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Újabb információk Kner Piroska szakácskönyvének kiadásáról
Mint arról már korábban beszámoltunk, 
Kner Piroska szakácskönyv kiadását 
támogatja önkormányzatunk. A 
szakácskönyv kézirata és más értékes, 
eredeti Kner dokumentum került 
nagylelkű adományként városunkba. 
2017-ben Dr. Kovács György és 
Kovácsné Sári Enikő adományozók 
Kner Piroska (Kner Izidor testvére) 
kézzel írt szakácskönyvével és néhány 
Kner dokumentummal keresték meg 
Dr. Gyuricza Csabát, hogy segítsen 
nekik abban, hogy megfelelő, jó 
kezekbe kerülhessenek ezek értékes 
dokumentumok. Gyuricza Csaba 
az adományozók és Toldi Balázs 
polgármester között közvetítve 
jelentős segítséget nyújtott, hogy 
a dokumentumok a Határ Győző 
Városi Könyvtárba kerülhessenek. 
A Gyoma300 ünnepi év egyik 
emlékezetes, ünnepélyes eseménye 
volt a Kner Piroska hagyaték átadás-
átvétele. Toldi Balázs polgármestert 
kérdeztük, hogy áll a könyv kiadása? 
- A koncepció szerint egy igényes, 
gazdagon illusztrált könyv kerül 
kiadásra, amely méltón képviselheti a 
Kner családot, a kneri hagyományokat 
és minőséget. Folyamatos kapcsolatban 
állok a könyv kiadásában aktív, 
szakmai segítséget nyújtó Csöndes 
Zoltán nyomdaigazgató úrral. 
Alkalmam volt Erdős Ákos úrral, a 
nyomda tulajdonosával is egyeztetni 
a könyv kiadásáról. Nagyon jól esik, 
hogy mennyire fontos számukra is ez 
a könyv, nélkülözhetetlen segítséget 
kapunk tőlük A tervek szerint két 
kötet jelenik meg, közös tokban: 
Kner Piroska szakácskönyve 
klasszikus szakácskönyvként, 20-25 
professzionális ételfotóval. Az ételek 
lefőzésére szakácsolimpikonjainkat, 
Tímár Albint és Tímár Attilát kértük fel. 
A gasztronómiai koncepció irányítását 
ill. a fotózás megszervezését Mautner 
Zsófia gasztroblogger vállalta, akinek 
igen jó véleménye van receptekről. A 

Kner-regény rész, történelmi alapra 
épülő, a fikció és családregény határán 
mozgó szépirodalmi könyv lesz, amely 
történelmi hátteret ad Kner Piroska 
szakácskönyvéhez, és rávilágít a 
Kner család felbecsülhetetlen ipar- 
és kultúrtörténeti hozzájárulására 
az egyetemes magyar értékekhez. A 
mű elkészítéséhez sikerült az egyik 
legsikeresebb kortárs szépírót is 
megnyerni. A történelmi, történeti 
hűséget Dr. Erdész Ádám a MNL Békés 
megyei Levéltár ny. igazgatójának 
szakértői és kutatói, tevékeny 
közreműködése garantálja. A kiadvány 
professzionális megjelentetésében 
és terjesztésében a Magvető Kiadó 
szakemberei is segítségünkre lesznek.  
Reméljük, hogy ez a kiadvány 
alkalmas lesz arra is, hogy méltó 
módon köszönthesse az idén 50 éves 
Kner Nyomdaipari Gyűjteményt, ill. a 
2022-ben 140. születésnapját ünneplő 
Gyomai Kner Nyomdát.
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Áder János köztársasági elnök Gyuricza 
Csabát nevezte ki a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem (MATE) 
rektorának, a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány 
és az Egyetem Szenátusának egyhangú 
javaslata alapján. A 2021. május 1-től 
2026. április 30-ig terjedő időtartamra 
szóló rektori kinevezés átadására a 
Sándor-palotában került sor, Palkovics 
László innovációs és technológiai 
miniszter, valamint Csányi Sándor, 
a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke jelenlétében.
Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 2021. február 
1-jei alapítványi modellváltása óta 
rektori jogkörben eljáró általános 
rektorhelyettesként látta el az 
intézményvezetői feladatokat. Ezt 
megelőzően 2020. augusztus 1. és 2021. 
január 31. között mb. rektorként vezette 
a jogelőd Szent István Egyetemet, amely 

a gyöngyösi Károly Róbert Campus, a 
keszthelyi Georgikon Kar, a Kaposvári 
Egyetem és a volt Szent István 
Egyetem integrációjával jött létre. Az 
integrált felsőoktatási intézményhez 
csatlakozott 2021. február 1-jén a 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ is, melynek 2017-től 3 éven 
át volt főigazgatója a most kinevezett 
rektor. Az integrációt követően létrejött 
hazánk egyik legnagyobb egyeteme, 13 
ezer hallgatóval és 3000 munkatárssal.
Dr. Gyuricza Csaba egyetemi 
tanulmányait a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem (GATE) 
Mezőgazdaság-tudományi Karán 
végezte 1996-ban, majd ugyanebben 
az évben egyszerre nyert felvételt a 
GATE és a Bécsi Agrártudományi 
Egyetem nappali doktori képzésére, s a 
két intézmény képzését párhuzamosan 
végezte el. A doktori fokozat 
megszerzése után tanszéki mérnök, 
egyetemi tanársegéd, egyetemi 

adjunktus, majd 2004-től egyetemi 
docens és az Európai Unió Közös 
Kutatóközpont - Környezetvédelmi 
Intézet nemzeti szakértője lett, majd 
2012¬–2015 között dékáni pozíciót 
töltött be. 2015-ben a Kaposvári 
Egyetem és a Szent István Egyetem 
professzora – ezzel Magyarország 
legfiatalabb agrárprofesszora lett. 
2015–2017 között a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal elnöki, 2017–
2020 között a Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ főigazgatói 
pozícióját töltötte be. 2020. augusztus 1. 
és 2021. január 31. között a Szent István 
Egyetem mb. rektora, 2021. február 
1-től a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem rektori feladatokat ellátó mb. 
intézményvezetője. (Forrás: uni-mate.
hu).
Dr. Gyuricza Csaba 2017-ben lett 
városunk díszpolgára. A mai napig is 
rendszeres, támogató kapcsolatot tart 
fent szülővárosával.

Dr. Gyuricza Csaba lett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora

A jó idő beköszöntével sajnos, 
mindig megsokszorozódik a város 
közterületein vagy magánterületein 
a jogellenesen hulladéklerakás. A 
hulladékgazdálkodás kötelezően 
ellátandó helyi közfeladat. Ennek 
költségén felül, minden évben több millió 
forintos kiadást jelent a jogellenesen 
lerakott hulladékok kezelése, 
elszállítása, az illegális gyűjtőhelyek 
felszámolása. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata kiemelt figyelmet 
fordít a hulladékszállításra. A szelektív, 
a kommunális és a zöldhulladék 
elszállítása rendszeres és folyamatos. 
Az idei évben a lomtalanítás is 
megvalósult, amelynek során 
lényegesen több, olyan hulladékot 
is elszállított a szolgáltató, amelyet 
nem lett volna szabad kihelyezni 
sem. Működik a hulladékudvar, ahol 
viszonylag jelentős mennyiségű 
hulladék adható le díjmentesen. A 

Regionális Hulladékkezelő Kft-nél 
térítés ellenében szinte mindenfajta 
hulladék leadható. Mégis, mindig 
visszatérő probléma, hogy egyesek 
nincsenek tekintettel környezetük 
védelmére, a mások tulajdonára, a 
közösségre, és illegálisan helyezik el 
hulladékukat. Tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője a jogellenes hulladéklerakást 
akár ötvenezer forintig terjedő 
hulladékgazdálkodási bírsággal, 
valamint a közterületek használatának 
és rendjének biztosításáról szóló helyi 
rendelet alapján akár százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújthatja, a település 
közterületfelügyelője pedig ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírságot 
szabhat ki. Tisztelettel kérünk 
mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, 
vigyázzunk együtt Gyomaendrődre!

Ismét az illegális hulladéklerakásról Ismét működik a személyes 
ügyfélfogadás a Gyomaendrődi 

Közös Önkormányzati Hivatalnál

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Gyomaendrődi Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2021. 
május 17. napjától újra indult a 

személyes ügyfélfogadás.

Tájékoztató az iparűzési adó 
megfizetésének és bevallása 
benyújtásának szabályairól

Az adózóknak 2021. január 1-től 
a helyi iparűzési adóról szóló 

adóbevallásukat kizárólag az állami 
adóhatósághoz, elektronikus úton 

lehet benyújtaniuk. Ezt az állami 
adóhatóság által rendszeresített 

elektronikus nyomtatványon 
(ÁNYK) tehetik meg. Megszűnt 

tehát az önkormányzathoz 
OHP-n keresztüli, vagy ÁNYK 

nyomtatványon beadható iparűzési 
adóbevallás benyújtásának a 

lehetősége.

