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Az I. világháború hatalmas 
emberáldozatot követelt. 
Magyarországon is szinte minden 
család gyászolt, férjet, apát, fiút, 
rokont, barátot, ismerőst veszítettek, 
és a halottak mellett a testileg-
lelkileg sérült túlélők fájdalmával 
szembesültek. Abele Ferenc báró, 
osztrák–magyar vezérkari tiszt 
1915. július 19-én gróf Tisza István 
miniszterelnökhöz írt levelében 
kezdeményezte, hogy az országgyűlés 
hozzon törvényt, hogy minden 
településen állítsanak kőemléket, 
melyre bevésik az elesett hősök nevét. 
1917-ben az országgyűlés elfogadta a 
VIII. törvénycikket, amely kimondta, 
hogy minden község és város anyagi 
erejéhez mérten örökítse meg a hazáért 
életüket áldozó hősök nevét. A háború 
után az emlékezés szoborállításban, 

emléktábla készíttetésben, faültetésben 
testesült meg. 1924-ben újabb 
emlékezésformát iktattak törvénybe, 
a Hősök Emlékünnepének napját 
praktikus szempontok alapján május 
utolsó vasárnapjában jelölték ki: 
a mezőgazdasági munkák ekkor 
még nem vonták el a gazdákat az 
ünnepléstől, viszont az emlékművek, 
szobrok díszítéséhez már volt elegendő 
virág. 
Gyomán is megkezdődtek egy hősi 
emlékmű felállításának szervezési 
munkálatai. Szoborbizottság alakult, 
melynek elnöke Kner Izidor lett, 
aki minden nemes ügyet felkarolt és 
támogatott. Az emlékmű helyét a mai 
Fő út Hősök útja kereszteződésében, 
a református templom kertjében 
jelölték ki. Istók János (1873-1972) 
szobrászművészt bízták meg a szobor 

elkészítésével, aki a két világháború 
közti időszak egyik legtöbbet 
foglalkoztatott köztéri szobrásza volt. 
Városunkban megtalálható egy másik 
alkotása is, Kálmán Farkas ref. lelkész, 
zenetörténész, zeneszerző síremléke, 
ami szintén közadakozásból valósult 
meg. Kner Izidor szervezte a gyűjtést 
a síremlék javára, amit az Emlékezések 
Kálmán Farkasról, a kurucz nóták 
dalszerzőjéről című könyv kiadásának 
bevételével is támogatott.
A szobor elkészítéséhez és az 
avatóünnepség méltó megrendezéséhez 
gyűjtést szerveztek. A beérkezett 
adományokról és az ünnepség 
előkészületeiről rendszeresen jelentek 
meg tudósítások a helyi Gyomai 
Újságban.

A cikk folytatódik a  
következő oldalon...

95 évvel ezelőtt avatták a Gyomai Hősök Emlékművét
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Az avató ünnepséget 1927. november 
20-án tartották. Az elegáns, szép 
tipográfiájú meghívó Kner Izidor 
nyomdájában készült. A meghívó 
részletesen ismertette az ünnepség 
egész napos programját, a benne 
szereplő, felavatásra kerülő szobor 
fotója levelezőlapként is megjelent. 
A kétalakos szobor nemcsak az első 
világháború hőseinek, hanem az 
1848-49-es szabadságharc katonáinak 
is emléket állít. Azt az elképzelt 
pillanatot ábrázolja, amikor az 
idősebb, szabadságharcos katonától 
a fiatalabb, első világháborús katona 
átveszi a kardot, azt jelképezvén, 
hogy a haza szabadságának védelme 
kortól, generációtól független. A 
szobor melletti kőtalapzatokon az első 
világháborúban elesett hősök neve 
olvasható.

Az ünnepségre nagyon készültek, 
jelentős esemény volt a település 
életében, számos vendéget hívtak 
Gyomára. A díszvendég József 
főherceg volt, akit a megyei és helyi 
elöljárók fogadtak a vasútállomáson, 
majd az ünnepség helyszínén. 
József főherceg avató beszédében 
kegyelettel emlékezett meg a katonák 
önfeláldozásáról, majd leleplezte a 
szobrot és koszorút helyezett el a hősi 
halottak emlékére. További szónoklatok 
mellett a Gyoma Dalárda műsora tette 
emlékezetessé az ünnepséget, míg 
a helyi lakosok virággal borították 
be szobor környékét. Az ünnepséget 
követő díszebéd a Központi (Úri) 
Kaszinóban volt, míg a hadirokkantak, 
özvegyek, árvák a közadakozásnak 
köszönhetően az Alsórészi, 
Felsőrészi, Egyetértés, Németvárosi, 

Kisréti, Polgári Olvasókörökben 
és az Ipartestület épületében lettek 
megvendégelve. 
Az ünnepségről a megyei és országos 
lapok is tudósítottak. A szervezők a 
helyi újságban mondtak köszönetet az 
adományozóknak, publikálták azt is, ki 
mivel járult hozzá az ünnepi ebédhez, 
és megjelentek az ünnepséggel 
kapcsolatos beszámolók, ünnepi 
szónoklatok.  
Néhány évvel az emlékmű avatását 
követően Kner Izidor aktív 
közreműködésével hársfákat ültettek 
az elhunyt hősök emlékére és a 
Deák Ferenc utcát elnevezték Hősök 
emlékútjává. Az árnyas hársfasor 
napjainkban helyi védelem alatt áll, 
virágba borulásakor megcsodálhatjuk 
a fák szépségét és élvezhetjük illatát.

