegőkert bölcsőde
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Az Országos Könyvtári Napok programja a 
Határ Győző Városi Könyvtárban 

2020. október 5 - október 11. 

A JÖVŐD A KÖNYVTÁRBAN KEZDŐDIK 

 
 
 
 
 
 
 

Egész héten 
9-17 óra között 

 

Madár ábécé - Balog Lajos digitális fotókiállítása 

Erdő-mező állatai – Vaszkó Zsolt digitális fotókiállítása 

Szeretem a természetet - rajzpályázat kiállítása 

Makett kiállítás: Balog Lajos, Kovács Tamás, Vasas Bálint makettjeiből. 

Legek a könyvtárban: legnagyobb, legkisebb, legrégebbi 
könyveink kiállítása.  Melyik a legszebb? Kiállított könyveinkre 
szavazhat, a szavazók között ajándékot sorsolunk ki.  

Honlapunkon: Zöld totó felnőtteknek, gyerekeknek.  
Mi történt velünk?- Könyvtártörténeti totójáték felnőtteknek, 
gyerekeknek. Fejtsenek és nyerjenek! 

A Boldogság Kék Kosara: jókívánságok.  
Vakrandi – előrecsomagolt könyveket kölcsönözhetnek. 
Megbocsájtás hete – rendezze tartozását díjmentesen.   
Nyitott raktár- a raktárból kölcsönözhetnek. 

Találja ki! Gyógynövény és fűszerszagoló játék. Találgasson és 
nyerhet! Gyógytea és gyümölcstea, szörpkóstoló. 

Október 7. (szerda)  
14 óra 

A Népmese Napja: Rigócsőr királyfi a Kacagó Bábszínház előadásában. 

Október 7. (szerda) 
17 óra 

Egy hang a skála hangsorában – Ladányi Gábor 
verseskötetének bemutatója. Közreműködik Cserenyecz Éva. 

Október 9. (péntek)  
9-12 óra 
13-17 óra 

Kap tőlünk egy verset ajándékba – Közreműködik TEGE ANTAL 

színművész. 

Meglepetés könyvtárosok –jöjjön, és lepődjön meg!  

Október 10. 
(szombat) 9-12 

Körös körül - rendhagyó helytörténeti séta. 
 (Előzetes jelentkezés szükséges.) 

Október 11. 
(vasárnap) 10 órától 

LIM-LOM mese - vidám, interaktív gyermekprogram. 
Öko játszóház az ÖKO Játékprogram közreműködésével. 