Beiskolázási támogatás igényelhető

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es tanévre beiskolázási támogatást  
- az általános iskolás gyermekek részére 2021. június 02. napjától 2021. június 30. napjáig  
- a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermekek/hallgatók részére 2021. augusztus 16. napjától 2021. 
szeptember 24. napjáig lehet kérelmezni (az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon) a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatánál. (Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) A kérelem nyomtatvány a 
meghirdetett időszakban letölthető a www.gyomaendrod.hu oldalról is.
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Mi a terv a várható szúnyoginvázió 
vérszívó támadásnak kivédésére?
Lezajlott a konzorciumi beszerzési 
eljárás a szúnyoggyérítésre. A 
települések, akik összefogtak a 
feladat ellátására, önkormányzatunk 
vezetésével vesznek részt a 
tevékenységben. E mellett, 
természetesen a katasztrófavédelem 
is végez majd gyérítést. Engedélyt 
kértünk a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságától arra, hogy biológiai 
gyérítést is végezhessünk. Nagyon 
bízom abban, hogy megkapjuk az 
engedélyt! A csapadékos időjárás 
és a - szerencsére nem nagy méretű 
árhullám- rendkívül jó körülményeket 
teremtett a szúnyoginváziónak. 
Biológiai gyérítés nélkül nem tudunk 
hatékonyan védekezni, de ehhez kell 
a nemzeti park engedélye. Ebben az 
esetben is, több településsel összefogva 
kértük az engedélyt. Az összefogás 
nyomatékot adhat a kérésünknek, 
másrészt csak a kiterjedt területen 
történő védekezés lehet valamennyire 
is hatásos. Nagyon nehéz feladat jól 

megoldani a szúnyogmentesítést. 
Egyrészt csak gyérítés, amit 
végezhetünk, a teljes menetesség olyan 
vegyszerek használatával érhető el, 
amely a környezet károsítása nélkül 
nem lehetséges. Ha nem kapunk 
engedélyt a biológiai védekezésre, 
akkor csak a földi gyérítés valósulhat 
meg. Mint már többször is elmondtam, 
a légi gyérítést a környezet védelmének 
érdekében az EU betiltotta. Az 
önkormányzat költségvetésében 
a szúnyoggyérítésre a megfelelő 
forrás rendelkezésre áll. Emellett 
számítunk a katasztrófavédelem 
külterületi beavatkozására, amely 
állami forrásból valósul meg. Erről 
mindig a katasztrófavédelem vezetése 
dönt. A holtágak környékének 
gyérítésre is rendelkezésre áll fedezet a 
költségvetésben. Ez az összeg azt a célt 
szolgálja, hogy a holtági egyesületek 
is minél több irtási tevékenységet 
tudjanak végeztetni. Az máris látható, 
hogy jelentős szúnyoginvázióval 
kell számolnunk. Az időjárás is 
kedvezően befolyásolhatja majd a 
szúnyoghelyzetet. 
Remélem, hogy nem kerülünk olyan 
rossz és tarthatatlan helyzetbe, mint a 
tavaly, amikor 11 településsel közösen 
írtunk levelet a belügyminiszter és 
Gulyás Gergely úrnak, amelyben 
felhívtuk figyelmüket a földi irtás 
hatástalanságra és a rendkívüli 
szúnyoghelyzetre. Sarkadtól-Meztúrig, 
a környező települések mindegyikén 
azonosan rossz tapasztalatok voltak. 
Hiába volt meg a védekezésre a 
pénzünk, de olyan körülmények 
alakultak ki, amelyre fel kellett 
felhívnunk az illetékesek figyelmét. A 
szúnyoginváziótól való félelem tehát 

jogos és érthető is. Egyre veszélyesebb, 
invazív, eddig ismeretlen fajták is 
megjelennek és a koronavírusjárványtól 
való félelem is erős a lakosságban.  A 
jelenlegi védekezési módszerekkel, 
vegyszerekkel ez idáig vesztésre állunk. 
Szeretném, ha elhinné a lakosság, 
hogy tudunk a problémáról és kezelni 
akarjuk, mi magunk is átéljük ezt a 
helyzetet. A témát alaposan ismerő 
szakemberek is segítenek bennünket 
a védekezésben. Kérem a lakosság 
megértését is szúnyogügyben!
Mi a helyzet a nyári programokkal?
Bár a kormány enyhített a koronavírus-
járvány következtében hozott szigorú, 
közösségi rendezvényekre vonatkozó 
rendelkezéseken, ezeket még mindig, 
csak jelentős korlátozások mellett lehet 
magtartani. Amikor kiderült, hogy a 
zenés-táncos nagyrendezvényeken csak 
védettségi igazolvánnyal lehet részt 
venni, a képviselő-testület tagjaival 
egyeztetve azt a döntést hoztam, hogy 
a Kállai Napok rendezvénysorozatot 
elhalasztjuk. Ennek oka az, hogy több 
olyan programelemet is terveztünk, 
amelyen csak a korlátozottan 
vehetett volna részt a lakosság. 
Azt sem szerettük volna, ha az első 
alkalommal megrendezésre kerülő 
Kállai Napokhoz kellemetlen érzések, 
korlátozások kapcsolódtak volna. 
Ennek ellenére, a lehetőségekhez 
alkalmazkodva, a vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően, 
lesznek programok városunkban is. A 
Kállai Ferenc Művelődési Ház nyári 
programsorozattal készült. Megtartják 
a nemzetközi bogártalálkozót is, és lesz 
halfőzőverseny is. Augusztus 20-án 
megemlékezünk az államalapításról, 
ünnepi testületi ülés is lesz.

Toldi Balázs polgármestert kérdeztük

NYITVATARTÁS:   Hétfő: 08:00-16:00 h között  ; Csütörtök: 08:00 – 16:00 h között és minden hónap első szombati 
napján: 08:00-16:00 h között. 
Hulladékudvar címe: 5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 2. (Ipari Parkban), (Gyomaendrőd belterület 3741/33 hrsz.) 
Telefonszám: 06-30/681-60-58.
A hulladékudvarban a lakosságtól, mérlegelés után, díjmentesen veszik át a hulladékokat az alábbi feltételekkel:
Kizárólag a   közszolgáltatási nyilvántartásban szereplő természetes személyek vehetik igénybe: lakcímigazoló kártya és 
személyi igazolvány bemutatása szükséges;
A beszállítás napján nem lehet hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben fennálló díjhátralék,   ennek 
igazolásául be kell mutatni:
• az utolsó negyedéves számlát a folyószámla egyenleg miatt,
• az utolsó negyedéves szolgáltatási díj befizetését igazoló szelvényt.
A számlán szereplő felhasználási hely címének és az igénybevevő lakcímkártyáján szereplő címnek meg kell egyeznie.
Amennyiben az ingatlanon díjhátralék van, nem lehet a hulladékudvar szolgáltatását igénybe venni!   
A hulladékgyűjtő-udvarba csak az olyan elkülönítetten gyűjtött   hulladék szállítható be, amely a háztartásokban 
életvitelszerűen keletkezik és megfelelnek a követelményeknek.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
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EWC kód 
Megnevezés

Mit tartalmazhat? Mennyiségi korlát Nem tartalmazhat

16 01 03 
/   Gumiabroncs

Gumiabroncs    
(max. 70 cm külső átmérőjű személygép-
kocsi abroncs). Kizárólag TISZTÁN   (ho-
mok, festék, beton szennyeződéstől 
mentesen)   adható le!

4 db/év/ingatlan Gumibelső, gumiszalag, tgk. 
abroncs, tömörgumi, kerék-
pár tömlő

17 01 07 /   Kevert 
építési törmelék

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció 
vagy azok keveréke (kisebb átalakításból, 
lakásfelújításból származó törmelék)

500 kg/év/ingatlan Azbeszt, veszélyes összetevők-
kel rendelkező anyagok

20 02 01 / 
Zöldhulladék

Olyan   növényi hulladék, amely kertek-
ből, parkokból származik (fanyesedék, 
ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács 
stb.)

1 m3/alkalom 
- áttetsző zsákban vagy   
- gally, nyesedék esetében leg-
feljebb 1 m hosszú kötegekben

Rothadt, korhadt, gombás   fa-
darabok, állati, emberi ürülék, 
kommunális hulladék

15 01 07/üveg 
csomagolási 
hulladék

színes üveg: boros, sörös és pezsgős üve-
gek (kizárólag öblös üvegek)
fehér üveg: italos, befőttes és parfümös 
üvegek   (kizárólag öblös üvegek)

50   kg/év/ingatlan síküveg, drótos üveg, ablak-
üveg

20 01 25/
étolaj, zsír

konyhai használt olaj (sütőolaj, étolaj), zsír 
és annak flakonja
Kizárólag TISZTÁN   szennyeződéstől men-
tesen) 

25 liter/év/ingatlan vízzel, ételmaradékkal, 
egyéb   szennyezőanyaggal kevert 
zsiradékot, javításból, karban-
tartásból származó használt olaj 
(fáradt olaj)

20 01 36 / Kiselej-
tezett elektromos és 
elektronikus beren-
dezések

Kizárólag   egészben,   bontás nélkül   adha-
tó le!
pl.:   elektromos hulladék:   mosógép, moso-
gatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, elekt-
romos   fűrész, fűnyíró stb.
pl.: elektronikai hulladék: számítógép, 
nyomtató, monitor, mobiltelefon hifi beren-
dezés, televízió, rádió, videokamera, fény-
képezőgép stb.

5   db/év/ingatlan/ 
elektronikai cikk

Pl.: nyomtatópatron

EWC kód 
Megnevezés

Mit tartalmazhat? Mennyiségi  
korlát

Nem tartalmazhatja!

08 03 17* veszélyes anyagokat 
tartalmazó toner   

nyomtató patronok 5 db/év/ingatlan

13 02 05* ásványolaj alapú, 
klórvegyületet nem tartalmazó 
motor-, hajtómű- és kenőolaj

javításból, karbantartásból származó hasz-
nált olaj, fáradt olaj

5 liter/év/ingatlan Növényi eredetű háztartási ét-
olaj

15 01 10* / Veszélyes anyaggal 
szennyezett göngyöleg

Olajos, festékes, vegyszeres flakon 6 kg/év/ingatlan

20 01 19* / Növényvédő szerek Növényvédő szerek – zárt csomagolásban 5 kg/év/ingatlan Szivárgó, csepegő, nem zárt 
göngyölegű hulladékok.

20 01 21* / fénycsövek és egyéb 
higanytartalmú hulladék

izzó, fénycső 20 db/év/ingatlan törött, foglalattal behozott fény-
cső, izzó

20 01 27* / veszélyes anyago-
kat tartalmazó festékek, tin-
ták, ragasztók és gyanták

festék maradék, oldószer maradék, ra-
gasztó

5 kg/év/ingatlan

20 01 33 */ elemek és akku-
mulátorok

szárazelem, tölthető elem, telefon akku-
mulátor

5 kg/év/ingatlan gépjármű akkumulátor

20 01 35*/ veszélyes anyago-
kat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek kü-
lönböznek a 20 01 21-től és a 
20 01 23-tól

Kizárólag egészben, bontás nélkül ad-
ható le: hűtőszekrény, mélyhűtő, klíma-
berendezés.