Dr. Füzesné Hudák Julianna

95 évvel ezelőtt avatták a Gyomai Hősök Emlékművét (folytatás)

Kedves Édesanyák! Bárhová is 
lépünk, akárhogyan érkezünk meg, az 
Önöktől kapott és megtanult  bizalom 
vezet bennünket. Férfiként rengeteg, 
mégis csupán bennünk születő képben 
tekinthetünk fel az anyaság titkára. 
A titokra, melynek őrzői Önök, a 
titokra, mely mégis az édesanyák 
által mindenkié lehet. Ma, május első 
vasárnapján, amikor már-már nyárba 
fordul a virágait kibontó tavasz, a 
megújulás, a végre teljes erejében 
ragyogó fény, a természet is ünnepel. 
Anyatermészet-mondjuk oly sokszor. 
Anyák napja van ma, s ezt érezhetnénk 
az év minden egyes napján. Mégis 
szép, mégis fontos, hogy ezt épp 
most önthetjük szavakba érzéseinket. 

Megköszönhetjük létünket, hálát 
adhatunk mindazért, amit kapunk, 
kaptunk. Gyermeki szeretetünk ünnepi 
pillanatai ezek. Ám sokan szólalunk 
ma meg, sokan állunk meg május első 
vasárnapján Önök előtt édesapaként 
is. Engedjék meg, hogy most e kettő, 
a gyermeki és az apai hála, köszönet 
szavaival szóljak Önökhöz. Hiszem, 
hogy a mai ünnep különlegessége, 
virágai, ölelései kísérik mindannyiukat 
az esztendő elkövetkező napjain is. 
Mindehhez kívánok sok szeretetet, 
örömet és családjuk koszorújában 
megélt boldog életet!

Tisztelettel, üdvözlettel: Dankó Béla 
országgyűlési képviselő

Dankó Béla Anyák napi köszöntője

Dolgozzon otthonról!

Figurák összeállítása, csomago-
lások, egyebek elérhetőségei  érd:  

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517)

Szent Antal kenyérsütőház 
nyitvatartása

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-16:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Bárka Látogatóközpont nyitvatartása
Hétfő: Zárva
Kedd: Zárva

Szerda: 13:00-17:00
Csütörtök: 13:00-17:00

Péntek: 13:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: 9:00-13:00

Endrődi Tájház és Helytörténeti 
Gyűjtemény nyitvatartása

Hétfő: 9:00-14:00
Kedd: 9:00-14:00

Szerda: 9:00-14:00
Csütörtök: 9:00-14:00

Péntek: 9:00-14:00
Szombat: 9:00-13:00 Előzetes 

bejelentkezésre
Vasárnap: Zárva

Minden telephelyünk a nyitvatartási 
időn kívül előzetes bejelentkezés alapján 

látogatható.
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Jelentős felújítás kezdődik a Selyem 
úton
Pályázati forrásból újul meg a Selyem 
út az önkormányzati hivataltól a 
Toronyi útig. A felújítás során az út 
teljes szélességében új burkolatot kap, 
a padka is rendezésre kerül. A rendkívül 
forgalmas útszakasz gyűjtő út is, ezért 
indokolt a felújítása. A támogató okirat 
aláírása után közbeszerzési eljárás 
indul, amelyen kiválasztásra kerül a 
kivitelező. A felújítást az önkormányzat 
saját forrásból is támogatja.

Lezárult a szúnyoggyérítésre kiírt 
pályázat elbírálása
A közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztottuk a szúnyoggyérítés 
kivitelezőjét. Idén a tavalyi összegtől 
is több pénzt fordítunk a gyérítésre. 
Konzorciumi összefogással, több 
településsel közösen vesszük fel 
a versenyt a szúnyoginvázióval. 
A gyérítés során továbbra sem 
engedélyezett a légi gyérítés. Emiatt 
levelet írtunk a tisztifőorvosnak is, aki 
válaszában azt írta, továbbra is csak a 
földi gyérítés engedélyezett. Tudjuk, 
hogy ez önmagában nem elegendő 
a szúnyogok ellen, de a települési 
polgármesterekkel közösen arra kérjük 
a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot 
is, hogy ők is járjanak el a pozitív válasz 
érdekében a tisztifőorvos asszonynál. 

Vadak kártevése a temetőkben
Sok panasz érkezett az elmúlt idő-
szakban a vadkár okozásról, ami a  
temetőinkben történt. Alpolgármester 
asszonnyal az endrődi és gyomai va-
dásztársaságokat arra kértük, hogy mű-
ködjenek közre a vadkár elhárításban. 
Minden temetőnk körbekerített, de az 
őzeket ez sem tartja távol. Ezért kér-
tük a vadásztársaságokat, hogy akár az  
állomány ritkításával, vagy más  
módon, amit a jogszabályok engednek, 
működjenek közre, hogy csökkentsük 
a vadak károkozását. A vadásztársasá-
gok vállalták ezt, reméljük, hogy tevé-
kenységük elriasztja majd a vadakat a 
temetőkben való károkozástól. 

A kóborkutyákra továbbra is sok a 
panasz
Működik a gyepmester, továbbra is 
azt tudom mondani, hogy a kóbor 
állatok befogása érdekében hívják a 
megadott telefonszámokat. Felkértem 
az önkormányzati hivatalt, hogy 
pontosítsák azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel a felelőtlen állattartókkal 
kapcsolatos eljárásokra vonatkoznak. 
Amikor egy kutyában nincs chip, 
akkor szinte lehetetlen megtalálni az 
állat gazdáját, ezért nincs lehetőségünk 
az eljárás megindítására. Csak olyan 
esetben tudunk eljárni, ha azonosítani 
tudjuk a gazdát. Sajnos olyan esetek 
is vannak, amikor a kóbor állat elég 
messziről kerül településünkre. A 
felelős magatartást, a felelős állattartást 
mindenkitől elvárjuk.

Kóbor állat befogása ügyében 
hívható telefonszám: 20/234 3977; 
70/567 2155
Az ebrendészeti telep, valamint az 
állati hulladéklerakó telep ügyelet 
is a fenti számokon érhető el.

Az orvosi ügyelet beszámolójáról
Beszámolt az orvosi ügyeletet 
működtető vállalkozó. Az ellátásra 
sokszor érkezik panasz a közösségi 
fórumokon. Évről-évre visszatérő és 
azonos panaszok érkeznek a közösségi 
felületeken az ügyeleti ellátásról. A 
legnagyobb problémát az okozza, 
hogy a lakosság egy adott helyzetben 
másképp ítéli meg a sürgősségi ellátás 
szükségességét, mint ahogyan azt 
a rendelkezések meghatározzák az 
ellátók számára. A gyakori panasz 
oka az a nézetkülönbség, ami kialakul 
az ügyeletet felkereső beteg és az 
ellátást végző orvos között. Az ügyelet 
sürgősségi ellátást jelent, amelynek 
szigorú kritériumai vannak, hogy 
indokolt-e az igénybevétel, vagy sem. 
Egy lázas, fájdalommal járó 3-4 napja 
tartó rosszullét esetén, az, hogy ez 
az állapot mióta tart, nem indokolja 
a sürgősségi ellátást. A sürgősségi 

ellátás a beteg hirtelen fellépő tünete, 
fájdalma, illetve egészségromlása miatt 
indokolt. Egész évben alig érkezik 
panasz az ügyeletre, amelyre reagálni 
tudnánk, amely alapján panaszkezelést 
indíthatnánk a szolgáltató felé. Sajnos, 
akiknek konkrét panaszuk van, nem 
a hivatal felé tesznek bejelentést, 
inkább a közösségi médiában írják 
le. Kérek mindenkit, ha úgy érzi 
jogos panasza van az ellátásra, akkor 
az önkormányzati hivatalt értesítse, 
hogy kivizsgálhassuk, eljárhassunk 
a szolgáltatóval szemben. A város 
költségvetéséből jelentős összeget, 
több, mint tízmillió forintot fordítunk 
az állami normatíva kiegészítésére. Ha 
ezt nem tennénk, nem lenne ügyeleti 
ellátás városunkban. Az ellátást 
egyébként több településsel közösen 
működtetjük, minden önkormányzat 
a lakosság számának arányában 
plusz terhet vállal, hogy működjön 
az ügyelet. Gyomaendrőd abból a 
szempontból szerencsés, hogy helyben 
van az ellátás.

Sürgősségi ellátást igénylő állapotok 
jellemzője, hogy a tünetek: 
• hirtelen kezdődnek (trauma, 
mérgezések, szívritmus zavarok, szív 
érrendszeri zavarok, agyi keringési 
zavarok, hő ártalmak, áramütés, vízi 
balesetek, akut hasi katasztrófák) 
• gyors lefolyásúak (percek, órák) 
• állapot rosszabbodás látványos és 
gyors, 
• időfaktor jelentősége, a beteg 
„aranyórája” (rövid idő alatt látványos, 
érezhető állapotrosszabbodás) 

Sürgősségi kórképek riasztó tünetei 
a teljesség igénye nélkül 
• nagy fájdalom, bő vérzés, 
• csillapíthatatlan magas láz, 
• nagyfokú sápadtság vagy 
szederjesség, 
• igen gyér, vagy igen szapora, illetve 
szabálytalan pulzus, 
• eszméletvesztés és/vagy tudatzavar, 
• makacs hányás, 
• nehézlégzés, légszomj, 
• görcsroham, terjedő bénulás.

Megkérdeztük a polgármestert…

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 5700 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Alapító: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Kiadó: Határ Győző Városi Könyvtár,  
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel: 66/218-370; e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu. 
A Kiadó képviselője: Dinyáné Bánfi Ibolya. ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525. 
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/. Felelős nyomdai vezető: Varga Mihály. 
Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 66/218-370 telefonszámon. 
A következő lapszám 2022. június hónapban jelenik meg.
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A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei
Kerekítő élménypedagógia a 
gyermekek jó kedvre kerekítéséhez

Április 21. a Bölcsődék Napja, mellyel 
az első magyarországi bölcsőde 
megnyitására emlékezünk. Ezen 
a jeles napon bölcsődei és óvodai 
szakembereink részvételével egy 
magas színvonalú élménypedagógiai 
képzés valósult meg a Tipegőkert 
Bölcsődében. 
A Kerekítő módszertani képzést J. 
Kovács Judit drámapedagógus, a 
Kerekítő mondókás könyvcsalád 
megalkotója és a foglalkozáshálózat 
vezetője tartotta.  Ez a korszerű 
pedagógiai módszer Kerekítő 
Manó segítségével „kerekíti” jó 
kedvre a gyerekeket, és növeli 
biztonságérzetüket a szülőtől való 
elválást követően.
Szakmai értékrendszerünkben 
fontos szerepet tölt be az érzelmi 
intelligencia életkori sajátosságoknak 
megfelelő fejlesztése, így akár 
mottónk is lehetne J. Kovács Judit, a 

módszer megalkotójának gondolata: 
„A Kerekítő szó számunkra a 
világ kerekségét fejezi ki. A kicsik 
számára a világ elsőként az anyuka 
ölében, a közös játékban, érintésben, 
mosolyban, ölelésben kerekedik ki. 
Ez a meghatározó élmény egy egész 
életre szól és a felnőttkori boldogulás 
alapja is.” 
Célunk, hogy a Tipegőkert Bölcsőde 
a módszer alkalmazása során 
Kerekítő Mintaintézménnyé váljon 
a közeljövőben. Bízunk benne, 
hogy még több örömteli percet 
tudunk szerezni bölcsődés és óvodás 
gyermekeink számára Kerekítő Manó 
játékos tevékenységeivel.