2 db/év/ingatlan

II. Veszélyes hulladékok:

I. Nem veszélyes hulladékok
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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

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100  
példányban, 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 2021. augusztus 
hónapban jelenik meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lakossági szennyvízcsatlakozás 

támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet cselekvőképes nagykorú természetes 
személyek részére, a házi szennyvíz csatlakozási pont 
kiépítésére. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen 
a környezet és talajvédelem. A támogatás vissza nem 
térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
Az igénybevételére jogosult az a 2020. március 31. 
előtt létesített gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező 
cselekvőképes nagykorú természetes személy, akit 
a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási 
területén lakásnak minősülő ingatlana után talajterhelési 
díjfizetési kötelezettség terheli. A pályázat benyújtásának 
feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az 
Alföldvíz Zrt. Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy 
csak egy pályázatot nyújthat be.    A lakóépület 
és a szennyvízcsatlakozó pont közötti összekötő 
szennyvízvezeték kiépítése nem támogatható. 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a 
szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50 
százaléka, de legfeljebb 100.000 Ft.  A pályázatotok 
benyújthatók folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás 
kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig. 
A Pályázati Felhívás teljes részletességében a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán és a városi honlapon érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lakossági járda felújítás 
támogatásra

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-
testülete pályázatot hirdet cselekvőképes nagykorú 
természetes személyek részére, a település 
járdahálózatának felújítására. A pályázattal a járda 
felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics 
és cement) nyújthatnak be támogatási kérelmet. A 
támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a közlekedés 
és a településkép javítása.
 A járda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok, 
társasházi lakóközösségek jelentkezhetnek, akik 
az Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, 
cement) vállalják a város közterületén található, közcélt 
szolgáló és felújítást igénylő járdák felújítási munkáinak 
kivitelezését vállalják. A kivitelezés során keletkező 
betontörmeléket a Pályázat kiírója díjmentesen 
elszállítja.
 
A pályázatotok benyújthatók a rendelkezésre álló 
forrás kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2021. 
szeptember 30-ig. A teljes szövegű pályázati adatlap és 
kiírás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán és a városi honlapon érhető el.

Útkátyúk felmérése - 2021

Nyár végén kezdődik a belterületi, 
önkormányzati kezelésű utak 
javítása, kátyúzása. Egy űrlap 
kitöltésével lehetősége van a 

lakosságnak, közvetlenül jelezni az 
úthibákat, http://www.gyehivatal.

freeweb.hu/katyuzas/

Gyomaendrődön jó  
minőségű  

szántót vásárolnék! 
Hívjon bizalommal. 

Telefon: 0620/346-4401
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A Békés Megyei Önkormányzat 2016 
óta minden év szeptemberének első 
szombatján szervezi meg a megyei 
összetartozás napját, a Megyenapot. 
A visszajelzések és a rendezvény 
alatt tapasztaltak alapján elmondható, 
hogy sikeres, sok megyében élőt 
megmozgató eseményen vehettek 
részt az előző években az érdeklődők. 
2020-ban a koronavírus-járvány miatt 
a programelemek közül csupán a 
kézműves vásár és kistermelői piac 
várta a kilátogatókat.
- A járványhelyzet miatti megszorítások 
sajnos ebben az évben is átírják a Békés 

megyei összetartozás ünnepének 
megszokott forgatókönyvét. Az 
egyeztetések zajlanak, hamarosan 
kiderül, a programelemek közül 
melyeket lehet majd megszervezni. 
Azt biztosan állíthatjuk, hogy 
szeptember 4-én lesz Megyenap, 
várjuk a látogatókat Békéscsaba 
főterén, igyekszünk mindent megtenni 
azért, hogy mindenki jól érezze magát, 
és együtt fedezhessük fel Békés megye 
kincseit – tudatta Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat elnöke.
Hozzátette: a rendezvényre érkezők 
biztonsága érdekében meg kell hozni 

néhány szigorítást ebben az évben is, 
így az idei Megyenap is kicsit más 
lesz, mint a korábban megszokottak. 
A szervezők bíznak abban, hogy 
2022-ben valamennyi megyenapi 
programelemet meg lehet majd tartani.

Szeptember első szombatján ismét lesz Megyenap

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A helyi közfoglalkoztatottak számára 
szervezett gyógynövénygyűjtő 
tanfolyamot a kormányhivatal 
és a dévaványai önkormányzat a 
Startmunka mintaprogram keretében.A 
május 10-én debütált 335 órás képzés 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) keretében 
valósul meg, a tanfolyamon 12 
közfoglalkoztatott sajátítja el a 
gyógynövények termesztésével, 
gyűjtésével, szakszerű feldolgozásával 

kapcsolatos ismereteket.A dévaványai 
önkormányzat a Startmunka 
mintaprogram mezőgazdasági 
alprogramja keretében már évek óta 
foglalkozik gyógynövénytermesztéssel 
is. Idén máriatövist, koriandert 
és körömvirágot termesztenek. 
A képzésben résztvevő 
közfoglalkoztatottak egy helyben 
működő gazdasági társaság telephelyén 
és a város kertészetében teljesítik a 
gyakorlati foglalkoztatásokat.

A gyógynövénygyűjtést tanítják a közfoglalkoztatottaknak Dévaványán

Figyelem! – Lapunk kézbesítésével kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 
Magyar Posta 2021. július 1-től nem vállalja 

lapunk külterületre, postaládába történő kézbesítését, 
mivel megszűnik az újságkézbesítési üzletág.  

A  következő számtól kezdődően, a tanyagondnokokhoz, a 
nagylaposi klubházba és a Rózsahegyi Házba 

tudjuk eljuttatni az újságokat a külterületeken élők számára.



HÍRMONDÓ 7

Bemutatkozik a Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményünk Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás fenn-
tartásában működik.
Szolgáltatásaink széleskörűek, 
egymásra épülnek, átjárhatóak 
és biztosítják a rászoruló egyén 
szükségleteit személyre szólóan a 
lehető legszélesebb körben.

Szociális alapellátás körébe tartozó 
ellátási formák:
Étkeztetés: Napi egyszeri meleg 
étkezést biztosítunk, amely igénybe 
vehető elvitellel, helyben fogyasztással, 
illetve házhozszállítással. Továbbá 
személyre szabott diétás ebédet tudunk 
adni az igénylők számára.
Házi segítségnyújtás: Az ellátást 
igénylő saját lakókörnyezetében 
nyújtjuk az egyéni szükségleteknek 
megfelelően olyan szolgáltatásokat, 
amelyek megkönnyítik mindennapjait, 
illetve segítjük az önálló életvitel 
fenntartását. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
A jelzőkészülék segítségével 24 
órás elérhetőséget biztosítunk az 
otthonukban egyedül élő személyeknek. 
Tanyagondnoki szolgáltatás:
Segítjük a tanyán élők alapvető 
szükségleteinek kielégítését, a 
különböző   szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 
és egyéb alapszolgáltatásokhoz 
való hozzájutást a tanyagondnoki 
gépjárművel.
Idősek nappali ellátása: Napközbeni 
tartózkodásra, közösségi együttlétre, 
szabadidő hasznos eltöltésére kínálunk 
lehetőséget mindazoknak, akik a 
nappali ellátás nyújtotta biztonságot 
igénylik.
Fogyatékos nappali klub: Fogyatékkal 
élő személyek vehetik igénybe 
napközbeni tartózkodásra, szabadidő 
hasznos eltöltésére.

Támogató szolgálat: Célunk 
a fogyatékkal élő személyek 
lakókörnyezetben történő ellátása, 
továbbá a támogató szolgálat 
akadálymentesített gépkocsijával 
történő szállítás.
Szakosított ellátási forma-Idősek 
otthona
Intézményünk négy telephelyen 
működtet idősek otthonát 
Gyomaendrőd város közigazgatási 
területén.
Az Őszi Napsugár Idősek Otthona 42 
fő befogadására alkalmas. Az épület 
kétszintes, lifttel ellátott 1 illetve 2 
ágyas lakrészek találhatók benne.
Az Őszikék Idősek Otthona 52 
férőhellyel rendelkező intézményi 
egység. Az épületben 3-4 ágyas 
lakószobák, illetve 1-2 ágyas lakrészek 
találhatók.
A Rózsakert Idősek Otthonában 55 
férőhellyel várjuk lakóinkat, 3-4 
ágyas szobákban illetve 1-2 ágyas 
lakrészekben.
A Szent Imre Idősek Otthona a 
legkisebb létszámú, 20 férőhelyes 
egységünk Öregszőlőben található.

Idősek Otthonába azok a személyek 
költözhetnek be, akik a jogszabályban 
meghatározott gondozási szükséglettel 
rendelkeznek,  vagy a jogszabályban 
előírt  egyéb körülmények alapján  
jogosultak az elhelyezésre.
A családias hangulatú  
intézményeinkben térítési díj 
ellenében teljes körű ellátást nyújtunk 
lakóink számára. Az ellátás magában 
foglalja az étkezést, szükség esetén 
diéta biztosítását, a fizikai ellátást, 
az egészségügyi ellátást, mentális 
gondozást, továbbá foglalkoztatás 
keretében fizikai, szellemi és  kulturális 
tevékenységek biztosítását.
Intézményi egységeinkbe szeretettel 
várjuk leendő lakóinkat!

Egységeink: 
Őszikék Idősek Otthona, 
Mirhóháti utca 1-5.
Őszi Napsugár Idősek Otthona, 
Mirhóháti utca 8.
Rózsakert Idősek Otthona, 
Blaha Lujza utca 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona, 
Kondorosi utca 1.

Várjuk érdeklődését, további 
információkkal munkatársaink 
készségesen állnak rendelkezésre!
személyesen: Mirhóháti utca 1-5. sz. 
alatt 
telefonon a 66/386-991-es telefonszám, 
108-as mellékén 
email-ben a 
gondozas ikp@gyomaendrod .hu  
email címen.