Föld Napja
Április 22. a Föld napja. Az 
egész világon ismert társadalmi 
mozgalom célja, hogy felhívja a 
figyelmet a környezetvédelemre. A 
természetet szerető és védő ember 
személyiségjegyeinek kialakítását már 
az óvodáskorban meg kell alapoznunk. 

Óvodafejlesztés
Gyomaendrőd Város Önkormány-zata 
sikeresen pályázott a Gyermeknevelést 
támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése c. felhívásra, amelynek 
keretében a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-
BS1-2022-00007 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelme 
144.000.000 Ft összegű  támogatásban 
részesült.

A projekt a Százszorszép Óvoda 
épületének padlástér beépítésével 
történő bővítését, korszerűsítését és  
játszóudvarának felújítását foglalja 
magába. Kialakításra kerülnek új 
irodák, nevelői szoba, dolgozói 
öltözők, fejlesztő szoba, szülői fogadó 
szoba. Az udvar felújítása során a 
tereprendezést követően új kültéri 
játékok kerülnek telepítésre, kresz 
park épül és a parkosított részek is 
megújulnak.

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

Felhívás a 2022/2023-as tanévre 
vonatkozó beiskolázási 

támogatásra

Az általános iskolás gyermekek részére 2022. 
június 1. napjától június 30. napjáig,
a középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató 
gyermekek részére 2022. augusztus 22. napjától 
szeptember 30. napjáig
lehet benyújtani a kérelmeket a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati  Hivatal (5500 Gyomaendrőd, 
Selyem út 124.) Integrált Ügyfélszolgálati 
Irodájában.
A kérelem nyomtatvány a meghirdetett időszakban 
az ügyfélszolgálaton igényelhető, illetve letölthető 
a www.gyomaendrod.hu oldalról

Ha nem kapta meg a lapot, 
jelezze a szerkesztőség felé. 

varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu         66/218-370
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Az idős otthonokban lassan 
visszatérünk a pandémia előtti 
életvitelhez. Több belső és külső 
programot szervezünk, fogadhatjuk a 
látogatókat, lakóink is nyugodtabban 
mehetnek ki a városba vagy 
családtagjaikhoz, de a jelenleg hatályos 
járványügyi szabályozást, illetve 
az óvintézkedések minden formáját 
továbbra is maximálisan betartjuk. 
Intézményeink lakói és a nappali 
klubok ellátottjai is megemlékeztek 
márciusi és április jeles napjainkról, 
ünnepeinkről. Nőnap alkalmából 
mindenhol köszöntötték a hölgyeket, 
az Esély klubban süteményezéssel 

emelték e jeles nap hangulatát. Az 
1848-49-es szabadságharcra ünnepi 
műsorral, Dubis Ferencné által 
vezetett irodalmi körrel, valamint 
kokárdakészítéssel emlékeztünk meg. 
Március 30-án tartottuk a nappali 
klubjaink között megrendezett 
3 fordulós kvíz vetélkedő utolsó 
fordulóját. A költészet napján több 
egységünkben szavaltak és olvastak 
fel verseket. A húsvétra készülve 
és a jó időt várva, minden épület 
külső és belső részét tavaszi díszbe 
öltöztettük. A húsvéti ünnepet is 
megtartottuk, a klubokban kézműves 
foglalkozásokkal, idősotthonainkban 

pedig istentiszteleten vehettek részt 
a lakók, valamint felelevenítettük a 
régi hagyományokat, a locsolkodást, 
tojásfestést. A Föld napja alkalmából 
a gyomai és a hunyai idősek klubjában 
Vitéz Kiss Sándor tartott előadást, az 
endrődi klubban fa- és virágültetéssel, 
az Esély klubban pedig játékos 
feladatokkal töltötték el ezt a 
napot. Április hónapban Rávai Béla 
tartott előadást munkatársainknak 
az elsősegélynyújtói ismereteink 
felfrissítésére. Minden kedves 
előadónak köszönjük, hogy az 
idejüket ránk szánták, előadásaikkal 
színesítették a mindennapjainkat.

Hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból

2022. április 29-én pénteken kezdődött 
a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztivál, amely 
három napon keresztül választékos, 
széles programkínálattal várta a 
több ezer látogatót. Gyomaendrőd 
legnagyobb rendezvényére jelentős 
energiát és anyagi forrást biztosít 
az önkormányzat. Pénteken a 
hagyományos Gyomaendrőd szeretlek 
programmal, majd a zenés, fáklyás 
felvonulással kezdődött a hétvége. A 
szombat délelőtti megnyitóünnepségen 
Toldi Balázs polgármester mellett, 
Dankó Béla országgyűlési képviselő, 
Dr. Gyuricza Csaba a MATE 
rektora, Kozsuch Kornél a Békés 
megyei Agrárkamara alelnöke is 
köszöntötte a fesztivált, a kiállítókat 
és a résztvevőket. A kísérőprogramok 
között sajtszakmai rendezvény, Kner 
Piroska sütőverseny is szerepelt. A 
sajtudvar megtelt a sajt- és tejtermék 
árusokkal, a ligetben gyereksziget 
működött. Az esti koncertek előtt is 
számos program várta az érdeklődőket. 

(Fotó. Szabó József, Jenei Péter)

XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
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Az iskolai mesemondó verseny 
legügyesebbjei április 13-án, 
Füzesgyarmaton vehettek részt a „Sárrét 
kis mesemondója” területi mesemondó 
versenyen. A megmérettetés a 
következő eredménnyel zárult: Harkai 
Márton 1. évfolyamon 5. helyen, 
Hornok Dalma 2. évfolyamon 7. 
helyen, Csajbók Regina Jessica 3. 
évfolyamon 3. helyen és Bálint Virág 
Zsófia a 4. évfolyamon 9. helyen 
végzett. Büszkék vagyunk tehetséges 
tanulóinkra, és köszönjük a felkészítést 
tanítóiknak.

Területi mesemondó verseny

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

25. jótékonysági vacsoráját rendezte meg iskolánk szülői 
közössége április 9-én. Idén a piros szín volt a téma. A rajz 
szakkörösök ennek jegyében díszítették fel a Hídfő éttermet 
Kocsis-Pésó Irma tanárnő irányításával. A Fire Fantasy 
tűzzsonglőr csoport színvonalas lézershowja után több mint 
150 vendég szórakozott a 90-es évek slágereire. A jó hangulatú 
estét tombolahúzás is színesítette. Köszönjük mindazoknak, 
akik adományaikkal, munkájukkal, részvételükkel támogatták 
a rendezvényünket. A vacsora bevételéből változatos, 
élménydús programokat vásárolunk iskolánk tanulóinak a 
jubileumi Rózsahegyi Napokra.

Iskolavacsora

Március 30-án a hetedik évfolyam 
a debreceni Bűvösvölgy Médiaértés 
Oktató Központba kirándult Dinya 
Anna és Farkasné Lovas Ágnes 
tanárnőkkel. Izgalmas, jó hangulatú 
napot tölthettek el itt: filmet forgattak, 
reklámfilmet és újságot készítettek, 
rádióadást rögzítettek. A gyerekek 
számára hatalmas élményt jelentett, 
hogy az elkészített munkákat 
visszanézhették, és haza is vihették.

Bűvösvölgyi kirándulás

Április első tanítási napján rendeztük meg a Diákönkormányzat 
hagyományos versenyét, az Észkaszinót. Az Észkaszinó a 
tanulók kreatív gondolkodásának, leleményességének és a 
bátor kockázatvállalásának próbája. A 3-8. évfolyamok minden 
osztályát megmozgató versenyben 7 akadályon keresztül 
haladtak végig a csapatok. Aki ügyesen gondolkozott, és mert 
is kockáztatni, az plusz pontokat is szerezhetett csapatának!

Észkaszinó

27 diákunk jelentkezett a Zrínyi Ilona 
Országos Matematikaversenyre. 
Örömteli, hogy nyolc tanulónk is 
évfolyamának első harmadában végzett 
a megyei fordulón. A legjobb eredményt 
Papp Máté 8. osztályos diákunk érte 
el, aki 15. helyezettként az ünnepélyes 
díjátadó részese lehetett. Gratulálunk 
Máténak és felkészítő tanárának, Vaszkó 
Andrásnak is! A további eredmények a 
honlapunkon megtekinthetők.

Az „Új Zrínyi-ászok”



HÍRMONDÓ 7

további információk, fotók: 
http://www.kisb-gyomae.edu.hu

Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Békés Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására hazánk 
egyetlen német nyelvű színháza, a 
Szekszárdi Német Színház, a Deutsche 

Bühne megyénkbe látogatott, s A 
kis herceg - Der kleine Prinz - című 
előadást tekinthették meg a tanulók. A 
mű bemutatására 2022. április elsején 

Orosházán került sor, ahová megyénk 
német nemzetiségi iskolái kaptak 
meghívást, így a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola 36 diákja is 
részt vehetett a színvonalas előadáson. 
A felső tagozatos tanulók izgatottan 
készülődtek a színdarab megtekintésére, 
megismerték az eredeti művet magyar 
és német nyelven, így minden gyermek 
kiválóan megértette a regény üzenetét.  
Köszönjük, hogy a Gyomaendrődi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
biztosította a programra való eljutást 
német nemzetiségi nyelvet tanuló 
diákjaink számára!

Német nyelvű színházban jártunk

A XXV. Kárpát-medencei Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny első 
(iskolai) fordulóján március 23-24-
én iskolánkból 27 tanuló vett részt. 
A következő fordulóra a legjobban 
teljesítő versenyzők jutottak tovább. 
5. évfolyamon: Csernyeczki Balázs, 
Furka Dorka, Dinya Nelli, Uhrin Léna. 

6. évfolyamon: Balázs Bence Dániel, 
Balaton Beatrix. 7. évfolyamon: 
Bánrévi Hanna, Czibulka Regina, Izsó 
Flóra, Mészáros Nelli, Puska Hanna, 
Vaszkó Alexa, Velő Boglárka. 8. 
évfolyamon: Gyuricza Tamás, Kiszely 
Kitti, Szilágyi Péter, Tóth Malvin, 
Varjú Zétény

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója

Az elmúlt hetek mozgalmasan alakultak 
intézményünkben, ugyanis hosszú idő 
után az iskola ajtaja újra kinyílhatott az 
érdeklődő szülők előtt: 2022. április 4-7. 
között rendeztük meg nyílt napjainkat. 
A szülők megtekinthették az 
órákat az alsó és felső tagozaton is, 
pedagógusainktól választ kaphattak 
kérdéseikre. Külön szeretettel vártuk 

a leendő első osztályos diákokat és 
szüleiket, számukra is lehetőséget 
teremtettünk a tanórák megtekintésére, 
intézményünk megismerésére. Április 
8-án, pénteken tartottuk meg az idei 
tanév utolsó Suliváró foglalkozását. 
A délelőtt folyamán az ovisok az óvó 
nénik kíséretében igazi „kisbálintos 
diákká” változhattak. Irénke nénivel 

betekintést nyertek a számok világába, 
Erika nénivel a betűk országába utaztak 
el. Majd kézműves foglalkozáson vettek 
részt és megismerkedtek a Mozgáskotta 
eszközkészlet segítségével összeállított 
mozgásos, fejlesztő feladatokkal. 
A foglalkozások közötti szünetben 
nagy örömmel játszottak együtt az 
egykori ovis társak, barátok. A délelőtt 
végén kicsik-nagyok együtt ebédeltek 
iskolánk ebédlőjében.