Pénzkereset otthoni munkával!
Különféle termékek csomagolása 

és egyebek elérhetőségei 

Érd: 06-20-9104517 
www.audiopresshungary.oldalunk.hu



HÍRMONDÓ8

A vírushelyzet kedvező alakulása miatt változtak a könyvtár 
látogatására vonatkozó rendelkezések. A védettségi 
igazolvánnyal, illetve oltási igazolással rendelkezők ismét 
személyesen használhatják a könyvtár szolgáltatásit, 
kölcsönözhetnek, részt vehetnek programokon. A 18 
éven aluliak, a jelenlegi helyzet szerint csak védettségi 
igazolással rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be. 
Azoknak, akik nem rendelkeznek igazolással, továbbra is 
a „könyvtárajtóban” történő kölcsönzést tudjuk biztosítani. 
(Érdeklődjenek a 218-370-es telefonszámon.) Jól 
használható új katalógusunk elérhető a honlapunkról, előre 
elküldött listájuk alapján összeállítjuk a könyvcsomagot, 
amelyet átvehetnek anélkül, hogy a könyvtárba belépnének. 
A könyvek visszavételét is biztosítjuk. Nyitvatartásunk 
változott: hétfőtől péntekig 11-17 óra között látogatható a 
könyvtár. Az endrődi fiókkönyvtár havi egy alkalommal, 
előre meghirdetett időpontokban tart nyitva: június 15-
én, július 13-án, augusztus 10-én (keddi napokon) délelőtt 
9-11 óra között. Kísérjék figyelemmel honlapunkat (hgyvk.
hu) és Facebook oldalunkat, ahol minden friss információt 
közzéteszünk.

A Határ Győző Városi Könyvtár hírei

A pandémiás helyzet jelentősen befolyásolta a közművelődési 
intézmények működését is.
A vírushelyzet csökkenésével a kulturális helyszínek is 
újra nyitnak. A Nemzeti Művelődési Intézet tizennégy 
magyarországi agórával együttműködve országos megnyitó 
eseménysorozatot valósított meg. Az akció sikerét mutatja, 
hogy a „NYITUNK” feliratú molinót nagyon sok intézmény 
kihelyezte a kapujára és új események, programok, a zárt 
közösségek is várják az érdeklődőket.  

Gyomaendrődön is újra működnek a közművelődési 
intézmények, így a Kállai Ferenc Művelődési Központ 
csoportjai is újra dolgoznak és új programokra is várjuk 
az érdeklődőket, a Kormány által meghatározott szabályok 
szerint. A nyári időszakban a Körös Kerti Esték szórakoztató 
eseményeire várjuk a látogatókat. Júliusban a 7-12 évesek 
számára egy nyári kalóztábort tartunk sok-sok érdekes 
programmal. 
Keressék progamjainkat a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ Facebook oldalán, valamint a  
www.gyomaimuvhaz.hu oldalon.

Újra nyitunk!
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Hanyecz Margit emlékére (1931- 2021)
Hanyecz Margit gazdálkodó családba született. Családja 
politikai üldöztetése és vagyonfosztása miatt elkerült 
Endrődről, tanulni kezdett. Képesített csecsemő-és 
gyermekgondozónőként dolgozott kezdetben Dunaújvárosban, 
majd Rácalmáson. Később Szolnokon a kórház újszülött 
osztályán, majd bölcsődékben gondozóként, és bölcsőde 
vezetőként is. A Bölcsődei Igazgatóság megalakulása 
után megyei felügyelőként dolgozott nyugdíjazásáig. 
Folyamatosan képezte magát, szakmai segédanyagokat írt, 
szakoktatóként is működött. Nyugdíjazása után visszatért 
szülőfalujába, aktívan politizált a Független Kisgazda-, 
Földmunkás- és Polgári Pártban. gyomaendrődi elnöke is 
volt. Egy cikluson keresztül önkormányzati képviselő is volt. 
(Forrás: Ki kicsoda Gyomaendrődön,2017)

A gyomaendrődi Liget Fürdő a 
fokozatosság elvének betartásával 
2021. május 4-től ismét várja a fürdőbe 
és a gyógyászatra érkező vendégeket.
Először a fürdő gyógyászati 
részlege nyitott meg. A hatályos 
kormányrendelet értelmében a 
gyógyászati kezelésre érkező betegek 
számára nem kötelező védettségi 
igazolvány, ugyanakkor a gyógyászati 
részlegen a kezelések igénybevételekor 
kötelező a maszk használata.
Alábbiakban összefoglaljuk a fürdő 
szolgáltatásainak igénybevételével 
kapcsolatos hasznos információkat.
Igénybe vehető szolgáltatások:
- beltéri és kültéri medencék
- gyógyászati kezelések (balneo- és 
elektroterápiás kezelések)
- szauna

Nyitva tartás:
Strand: minden nap 9:30-19:00, június 
21-től 9:30-20:00
Gyógyászat: minden nap 9:30-18:00

Az alábbi feltételekkel látogatható a 
Fürdő:
- 16 év felettiekre vonatkozó szabály: 
csak „védett” személy válthat 
fürdőbelépőt

   Védettség igazolása: 
- védettségi igazolvány felmuta-
tásával

- védőoltás megkapását igazoló 
dokumentummal
- orvosi igazolás arról, hogy átesett 
a fertőzésen

- 16 év alatti személy csak „védett” 
18 év feletti személlyel látogathatja a 
fürdőt
- Gyógyászati kezelés felvételének 
nem feltétele a védettségi igazolvány, 
viszont a gyógyászaton kötelező a 
maszk használata mind a vendégnek / 
betegnek, mind a dolgozónak.

Hasznos információk 
vendégek számára az 
„ÚTMUTATÓ A KÖZFÜRDŐK 
Ü Z E M E L T E T É S É R Ő L , 
HIGIÉNÉS FELTÉTELEIRŐL 
ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL A 
COVID-19 JÁRVÁNY MIATTI 
VÉSZHELYZET IDŐSZAKÁBAN” 
című dokumentumból (Nemzeti 
Népegészségügyi Központ):
- A vírus fürdővízzel való terjedés 
kockázata rendkívül csekély, mivel a 
koronavírusok burkos vírusok, amelyek 
érzékenyek oxidálószerekre, mint pl. a 
klór vagy a hidrogén-peroxid.
- A vírus felületeken való megmaradása 
2 óra és 9 nap között változik. Ez függ 
a felület típusától, hőmérséklettől, a 
vírustörzstől és a páratartalomtól. Az 
általánosan használt fertőtlenítőszerek 
megfelelő koncentrációban 1 perc alatt 
inaktiválják a vírust a felületről!
- Fenti tapasztalatok alapján megfelelő 
üzemeltetés mellett, folyamatos 
fertőtlenítőszer szint biztosítása esetén 
fertőzőképes vírus jelenlétére nem kell 

számítani a medencevízben.
- A látogatók számára a maszk 
használata azokon a helyszíneken 
javasolt, ahol a 1,5 méteres távolság 
nem tartható (a medencetér kivételével).
- Gyógyászati részlegen a maszk 
használata a vendégnek és a dolgozónak 
egyaránt kötelező.
- Beléptetési ponton kézfertőtlenítő 
állomás kihelyezése és a fertőtlenítőszer 
folyamatos utánpótlása javasolt.
- Minden vendég után kötelező 
a vendéggel érintkezett felületek 
fertőtlenítése (kiemelten kezelőágy, 
ajtókilincs).
- A munkavállalók védelmében a 
munkaállomásokat célszerű egymástól 
legalább 1,5 méter távolságban 
kialakítani. A dolgozók számára 
vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert 
kell biztosítani.
- A közfürdők teljes területén a 
megengedhető fürdőző létszámot úgy 
kell megválasztani, hogy a zsúfoltság 
elkerülése érdekében a medencékben, 
a pihenő területeken és a beltéri 
létesítményekben is biztosítható 
legyen a nem egy háztartásban 
élő vendégek közötti legalább 1,5 
méteres távolság megtartása. Ezt az 
üzemeltetőnek személyes felügyelettel 
kell ellenőriznie és betartatnia.

A fürdő gyógyászati kezelései védettségi igazolvány nélkül is igénybe vehetők
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Korábban, egész Európa területén 
a kémiai vegyszerekkel történő légi 
szúnyogirtás volt a legelterjedtebb. Ez 
a módszer csak a kifejlett szúnyogokat 
pusztítja. A légi, kémiai irtás hatóanyaga 
károsan hatott az ökoszisztémára. 
Az eddig használt szerek többsége a 
szúnyogokkal közel azonos méretű 
egyéb rovarokra és bogarakra is veszélyt 
jelentett. A méhészeknek például évről 
évre komoly veszteséget okozott. 2019. 
évben a szúnyogirtó szerek többsége 
visszavonásra került, ezzel a kifejlett 
szúnyogok ellen alkalmazható, légi 
kémiai szerek kijuttatási lehetőségei is 
megszűntek. 2020-tól kizárólag földi 
eljárással lehet védekezni. A hazai 
gyakorlatban megmarad a biológiai és 
kémiai védekezés, ám az csak földi úton 
lehetséges. A szakemberek egy része azt 
szeretné, ha hangsúlyosabb szerepet kapna 
a biológiai irtás, amelynek eredményei 
kevésbé környezetkárosítóak. A biológiai 
védekezés során a kizárólag az emberi 
vérrel táplálkozó szúnyogok lárváira 
veszélyes baktériumokat juttatnak az 
élő vizekbe. A biológiai védekezés 
egy-egy esőzés után szinte lehetetlen, 
hatékonysága nagyban függ az 
időjárástól, eredményességét jelentősen 
csökkentik az áradások is. A földi, kémiai 
permetezést nagy teljesítményű motor 
által előállított ködfelhő kijuttatásával 
végzik. Ez a talaj közelében megbúvó 
szúnyogokra is képes hatni. A kémiai irtás 
járulékos kockázata az egyéb rovarok 
pusztulása, amely a táplálékláncban is 
károkat okoz. 
Az idei évtől kezdődően nem lehet 
használni azokat a szereket, amelyeket 

a levegőből, repülőgépből kijuttatva 
hatékonyan irtották a szúnyogot, 
látványosan és jelentősen lehetett elérni 
a szúnyoggyérítést. Most csak a földi 
védekezés lehetséges, alapvetően két 
típusú szerrel. Az egyik az ULV, amelyik 
a légi gyérítést hivatott kiváltani. 
Ezt a kémiai irtószert jóval kisebb 
hatékonysággal lehet a földi kiszórással 
hasznosítani a védekezésben. Ezzel 
találkozik a lakosság is, a „füstölős” 
autókról szórják a szert. Az autó és 
a módszer is sokat korszerűsödött, 
csendesebb, kevésbé „szagos”, de 
alapvetően hatékonyan egészítené 
ki a repülőgépes gyérítést, ami egy 
uniós határozat miatt ez évtől már nem 
megengedett. A gyérítést nemcsak az 
önkormányzat, hanem az Országos 
Katasztrófavédelem is végzi. A másik 
módszer a biológiai eljárás, amelynek 
során a szúnyoglárvákat irtják. Ezt az 
írtást már áprilisban megkezdetük. A 
munkát segíti egy biológus szakértő is, ő 
is segít meghatározni az időpontokat és 
módszereket.
• A biológiai gyérítés lényege, hogy 
egy baktérium által termelt fehérjealapú 
készítményt juttatnak a szúnyogok 
tenyészőhelyeibe. Ez a módszer a 
lárvákat pusztítja el, így azok már ki sem 
tudnak kelni, ráadásul rendkívüli módon 
környezetbarát.
• A kémiai irtás a már kikelt, kifejlett 
szúnyogokat pusztítja el, egy piretroid 
hatóanyagú irtószer segítségével. 
Ez a vegyszer (melyet az idei évtől 
repülőgépről nem lehet szórni) nemcsak 
a szúnyogokra, hanem más rovarokra, 
halakra, sőt hüllőkre is veszélyes.