Nyitott kapuk: Nyílt hét és Suliváró

Iskolának IV. korcsoportos labdarúgó 
csapata 4:0 arányban, meggyőző 
fölénnyel legyőzte a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskolát. 
Ezzel a sikerrel körzeti bajnok 
lett csapatunk, melynek tagjai: 
Szebegyinszki Kristóf, Szilágyi Péter, 
Vaszkán Milán, Szalóki Csaba, Halász 
Ádám, Szendrei Kristóf, Magyari Péter, 
Varjú Zétény, Fekécs Gyula, Daraki 
Levente, Varga Krisztián.

Foci IV. korcsoport
Iskolánk 2008 óta Ökoiskola, 2014-
től Örökös Ökoiskola. Pedagógiai 
munkánk egyik alappillére a környezeti 
nevelés, a természetszeretet, a 
természettudományos gondolkodás 
kialakítása. A környezetvédelem és 
a fenntartható fejlődés érdekében 
arra törekszünk, hogy már kisiskolás 
korban formáljuk tanítványaink 
környezettudatos szemléletmódját, 
magatartását, felhívjuk figyelmüket 
arra, hogy kis odafigyeléssel ők is 
sokat tehetnek Földünk védelméért. A 
Fenntarthatósági Témahéten kreatív 
„újrahasznosított” tárgyakat, játékokat 
készítettünk, tanóráinkon bővítettük 
diákjaink környezetvédelemmel 
kapcsolatos ismereteit, figyelemfelhívó 

plakátokat rajzoltunk, az önkormányzat 
kertészetétől ajándékozott virágokkal 
díszítettük udvarunkat. Bízunk abban, 
hogy munkálkodásunk eredményeként 
diákjaink a környezetünket óvó, 
kreatívan gondolkodó, felelősen 
cselekvő felnőttekké válnak.

Zöld programok, Fenntarthatósági Témahét
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Kis Bálint Általános Iskola hírei (folytatás)

A 7. évfolyamosok már izgatottan 
várták, hogy mikor mehetnek 
ők is színházba, hiszen a többi 
évfolyam tanulói már az előző 
hónapokban élvezhették a különböző 
kirándulásokat. A várva várt kulturális 
programra 2022. április 26-án délelőtt 

került sor, melynek során Szarvasra 
a Cervinus Teátrumba látogattunk. A 
hetedikes tanulók a Csodaszarvas című 
musicalt tekinthették meg. 

Köszönjük, hogy ilyen színvonalas 
élményben lehetett részünk!

Színházlátogatás a Lázár Ervin Program keretében

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

Iskolánk márciusban csatlakozott a 
Honvéd Kadét programhoz. Ezt a 
szakirányt már a szeptemberben induló 
kilencedik évfolyamos diákjainknak is 
lehetőségük van felvenni, illetve május 
9-től várjuk elérhetőségeinken azon 
diákok jelentkezését, akik ősztől ezt a 
képzést szeretnék választani. A Magyar 
Honvédség támogatásával április 
22-én Szentesre mehetett néhány 
diákunk laktanyalátogatásra, hogy 
részt vegyen a parancsnokváltáson 

és a műszakiak napján a Damjanich 
János laktanyában. A hivatalos 
beszédek és köszöntések után indultak 
a programok: katonazenekar játszott, 
bemutatót tartott a díszegység, a lovas 
huszárok és a tűzszerészek. Az égen 
vadászgép és harcihelikopter húzott át, 
aztán önvédelmi bemutató színesítette 
a programot. Ilyen élményeket 
is kínálunk a hozzánk jelentkező 
diákoknak, várjuk őket szeretettel.

Laktanyalátogatás Szentesen

Április 25-én Gyulán rendezték meg a kispályás labdarúgó 
diákolimpiát, ahol iskolánk csapata megszerezte a megyei 
bajnok címet, így lehetőséget kapott a május végén 
Zalaegerszegen megrendezésre kerülő országos döntőn való 
szereplésre. A csapat tagjai: (balról jobbra hátsó sor) Végh 
Tamás (11.B), Szlancsik Bence (11.B), Munkácsi Márk 
(10.A), Gódi Ronald (11.A), Soczó Szabolcs (11.A), alsó 
sor: Szmola Tamás (10.A), Szilágyi Gergő (11.A), Forgács 
Gergő (11.A), Bokor Marcell (10.A). 
Április 26-án atlétika diákolimpiára került sor. A békéscsabai 
megyei döntőn Vaszkán Bence 9.A osztályos tanulónk 400 
méter síkfutásban 3. helyezett lett, Sebestyén Máté Gergely 
10.A osztályos tanulónk pedig 100 méter síkfutásban 6. 
helyen ért célba. 
Tanáraik és kísérőik: Pántya Sándor és Nagy Ádám

Sportsikerek

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár által a Magyar Költészet 
Napja alkalmából rendezett kistérségi 
szavalóversenyen Bula Boglárka 10.A 
osztályos diákunk is részt vett, melyen 
Babits Mihály: Miatyánk című versével 
különdíjban részesült. A versenyre 
Debreceniné Barancsi Emese tanárnő 
készítette fel Bogit.

Szavalóverseny
Április 20-án iskolánk lelki napjának 
keretében a gimnázium és az általános 
iskola diákjai istentiszteleten vettek 
részt, majd minden osztály saját 
programot szervezett: evezést, 
társasjátékozást, sétát, filmnézést vagy 

közös pizzaevést. Fontosnak tartjuk, 
hogy ezeken a napokon kötetlen 
formában együtt töltsék a diákok 
az idejüket és segítsük közösséggé 
válásukat.