Korlátozottak a szúnyoggyérítési lehetőségek

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 Hulladék 
lerakás: 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.

Tájékoztató a 
Regionális 

Hulladékkezelő Kft. 
működéséről

Temetői buszjárat
 

2021. április 03-tól 2021. november 06-ig a következő 
időpontokban közlekedik a helyi autóbusz járat:

A GYOMAI KÖZTEMETŐBE 
Dérynétől 08:15
MÁV állomásról 08:25
Szabadság térről 08:30 
Temetőből vissza 10:10 
Indulási napok (Szombatok):
2021. 04. 03. 2021. 08. 14.
2021. 04. 10. 2021. 08. 28.
2021. 04. 24. 2021. 09. 11.
2021. 05. 08. 2021. 09. 25.
2021. 05. 22. 2021. 10. 09.
2021. 06. 05. 2021. 10. 23.
2021. 06. 19. 2021. 10. 30.
2021. 07. 03. 2021. 11. 01.
2021. 07. 17. 2021. 11. 06.
2021. 07. 31. 

Az ENDRŐDI KÖZTEMETŐBE 
MÁV állomásról 08:00 
Szabadság térről 08:05 
Dérynétől-Endrődi út 08:15 
Temetőből vissza 09:40 
Indulási napok (Szombatok):
2021. 04. 03. 2021. 08. 14.
2021. 04. 10. 2021. 08. 28.
2021. 04. 24. 2021. 09. 11.
2021. 05. 08. 2021. 09. 25.
2021. 05. 22. 2021. 10. 09.
2021. 06. 05. 2021. 10. 23.
2021. 06. 19. 2021. 10. 30.
2021. 07. 03. 2021. 11. 01.
2021. 07. 17. 2021. 11. 06.
2021. 07. 31. 
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Hírek a Kistérségi Óvodából

Május vége újra az ünneplés időszaka 
volt óvodáinkban…elballagtak az 
iskolába készülő nagycsoportosok. 
Több, mint egy éve a változásokhoz 
való alkalmazkodás, a bizonytalanság 
és mindannyiunk egészségének 
fokozott védelme került előtérbe, mely 
az óvodai nevelést is meghatározta.  
Április közepe óta ismét visszatért 
az élet az óvodáinkba, újra együtt 
vagyunk. Örülünk egymásnak, a 
közös játéknak, az együtt töltött 
időnek, az új élményeknek ….. sok a 
pótolni valónk. 
Az idei ballagás bár rendhagyó volt, 
mégis az ilyenkor szokásos módon 
ünneplőbe öltöztettük óvodáinkat, 
hogy megtiszteljük az iskolába készülő 
gyermekeket és emlékezetessé tegyük 
számukra az óvodás évek lezárását. 
Az eltelt 3-4 év alatt az óvoda volt a 
második otthonuk, így ez az időszak 
örökre nyomot hagy az életükben. 
Az óvoda fontos útravalót ad 
a gyermekeknek ahhoz, hogy 
felcseperedve majd megállják 
helyüket a nagyvilágban, hasznos 
tagjai legyenek minden közösségnek.
Ezért nagy a felelősségünk 
abban, hogy óvodai nevelésünk 
pedagógiai gyakorlatában milyen 
értékeket és szakmai tartalmakat 
közvetítünk. Bízunk abban, hogy 
sikerült megtalálnunk az utat, mely 
szilárd alapot jelent a gyermekek 
személyiségének fejlődésében. 
Köszönjük a gyermekeknek az 
együtt töltött vidám napokat, a 
kedvességüket, őszinte mosolyukat! 
Azt kívánjuk, hogy tarisznyájukban 
vigyék magukkal
- a szép élményeket, vidámságot, 
melyben itt éltek,
- a szorgalmat, amellyel az iskolában 
sikeresek lesznek,
- a figyelmet, amellyel aziskolában 
megtanulnak írni, olvasni, számolni,

- a szeretetet, amellyel boldogabbá 
válik az élet körülöttük!
Köszönjük szépen a Kedves Szülők 
éveken át tartó együttműködését, 
segítségét!

„Te egyszer s mindenkorra felelős 
lettél azért, amit megszelídítettél”
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg/
A Százszorszép Óvodában régóta 
figyelemmel kísérjük a Gyomaendrődi 
Gyepmesteri Telep –Gyomaendrőd 
Kutyáiért Állatvédő Egyesület 
életét, az ott dolgozó önkéntes 
segítők munkáját. Együttműködő 
kapcsolatunk már korábban is 
elkezdődött, hiszen kiselejtezett 
szivacsokat adományoztunk a telep 
kutyáinak. Az Örökös Zöld Óvoda 
cím és óvodánk természethez való 
szoros kötődés erősített meg minket 
abban, hogy nemcsak a természeti 
környezet megismerése és védelme 
a feladatunk. Éppen ilyen fontos 
számunkra az állatok életének 
megismerése, az általuk érzett 
tisztelet és felelősség kialakítása. 
Hisszük, hogy az a gyermek, aki már 
óvodásként megismeri a közvetlen 
majd a tágabb környezetében élő 
állatokat, sokkal érzékenyebb lesz 
irántuk és felnőttként is szeretni, 
óvni, védelmezni fogja őket. Ezért 
is szerveztük meg érzékenyítő 
programunkat városunk gyepmesteri 
telepére.
Gyermekeink és a szülők lelkesen, 
önzetlenül hozták és gyűjtötték a telep 
kutyáinak szánt játékokat, konzerveket 
és száraz tápokat, amelyeket együtt 
vittünk ki a Gyepmesteri Telepre. 
Az itt segítő civil munkatársak 
bemutatták nekünk a jelenlegi kis 
lakókat. Elmesélték miért kerültek be 
a telepre, s hogyan próbálnak nekik 
új gazdát találni. Megtapasztaltuk, 

hogy az itt önkéntesen tevékenykedő 
csapat tagjai, milyen nagy szeretettel 
és odaadással törődnek a gazdátlan 
kutyákkal. Munkájuk nélkülözhetetlen 
és példaértékű! Óvodásainkat egy 
emléklappal „Tiszteletbeli taggá” 
fogadta a Gyomaendrőd Kutyáiért 
Egyesület. Köszönjük szépen!

Pályázati eredményeink:
 A Magyar Madártani Egyesület által 
meghirdetett „Élet a madáretetőn’ 
országos rajzpályázaton Handra 
Boróka ( Sünics.) és Szurovecz Lujza 
( Maci cs.)  I. helyezettek, Filimon 
Bianka Nóra ( Brekics.) pedig III. 
helyezést ért el. 
Az „Ez a világ olyan kerek „ - Föld 
Napjához kapcsolódó nemzetközi 
rajzpályázaton
3-5 éves korosztály: Szabó Jázmin II. 
helyezett (Százszorszép Ó.), Fekécs 
Hanga - különdíj (Margaréta Ó.)
6-7 éves korosztály:Handra Boróka I. 
–(Százszorszép Ó.)Harkai Annamária 
II. (Csemetekert Ó.) ,Kéri Dorina II. 
(Százszorszép Ó), Kovács Kornél III. 
helyezett Százszorszép Ó.) 
Különdíjasok: Csapó Gergő, 
GyermánChloe (Margaréta Ó.), 
Kertész Blanka, Kucsmik Amelita, 
Séllei-Rabnecz Liliána, Szerető 
Sára (Százszorszép Ó.) Lázár 
Izabella, Zanyik Annabella Jázmin 
(Csemetekert Ó.)
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A Tipegőkert Bölcsőde munkatársai a bölcsődei gondo-
zás-nevelés szakmai értékeinek elkötelezettjei és tisztelői, 
mindannyian a jogszabályban meghatározott képesítések-
kel rendelkeznek. 
Az előkészületek megkezdődtek, hisz csapatunk már nagy 
izgalommal dolgozik azon, hogy otthonosan berendezett, 
családbarát, támogató intézményként tudjuk fogadni majd 
a gyermekeket és szüleiket. 
Június végén tervezett nyílt napunkon szeretettel várjuk az 
érdeklődő családokat, hogy személyesen is bemutatkoz-
hassunk és bemutathassuk új bölcsődénket!

Hamarosan nyit a Tipegőkert Bölcsőde

A Rumba TSE idén is Napközis Tánctábort szervez 6-12 
éves gyerekek részére. A tábor 2021. július 26-30-ig 
kerül megrendezésre és minden nap reggel 8-tól délután 
4-ig tart.

Helyszín a Kállai Ferenc Művelődési Ház 
(Kossuth Lajos út 9.)
A tábor díja fejenként 12.000 Ft a teljes hétre, vagy 
3.000 Ft, ha egy-egy napra szeretné íratni gyermekét.

Mit tartalmaz az ár?  
Több órányi foglalkozást, melyben alaplépésekkel és könnyen tanulható, mozgáskészségeket fejlesztő mozdulatokkal 
ismerkednek meg a gyerekek.
Táncstílusok: Latin-amerikai (cha-cha-cha, samba, jive) hip-hop és reggaeton.
Szabad programot kültéri és benti játékokkal. Labdajátékok, társasjáték, kézműveskedés, rajzolás, festés.
Naponta egy finom, bőséges ebédet, melyet a Dreher étteremben fogyasztanak el.
Tízórait és uzsonnát, friss gyümölcsökből és péksüteményekből.

A táborba a teljesen kezdő, még semmilyen táncműfajban gyakorlatot nem szerzett lányok és fiúk jelentkezését is 
várjuk.
Jelentkezés telefonon (06-20-244-1336) vagy email-ben (rumbatse@rumbatse.hu).
Határidő: július 19. (vagy a maximális létszám eléréséig, ami 20 fő)

Egy nyereményjátékot is indítottunk, amihez töltse ki a kvízjátékunkat.
A két legtöbb pontszámot elérő játékosnak 50%-os kedvezményre jogosító tábori részvételt biztosítunk.
A kvízjáték indításához látogasson el az alábbi linkre: www.rumbatse.hu/kviz2021/

Napközis tánctábor
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Mind a kisdiákok, mind a tanítók 
nagyon várták már, hogy újra 
iskolába járhassanak. Jó volt otthon, 
de a közösség, a jó programok 
nagyon hiányoztak mindnyájuknak. 
Mivel a héten van a Fenntarthatósági 
témahét és a Föld napja is , az 
osztályközösségek igyekeztek minél 
több időt a szabadban, a természetben 
tölteni. A heti programok közül 
néhány: fák vizsgálata, élőlények 
megfigyelése, leírás, plakátok 
készítése, szemétszedés. A gyerekek 
nyitottak, kreatívak, élvezik, értékelik 
a természet szépségét, a saját bőrükön 
tapasztalják meg, hogy mennyire 
fontos, a természet védelme, ők is 
tehetnek közvetlen környezetük 
megóvásáért.

Újra együtt…
Varjú Zétény, iskolánk 7.a osztályos 
tanulója német nemzetiségi osztály-
ban kezdte meg általános iskolai ta-
nulmányait. Hatalmas szorgalmával, 
tehetségével és kitartásával az évek 
során egyre jobban elsajátította a né-
met nyelvet. Szép sikereket ért el me-
gyei írásbeli versenyeken is, s 2021 
márciusában arra vállalkozott, hogy 
alapfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizs-
gát tegyen. Ez nagyon jó eredmény-
nyel sikerült is neki! Célja, hogy 8. 
osztályban megszerezze a középfokú 
nyelvvizsgát is. Remek példaképek 
állnak előtte, hiszen intézményünk 
német nemzetiségi osztályaiban vég-
zett diákjai közül ez már többeknek 
sikerült: 2019-ben Csányi Brigitta és 
Pintér Dorka, 2020-ban pedig Medve 
Gergő és Szmola Tamás tett középfo-

kú nyelvvizsgát német nyelvből. Fel-
készítő pedagógusuk Domokos Ani-
kó, német nyelvtanár. Gratulálunk a 
diákoknak szép eredményükért!

Alapfokú C típusú nyelvvizsga német nyelvből

A 2020/21-es tanévben iskolánkból 
4 harmadik, 5 negyedik, 3 hetedik és 
1 nyolcadik osztályos tanuló nevezett 
be a MATEGYE (Matematikában 
Tehetséges Gyermekekért 
Alapítvány) által meghirdetett Megyei 
Matematikaversenyre. Az első fordulót 
az iskolában, 2021. január 11-én 
írták meg a gyerekek. 9 diák vehetett 
részt 2021. február 22-én a második 
fordulóban, amelyet a járványügyi 
helyzet miatt minden tanuló a saját 
iskolájában írt meg. 

Diákjaink kiemelkedő megyei 
eredményei:
3. évfolyamon:
1. helyezett – Varjú Zente – 3.a osztály
3. helyezett – Kovács Balázs – 3.a 
osztály
4. helyezett – Hegedűs Janka – 3.b osztály 
 

4. évfolyamon:
2. helyezett – Uhrin Léna – 4.b osztály
4. helyezett – Zentai Kristóf – 4.a 
osztály
6. helyezett – Kiszely Robin – 4.a 
osztály
7. évfolyamon:
2. helyezett – Varjú Zétény – 7.a osztály
4. helyezett – Magyari Péter – 7.b 
osztály
8. évfolyamon:
2. helyezett – Botta Donát – 8.b osztály
Felkészítő pedagógusok: Bela Tibor, 
Benéné Rojik Gabriella, Csapóné 
Pap Zsuzsanna, Ökrös Katalin és 
Palicskáné Szegedi Katalin
A versenyzők közül díjazásban 
részesülnek: Varjú Zente (3.a) és Uhrin 
Léna (4.b) tanulók.
További eredményes munkát kívánunk 
a versenyzőknek és felkészítő 
tanáraiknak!

Megyei Matematikaverseny
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Kis Bálint Általános Iskola további hírei

Erre a kérdésre kaptak választ és 
gyakorlati útmutatást a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola 
pedagógusai, azon a szakmai napon, 
amelyen Ágostonné Farkas Mária, 
gyógypedagógus, logopédus tartott 
előadást a Mozgáskotta eszközrendszer 
alkalmazásáról. Az intézmény szakmai 
munkájában kiemelt fontosságú a 
pedagógusok közötti együttműködések 

erősítése, a tudásmegosztás támogatása. 
A tanévben szervezett bázisintézményi 
programok méltó lezárása volt ez a 
program, hiszen a tanítók személyes 
jelenlétével megtartott, jó hangulatú 
módszertani képzésen mindenki 
saját tapasztalatokkal gazdagodhatott 
a sporteszközök kipróbálása, az 
együttműködést igénylő feladatok, 
játékok által.

Hogyan járul hozzá a mozgás az értelmi és szociális képességek fejlődéséhez?

Csicseregtek a gyerekek, szó szerint. 
Egyrészt nagyon jól érezték magukat, 
másrészt olyan nyomkeresős, 
nyomozós feladatokat kaptak az 
osztályok, hogy mindenki tudására 
szükség volt ahhoz, hogy egyik 
állomásról, a másikig juthassanak 

el. Lázasan dolgoztak a gyerekek, és 
meg is lett az eredménye a munkának, 
hisz minden titokra fény derült, így 
az utolsó szobában kézbe vehették az 
osztályok a zsákmányukat: Katika néni 
merített papírból készült emléklapját.

Madarak és fák napja - mindenki csicsergett ezen a napon (is)

A Gyomaendrőd Kis Bálint 
Általános Iskola Sportegyesület 
és az intézmény nevelőtestülete 
2021. május 26-án, szervezte meg a 
Mozgásra fel, „Kisbálintosok”! – 
Kihívás napi sportprogram című 
rendezvényét, mely a TOP-7.1.1-16-
ESZA-2019-01993 azonosítószámú 
pályázat egyik programeleme.
A nap hagyományosan közös reggeli 
tornával indult az alsó tagozaton, 
melyet idén is Ágostonné Farkas 
Mária intézményvezető vezetett 
kisiskolásaink nagy örömére. A 
hasznos mozgást még kellemesebbé 

tették a gyerekek által hozott kedvenc 
plüssfigurák, melyek sok csemete 
számára motivációt, különlegességet is 
jelentettek.
A délelőtt során az osztályközösségek 
beszélgettek a betegségek 
megelőzéséről, a mozgás 
egészségmegőrző szerepéről, az 
egészséges táplálkozásról és a témához 
kapcsolódó közösségi játékokat 
játszottak.
A délután teljes egészében az aktív 
mozgás jegyében telt. Az alsó tagozatos 
diákok 5 helyszínen sportoltak – 
fociztak, lufival ügyeskedtek, élőcsocsó 
bajnokságban vettek részt, óriási darts 
táblánál célba dobtak, valamint játékos 

akadálypályán küzdötték át magukat.
Ezzel párhuzamosan az 5-8. 
évfolyamos diákokat számháború, 
labdajátékok, vízitúra, kenuzás és 
kalandos kötélpálya várta az egyes 
állomáshelyszíneken.
A kihívásokat szívesen vállalta minden 
gyermek és felnőtt, reményeink szerint a 
tartalmas programokkal hozzájárulunk 
fiataljaink egészségmagatartásának 
pozitív irányú fejlődéséhez.
Köszönjük a programban résztvevő 
sportegyesületek, szolgáltatók - Toldi 
Balázs, Ugor Emese, Irimiás Róbert, 
Kovácsné Kozma Diána, Jankulár 
Zsolt – támogatását. 

Hajrá KisBálint!
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Kis Bálint Általános Iskola további hírei

Intézményünk 2020-tól az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye. Az Oktatási 
Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Okta-
tási Központ megtisztelő felkérésére a 
Tavaszi Pedagógiai Napok keretében 
2021. Április 22-én az érdeklődő kol-
légák számára Ágostonné Farkas Mária 
igazgatónő és Dinya Lívia tanárnő tar-
tott online előadást. 
A Fenntarthatósági Témahéten megren-
dezett programon a résztvevők hallhat-
tak arról, hogy a fenntartható fejlődés 

eszmerendszere, a környezettudatos 
gondolkodás, az egészségtudatos maga-
tartás igényének kialakítása megjelenik 
az intézmény pedagógiai folyamatai-
ban, tanórákon, szabadidős és tanórán 
kívüli programjaiban, a kirándulások, 
táborozások szervezésekor. Iskolánk 
olyan szemléletmódot, attitűdöt, értéket 
közvetít tanulói számára, amely a jövő 
szempontjából döntő jelentőségű. 
Az előadás a „Merj a legjobb lenni!” 
- tehetséggondozó versenyek temati-

káinak ismertetésével folytatódott. A 
program ezen részében a résztvevők 
betekintést nyerhettek a verseny „törté-
netébe”, ötleteket kaphattak arra vonat-
kozóan, hogy milyen feladattípusokat 
érdemes a megismerthez hasonló ver-
senyeken, programokon alkalmazni. 
A délután zárásaként lehetőséget bizto-
sítottunk a kollégák számára a látottak, 
hallottak megbeszélésére, véleményük 
meghallgatására, az esetlegesen felme-
rülő kérdések feltevésére.