Lelki nap a gimnáziumban

további információk, fotók: www.szentgellert.hu
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

Április utolsó hete a végzősökről szólt 
a gimnáziumban. Minden tavasszal 
nagy várakozás és készülődés előzi 
meg a DÖK napot. Ilyenkor színes 
programok és érdekes feladatok várják 
a tanulókat. Április 26-án, kedden a 
diákönkormányzat játékos akadály- 
és főzőversenyt szervezett az iskola 
diákjainak. Finom paprikás krumplik 
rotyogtak a bográcsokban és jó 
hangulatú sor- és ügyességi, valamint 
műveltségi versenyek zajlottak 
az iskola udvarán és termeiben. A 
feladatokon kívül a menetlevélre és az 
egységes megjelenésre is szerezhettek 
pontokat az osztályok. A legügyesebb 
csapat tortával ünnepelhetett a vidám 
hangulatú délelőtt végén. Idén az 
akadályversenyt a 11.A osztály nyerte 
meg, a legfinomabb paprikás krumplit 
pedig a zsűri szerint a 12.A osztály 
főzte. A DÖK munkáját segítette 
Rudner Anett tanárnő.
Szerdán a végzősök istentiszteletére 
került sor, ahol áldást kaptak az érettségi 
vizsgákhoz és a továbbtanuláshoz. 
Csütörtökön az esti órákban az iskola 
pedagógusai várták a végzős diákokat, 
akik dalokkal és kedves ajándékkal 
készültek a szerenádra. A péntek reggel 
bolondballagással indult. A diákok 
pótkocsis traktorral vonultak fel, 

színes, vidám jelmezekben ellátogattak 
a helyi általános iskolákba és az 
alsóbb évfolyamos diákjaink arcára 
is mosolyt csaltak felvonulásukkal. A 
délután folyamán pedig a hivatalos, 
ünneplős középiskolai ballagásra 
került sor. Ünnepi műsor keretében, 
a hagyományos módon köszöntünk 
el végzőseinktől. Az elmúlt 4 évben 
ezen az évfolyamon 47 diákunkat 
támogattuk, tanítottuk, segítettük, 
hogy sikeres érettségi vizsgát tehessen 
és önálló életre kész felnőtté váljon. 
A rendezvény során jutalomban és 
nevelőtestületi dicséretben részesültek 
a tanulmányi, közösségi munkában és 
sportban kiemelkedő tanulóink, akik 
Tóth Ferenc igazgató úrtól vehették át 
elismeréseiket.
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért 
nevelőtestületi dicséretben részesült: 
Fekécs Laura, Tímár Péter András és 
Várkonyi Sarolta 12.A osztály, és Mile 
Ákos 12. B osztály
Kiemelkedő közösségi munkájáért 
nevelőtestületi dicséretben részesült: 
Kiss Csenge, Rácz Gréta Ildikó, Wolf 
Anna, Földi Imre és Gonda Kristóf 
István 12.A osztály, Galambos Levente, 
Lajter Dorina és Gergely Dániel (a 
DÖK részéről) 12.B osztály
Kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkájáért nevelőtestületi dicséretben 
részesült: Mészáros Kata Boglárka (a 
DÖK részéről is), Sztoján Zoltán, Saly 
Sára és Varjú Zalán Péter 12.A osztály
Kiemelkedő hitéleti szerepléséért 
nevelőtestületi dicséretben részesült: 
Sztoján Zoltán 12. A osztály
A Dr. Pacsika György járásvezető 
úr által felajánlott díjat a történelem 
tantárgyból elért kiemelkedő 
eredményéért Tímár Péter András 12.A 
osztályos tanuló kapta meg.
Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ 
JÓ SPORTOLÓ díját az idei tanévben 
végzőseink közül Hunya Fanni Blanka 
és Ugrai Éva 12.A osztályos diákjaink 
vehették át. 

Mindannyiuknak szívből gratulálunk 
és büszkék vagyunk rájuk. Köszönet 
pedagógusaiknak, szüleiknek, 
hogy támogatták őket eredményeik 
elérésében.

A végzősök utolsó hete a gimnáziumban

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, 
hogy Gyomaendrődön, a pünkösdi ünneptől 
függetlenül, a kommunális (vegyes) és a szelektív 
hulladékgyűjtés a megszokott rend szerint 
történik.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 
óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan 
elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes 
információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhat. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfe-
leinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elekt-

ronikus formában, postai úton történő ügyintézést 
részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
Gyomaendrőd- hulladékszállítás

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Ügyfélfogadási idő:
május: minden héten hétfő, csütörtök 7:30-12:00
június: minden héten kivétel június 06-án (hétfőn ZÁR-
VA)hétfő, csütörtök 7:30-12:00

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetősége-
ken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu,  
uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
(hétfő és szerda: 8:00-15:00, csütörtök: 7:00-19:00)
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A Kner emlékév 2022 – 40 éve együtt 
Gyoma és Endrőd programsorozat 
részeként került megrendezésre a IV. 
Torta- és Süteménysütő verseny a Határ 
Győző Városi Könyvtárban. A versenyt 
5 kategóriában hirdettük meg, melyre 
összesen 25 vállalkozó szellemű 
felnőtt és 2 gyermek nevezett. A Kner 
Piroska emlékére szervezett verseny 
nevezői között 8 vidéki (Békéscsaba, 
Dévaványa, Szarvas, Tótkomlós, 
Túrkeve) személy is volt. Összesen 

47 torta és sütemény érkezett az 
alkotóktól a könyvtárba. A zsűri neves 
szaktekintélyekből állt: Dégenhardt-
Duma Annamária cukrászmester, 
Dr. Farkasinszki Ildikó cukrász és 
Tímár Attila mesterszakács kóstolta 
és bírálta a tortákat és süteményeket. 
Valamennyi nevező oklevelet, a 
Kner Piroska Szakácskönyv és Parti 
Nagy Lajos Árnyékporocska című 
regényének könyvegyüttesét, valamint 
kerámiatányért kapott ajándékba.