Bázisintézményi programok – fókuszban a fenntarthatóság

Iskolánk alsós tanulói szépen 
szerepeltek a matematikaverseny 
megyei fordulójában. 
A következő eredmények születtek: 
3. évfolyam:
I. helyezett: Varjú Zente 3. a
III. helyezett: Kovács Balázs 3. a

IV. helyezett: Hegedűs Janka 3. b
Felkészítőjük: Ökrös Katalin
4. évfolyam:
II. helyezett: Uhrin Léna 4. b
IV. helyezett: Zentai Kristóf 4. a
VI. helyezett: Kiszely Robin 4. a
Felkészítőjük: Benéné Rojik Gabriella

Megyei matematikaverseny eredményei

Az Országos Szép Beszéd verseny ke-
let-magyarországi döntőjét 2021. má-
jus 14-én online rendezte meg a kisúj-
szállási Móricz Zsigmond Református 
Gimnázium és Kollégium. Immár több 
mint húsz éve ad otthont ez a város a 
Kazinczyról elnevezett nagyszerű kez-
deményezésnek. Kiszely Kitti 7. a osz-
tályos tanuló a Kazinczy-jelvény bronz 
fokozatát kapta a zsűritől. Felkészítő 
tanára: Hunya Jolán.

Szépen beszélt...
2021. március 27-én Gyomaendrődön, 
a Fűzfás-zugi versenypályán 
megrendezésre került az idei 
első horgászverseny.  A versenyt 
a Horgászatot Kedvelők Ligája 
képviseletében Lakatos Sándor 
szervezte, mely a (HO.KED.LI)  
országos bajnokság első fordulója 
volt.  A csapatversenyen a Gyomai 

Horgászegyesület három fős csapata 
is megmérettette magát, és az előkelő 
első helyet sikerült megszereznie.  A 
csapat tagjai Varga József, (szektor II. 
helyezés), Munkácsi Lajos (szektor 
II. helyezés), Bari Zsolt (szektor I. 
helyezés). Egyéni összetettben pedig 
Bari Zsolt lépett a dobogó második 
fokára.

Horgászsikerek

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Telefon: 06-66-282-067. Honlap: www.vidovszkykeptar.hu
e-mail: keptar@gyomaendrod.hu
Kiállított művek: Vidovszky Béla festményei, Coroni Margit 
festményei, Holló László grafikái
Pásztor János szobrai, valamint 2021. június 24-től a Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola
képzőművészeti tanszaka tanulóinak kamara kiállítása. 

Nyitva tartás: 
hétfő – szünnap, kedd-8-13, szerda-12-17  csütörtök-8-13, 
péntek-12-17 szombat-8-13

Várja Önt a Vidovszky Béla Városi Képtár
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység

Kedves nyolcadik osztályos tanulók! 
Felvettek már, de meggondoltad 
magad? A Szent Gellért Gimnázium 
szeretettel vár! Jelentkezhetsz 
gimnáziumi emelt óraszámú nyelvi 
osztályunkba, valamint rendvédelem 
vagy utazás-turizmus irányokban 
tanuló osztályunkba. 
A felvétel feltételeiről itt olvashatsz:  
http://www.szentgellert.hu/felveteli-
tajekoztato Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 
66/386-046 vagy 06-20-4075632, 
gimnazium@szentgellert.hu

Pótfelvételi
A digitális oktatás idején is 
részt vehettek diákjaink online 
versenyeken. A békéscsabai Andrássy 
Gyula Gimnázium március hónapban 
megyei angol történetíró versenyt 
hirdetett. A feladat az volt, hogy egy 
üres buborékos képregényt kellett 
történettel megtölteni. Gimnáziumunk 

két 9. osztályos tanulója benevezett a 
megmérettetésre, ahol kreativitásukra 
és angol tudásukra is szükség volt. 
Putnoki Csenge 1. helyezést ért el, 
Bula Boglárka pedig 3. helyezést, így 
könyvjutalomban részesültek. 
Tanáruk: Varsányi Gyula

Siker az angol történetíró versenyen

A tavalyi évben sajnos a járvány 
nem tette lehetővé, hogy diákjaink 
a hagyományos, általuk szervezett 
diákönkormányzati napot megtartsák, 
idén az időjárás akart közbe szólni. Az 
esővel mit sem törődve, azonban a jár-
ványügyi szabályokat betartva a DÖK 
az élményszerzés mellett döntött. Míg 
a főszakácsok, a kukták és konyhatün-
dérek a tető alatt a paprikáskrumplis 
bográcsok körül serénykedtek, a többi-

ek egy kis játékkal, sporttal töltötték a 
napot. Dél körül elkészültek a jó illa-
tú és nem utolsó sorban ízletes ételek, 
majd a zsűri kiválasztotta az általuk 
legjobbnak tartott paprikás krumplit. 
A dobogósok az ízletes ételük mellé 
cukorkát, sütit, az első helyezett csapat 
pedig egy tortát kapott ajándékba. Re-
méljük jövőre az égbolt is a napfényes 
arcát mutatja a 
DÖK napon.

DÖK nap a gimiben

Egy napsütéses tavaszi napon, pün-
kösd előtti pénteken összevont tan-
testületünk tagjai és a nevelő munkát 
segítő kollégáink összegyűltek egy 
kötetlen beszélgetős napra. A digitá-
lis oktatás után igazi feltöltődést je-
lentett ez a program, az együtt töltött 
idő. Egy rövid értekezletet követően 
felfedeztük a helyszínt, a Telekparti 
Szabadidő-parkot, ahol kemencében 
sült finom ebédet is kaptunk, zárás-
ként pedig házi süteményekkel lepett 
meg minket néhány kedves munka-
társ. Kora délután feltöltődve men-
tünk haza, mindannyiunknak jól esett 
ez a kikapcsolódás.

Lelki napunk

Fenntartónk a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által 
kiírt épületenergetikai fejlesztésre 
támogatást nyújtó pályázatán több, 
mint 100 millió forintot nyert, 
melyet a gyomaendrődi gimnázium 
felújítására szándékozik költeni. Két 
éve várjuk ezt a jó hírt, de a neheze 
még csak most jön: a megvalósítás. 

20 év után ez lenne az első nagy 
beruházás az épület korszerűsítésére. 
Az összeget energiahatékonyság 
növelését célzó fejlesztésekre lehet 
költeni, így terveink között a fűtés 
korszerűsítése és a falak szigetelése 
szerepel. Reméljük, hogy nem csak 
terv marad és pár év múlva egy 
modernebb épületben várhatjuk 
diákjainkat.

Épületenergetikai felújítás
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AASzC Bethlen Gábor Szakképző Iskola hírei

Iskolánk több mint 20 éve biztosít 
helyszínt az ifjúsági és felnőtt véradá-
soknak. Ez a veszélyhelyzet idején 

sem volt másképpen, a digitális okta-
tás alatt is 2 alkalommal tudtak vért 
adni a Bethlenben a segíteni akarók.

„Adományozz egészséget! Aki vért ad, életet ad!”

A 2021-es év versenyszezonját még 
mindig a vírushelyzetre vonatkozó 
korlátozások határozzák meg. Az ebben 
az időszakban megrendezésre került 
versenyeken a Gyomaendrődi Judo 
Klub versenyzői mind megmérettették 
magukat. 
A szezon első versenye az Ifjúsági 
Országos Rangsor Verseny Győrben, 
ahol Beinschróth Balázs (+90kg) a VII. 
helyen végzett. Ezután következtek 
a Regionális rangsor versenyek és a 
Nyílt régiós versenyek Mórahalmon 
és Budapesten, ahol versenyzőink a 
következő eredményeket érték el:
Botos Lujza (-45kg) Diák „A” 
korcsoportban két I. és egy II. hely, 
illetve Serdülőben a két évvel idősebbek  

között (-48kg) egy I. és két V. hely.
Fekécs Gyula elsőéves serdülőként 
(-60kg) egy II., egy III. és egy VII. 
hely.
Félix Patrik (-38kg) Diák „B” 
korcsoportban két I. és egy III. hely.
Rómer Janka (-27kg) Diák „C” 
korcsoportban (kezdő versenyzőként) 
egy II. helyezés. 
Május végén pedig megrendezésre 
került Győrben a Magyar Kupa a Diák 
„A”, Diák „B” és Serdülő korcsoportok 
számára:
Botos Lujza serdülőben (-48kg) a IX. 
helyen, Diák „A”-ban (-45kg) pedig az 
I. helyen végzett.
Fekécs Gyula serdülőben (-60kg) 
szintén a IX. helyen végzett.

Félix Patrik Diák „B” korcsoportban 
(először -41kg-ban) a III. helyet 
szerezte meg.
Gratulálunk versenyzőinknek az elért 
eredményekhez! 
Köszönjük a támogatást Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának és 
köszönjük a felkészítést edzőnknek, 
Katona Ákosnak!

A Judo Klub eredményei az első félévben
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Az újonnan alakult Mátrix Fitness 
Sportegyesület rengeteg versenyen vett 
részt az elmúlt időszakban. Csodaszép 
eredmények születtek. A vírushelyzet 
miatt voltak Online versenyeink, ahol 
a videót szakmai zsűri élőben pontozta. 
A lányok nagy örömmel fogadták 
mikor utazhattunk a versenyekre. Pár 
eredményünk.
2021.03.07.-én rendezték meg a 
Ritmuscsapatok Országos Első 
pontszerző Bajnokságát Online.
Acrobatik Dance C kategóriában Zádor 
Zoé 1.hely, Farkas Lara 2.hely, Hankó 
Réka 3.hely
Acrobatik Dance B kategória Sztvorecz 
Gréta 3.hely, Farkas Lili 3.hely, Hankó 
Panna 5.hely
2021.04.03.-án a Prestige Dance Fest 
ONLINE versenyén vettünk részt. 
Gyönyörű eredmények születtek.
C kategória Zádori Zoé 1.hely, Farkas 
Lara 2.hely, Hankó Réka 3.hely, Hankó 
Panna 1.hely
B kategória: Sztvorecz Gréta1.hely, 
Farkas Lili 2.hely
Csapat (Zádori Zoé, Farkas Lara, 
Hankó Réka, Sztvorecz Gréta, Farkas 
Lili, Hankó Panna) 1.hely
2021.04.17. IFBB Gyerek Fitness 
Kupa BUDAPEST
C kategória Farkas Lara ARANY,  
Hankó Réka ARANY, Zádori Zoé 
EZÜST
B kategória Sztvorecz Gréta ARANY, 
Farkas Lili EZÜST, Hankó Panna 
EZÜST
2021.04.24-25.-én a Ritmuscsapatok 
Országos versenyén szerepeltek 
a lányok. Ezen a versenyen volt 
lehetősége a B kategóriának 
Kvalifikálni az Európa Bajnokságra.
C kategória Farkas Lara 1.hely, Zádori 
Zoé 2.hely, Hankó Réka 3.hely
B kategória Sztvorecz Gréta 3.hely, 
Farkas Lili 6.hely Hankó Panna 5.hely
Hatalmas Öröm érte az Egyesületünket 
Gréti kijutott az Európa 
Bajnokságra. Sajnos Lilinek és 
Pannának nagyon kevesen múlt. De 
majd jövőre biztosan sikerülni fog.
2021.05.01.-én egyesületünk két 
versenyen is részt vett. 

IFBB Magyar Bajnokságon vettünk 
részt Budapesten.
C kategória Farkas Lara Martina 
ARANY, Hankó Réka ARANY, 
Zádori Zoé EZÜST
B kategória Sztvorecz Gréta 2.hely, 
Farkas Lili 8.hely, Hankó Panna 8.hely
Dancer Universum Nemzetközi 
BOOM verseny ONLINE

Gyermek – Amatőr kategóriában: 
Sztvorecz Gréta Napsugár 1.hely, 
Farkas Lara 4.hely, 
Hankó Réka 5.hely, Zádori Zoé 6.hely
Junior – Amatőr kategóriában: Farkas 
Lili 2.hely, Hankó Panna 3.hely
2021.05.05.-én a Revolution 
Nemzetközi Dance Cup versenyén 
voltunk.
C kategória Farkas Lara Martina 
EZÜST, Hankó Réka BRONZ, Zádori 
Zoé BRONZ, Hankó Panna KIEMELT 
ARANY
B kategória Sztvorecz Gréta KIEMELT 
ARANY, Farkas Lili ARANY
Gréti bejutott a legjobb 30 produkció 
közé.
Kimondhatatlanul büszkék vagyunk 
a versenyzőinkre. A következő 
időszakban nem nagyon lesz pihenés, 
mert még sok-sok verseny vár ránk 
júniusban. 
A versenyzőinket felkészítette 
Soczóné Mester Szabina az Egyesület 
vezetőedzője, Kötél Lolita táncedző és 
Kun-Tari Brigitta erőnlétiedző.
Online versenyeinkre a videó készítést 
köszönjük Zádori Zolinak. Óriási 
köszönettel tartozunk Jónás Zoltánnak 
és Buza Csabának a Bushido Judo 
Sportegyesület vezetőinek és edzőinek. 
Köszönjük a támogatást Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának!

Hajrá Mátrix Fitness SE.

Gréti  2. helyezett az  Európa 
Bajnokságon!
2021.04.24.-én rendezték meg a 
Ritmuscsapatok Országos versenyét 
ahol a B kategóriának volt esélye 
Kvalifikálni az Európa Bajnokságra.  
Sajnos Farkas Lilinek 0,2 tizeden, 
Hankó Pannának 0,8 tizeden múlt a 
kijutás. Jövőre biztos sikerülni fog.
Hatalmas Öröm is érte az 
Egyesületünket mikor megtudtuk, 
hogy Sztvorecz Gréta kvalifikált a 
Zágrábi versenyre. Gyomaendrődről 
először jutott ki Fitness versenyző az 
Európa Bajnokságra.
A versenyre 2021. május 7.-én került 
sor, a vírushelyzet miatt online 
közvetítették Zágrábból.
Gréti egy csodaszép gyakorlatot 
mutatott be. Itthonról vártuk az 
eredményt, melyet élőben közvetítetek 
felénk. Mikor meghallottuk, hogy 
GRÉTI 2. helyezett lett örömünkben 
sírtunk és nevettünk. Hatalmas öröm 
ez Nekünk mivel nem rég alakult meg 
az egyesületünk. Magyarországot, 
Gyomaendrődöt tisztes helytállással 
képviseltük. Minden egyes 
versenyzőinkre kimondhatatlanul 
büszkék vagyunk. Hatalmas 
szorgalom és kitartás van a lányokban. 
Versenyzőink: Zádori Zoé, Hankó 
Réka, Farkas Lara, Sztvoresz 
Gréta, Farkas Lili, Hankó Panna 
köszönjük, hogy a Mátrix Fitness 
SE. tagjai vagytok.
Kezdő csoportunk minden egyes kis 
tagjának köszönjük, hogy minket 
választott.

Egyesületünk már nem csak 
Gyomaendrődön tart Fitness edzéseket, 
hanem Június 1.-től Mezőtúron is 
megkezdi a Fitness népszerűsítését. 
Várunk minden kedves érdeklődőt! 

Hajrá Mátrix Fitness SE!

Mátrix Fitness -Ügyesek, Szépek, Érmesek
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A pályázati forrásból megvalósított 
vízitúra megállóhely infrastruktúrája 
lehetővé teszi, hogy Gyomaendrődnek 
olyan attrakciója legyen, ami jelentő-
sen hozzájárul a város turisztikai érté-
keihez. A vízitúra megállóhelyen olyan 
közösségi tér kialakítása kezdődött 
meg, amely a város lakosságának és az 
idelátogató vendégeknek is lehetősé-
get biztosít az aktív, tartalmas, ökoló-
giai és víz központú kikapcsolódásra. 
A működtetésre Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata pályázatot hirdetett, 
bérleti szerződéssel működik a megál-
lóhely. 

A területen lehetőség van:
- Családi, baráti rendezvények meg-
szervezésére, szabadtéri főzésre sütö-
getésre.
- Előadások, konferenciák megtartásá-
ra.
- Környezetórák, természetvédelmi na-
pok megtartására.
- Túrák kiinduló és végpontja: egyéni-
leg, vagy vezetéssel, több túraútvonal 
is bejárható. 
- Szervezett kenutúrák, kishajós vízitú-
ra 2-20 főig.
- Folyóvízi horgászversenyek megren-
dezésére.
- Táborok szervezésére. 
A telepen állandó jelleggel (áprilistól-

októberig) lehetőség van: kerékpárok, 
kenu, kajak, SUP, vízibicikli, motor-
csónak bérlésére. Igénybevehetők a 
mosdók, tusolók. Csónakok őrzésére, 
karbantartására (vízkimerés, áradáskor 
mozgatás stb.) is lehetőség van (korlá-
tozott számban). 
Információ kérhető: 06-20/2275756

Vízitúra megállóhely

Az elmúlt egy hónap nagyon 
tartalmas volt a tornászoknál. A 
folyamatos edzések mellett egy szuper 
kezdeményezésen vettünk részt. A 
Föld napja alkalmából Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata önkéntes 
hulladékgyűjtési akciót hirdetett, 
melyhez egyesületünk szívesen 
csatlakozott. Sok-sok szorgos kéz gyűlt 
össze (ovitornász, iskolás tornász, 
anya, apa, nagymama, nagypapa) a 
Gyomai szabadstrand zöld területén. A 
program nagyon sikeres volt. Amellett, 
hogy rengeteg szemetet gyűjtöttünk, 
a gyerekek és családtagjai nagyon jól 
érezték magukat.
A várva várt versenyidőszak is 
elkezdődött a fitkid versenyzőknél. 
Régóta vártuk már ezt az időszakot, 
hiszen ezért edzenek a gyerekek nap, 
mint nap, hétről-hétre.
A Magyar Fit Kid Szövetség nagyon 
szigorú szabályok betartása mellett, 
zárt kapus keretek között vállalta az 
élő versenyek megtartását, hiszen 
a gyerekeknek az igazi verseny az, 
amikor átérzik a verseny hangulatát, 
az izgulást és az ezzel járó egész napos 

stresszt és az izgatottság érzését.
Csapatunkból Gyuricza Nóri, Furka 
Dorka, Munkácsi Petra, Pataki Zoé, 
Izsó Zorka, Csipai Csenge, Gombkötő 
Zsófi és Fekécs Noémi vett részt a 
2021.05.09-én megrendezett Országos 
Fitkid Dance és Dance Show versenyen 
Budapesten.
A lányok egy nagyon erős és népes 
mezőnyből nagyon szép eredményekkel 
térhettek haza:
- Gyuricza Nóri (2.kcs), Csipai 
Csenge (4.kcs.) és Fekécs Noémi 
(7.kcs) - 5. hely
- Furka Dorka (2.kcs) és Gombkötő 
Zsófi (5.kcs) - 6. hely
- Munkácsi Petra(3.kcs), Pataki Zoé 
(3.kcs) - 8. hely
A Csipai Csenge és Izsó Zorka 
alkotta duó is megmérettette magát. 
Először Hódmezővásárhelyen, majd 
Kiskunhalason léptek szőnyegre, hogy 
bemutassák versenygyakorlatukat. 
A lányok szépen szerepelve a 
középmezőnyben végeztek.
2021.05.22-én Törökbálintra utaztunk, 
ahol szintén Országod Fitkid Dance 
és Dance Show versenyt rendeztek. 

Ez a verseny már nyílt kapus volt, 
védettségi kártyával rendelkező 
szülőknek látogatható volt.
A verseny nagyon jó hangulatban 
telt, a lányokkal nagyon jól éreztük 
magunkat!
Szuper eredmények születtek:
Országos 3. helyezést ért el 
Gombkötő Zsófi, aki mindösz-
sze 1 tizeddel maradt le a dobogó  
legfelső fokáról. Furka Dorka (2.kcs) 
és Fekécs Noémi (7.kcs) az 5. he-
lyezést hozták el, míg Izsó Zorka a 
pontszerző 6. helyen végzett. Csipai 
Csenge (4.kcs.) és Pataki Zoé (3.kcs) 
egy hajszállal maradtak le a pontszer-
ző helyről, így mindketten a 7. helyen 
végeztek. Gyuricza Nóri (2.kcs) most 
ezen a versenyen a 11. helyen fejezte 
be a versenyzést. Nagyon büszkék va-
gyunk Mindenkire, hiszen a lányok a 2 
héttel ezelőtti versenyhez képest sokat 
javítottak, sokkal precízebben és ösz-
szeszedettebben versenyeztek.
A versenyeknek még mindig nincs vége. 
A következő hétvégén ismét Budapestre 
utazunk a fitkides lányokkal, majd a 
fiú tornászok mérettetik meg magukat 
Kiskunhalason. Gratulálunk minden 
Versenyzőnek, köszönjük a Szülőknek 
a sok segítséget és a szurkolást!
Hajrá KörösFit!   G.O.

Gombkötő Zsófi bronzérmes az országos fitkid bajnokságon
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