Kner Piroska Torta- és Süteménysütő verseny
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MEGHÍVÓ 
A Határ Győző Városi Könyvtár a  

Kner emlékév -2022 programsorozat keretén belül 
szervezi meg 

 

 KNER SÉTA  
programját. 

 

A vezetett séta a Knerekhez köthető nevezetes 
helyek egy részét járja be. 

  A sétát vezeti  
Dr. Füzesné Hudák Julianna. 

 

Időpont: 2022. május 28. (szombat)  
9-11 óra között. 

Indulás a Határ Győző Városi Könyvtártól, 9 órakor. 
 

A programon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött, a létszámkorlát miatt.  

Regisztrálni lehet a könyvtárban személyesen,  
vagy telefonon: 218-370. 

 

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Ön és kedves 

ismerőseit
2022. május 20-án 17 órára a

Tavaszi Tárlat megnyitójára
a Szent Antal Népház 

kiállító termébe
(5502 Gyomaendrőd, 
Blaha Lujza utca 21.)

A tárlatot megnyitja: 
Dr. Szonda István

A tárlat a megtekinthető a 
Népház nyitvatartási idejében 
(H-P: 8-16 óra) június 30-ig.
Információ: 06-20/238-0046
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Meghívó 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt 

2022. május 29-én (vasárnap) a 

HŐSÖK NAPJA 
alkalmából rendezendő ünnepségre, 

a Hősök terére 

10.00 Engesztelő szentmise  a hősökért 
az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban 

11.00 Megemlékezés a Hősök terén 
a két világháború és az 1956-os forradalom 

áldozatairól 
 

Ünnepi műsorral közreműködik 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa 

Koszorúzás és a hála virágainak elhelyezése az emlékműveknél. 
A Szabadság térről 10.30-kor térítésmentesen igénybe vehető autóbusz indul az 

ünnepség helyszínére, majd 12.30-kor vissza. 
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Sajtóközlemény

tOP-7.1.1-16-H-eSza-2019-00194
Hagyományőrző és családi programsorozat 
a szent antal népHáz és művelődési Házban 
2021.06.13- 2022.04.25.

A Szent Antal Népház és Művelődési Ház 2019 májusában a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00194  Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívás keretében 100% támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 4 000 000 Ft.

A felhívás fő célja a helyi közösségszervezéshez és városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó Hagyományőrző és 
családi programsorozat megvalósítása.

A 4 000 000 forint európai uniós támogatás eredményeképpen megvalósult hagyományőrző és családi programsorozat 
elősegítette a helyi hagyományok és értékek megismerését és a családok részvételét a közösségi programokban. A 
megvalósult programsorozat elősegítette a helyi tradíciók megismerését, a felnövő nemzedék identitásának erősödését 
és a lakóhely hagyományaihoz való ragaszkodást.

A projekt megvalósításának helyszíne: Szent Antal Népház és Művelődési Ház, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.
A projekt megvalósításának időtartama: 2021. 06. 13 - 2022. 04. 25.

A program a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információt a www.nephazendrod.hu oldalon olvashatnak.
További információ: Dr. Szonda István Tel: 06-20/238-0046; e-mail: sznephaz@gmail.com

Április 9-én Domaszéken kaptak 
újra lehetőséget az utánpótláskorú 
judokák, ahol ismét sok tapasztalatot 
szerezhettek. A Gyomaendrődi Judo 
Klubból ezen a napon 10 judoka vett 
részt: Földesi Hanga, Szarka Péter, 
Gaál Blanka, Tóth Gábor, Rácz Eleni 
Árven, Tóth Zalán Bence, Szabó Milán 
Sándor, Félix Noel, Fitos Barnabás és 
Földvári Ákos. Saját csoportjukban 
mindannyian hozták a várt eredményt. 
Mindenki örült a verseny lehetőségének 
és elégedetten, éremmel a nyakukban 
tértek haza.
A következő napon, április 10-én már a 
Diák „A”, „B” és Serdülő korcsoportos 
versenyzőink indulhattak a Nyílt 
regionális rangsor versenyen, ahol 
mindannyian dobogósok lettek: Diák 
„A” korcsoport: Félix Patrik (-45kg) 
III. hely. Összevont Diák „A” és „B” 
korcsoport: Rómer Janka Vénusz 
(-30kg) II. hely. Diák „B” korcsoport: 
Imre Dávid Benett (-35kg) III. hely. 
Serdülőben: Botos Lujza (-52kg) I. 
hely. Fekécs Gyula (-66kg) I. hely. 
Április 30-án és május 1-én került 
megrendezésre Európa legnagyobb 
utánpótlás judo versenye a  

35. BUDAPEST KUPA, melyen 21 
országból több, mint 1800 nevező 
indult. Minden kor- és súlycsoport igen 
nagy létszámú volt. A Gyomaendrődi 
Judo Klub 5 versenyzőt nevezett 
a versenyre. Az első napon U13-
ban az egy évvel idősebbek között 
Rómer Janka Vénusz (-32kg) a 32 
indulóból pontszerző VII. helyen 
végzett. Szintén U13-ban Félix Patrik 
(-45kg) 26 indulóból végül nem jutott 
be pontszerző helyre. A második nap 
az U23-as versennyel kezdődött, 
ahol Beinschróth Balázs (+100kg) 
pontszerző V. helyen végzett. U15-
ben Botos Lujza (-52kg) 24 indulóból 
végül nem jutott be pontszerző helyre.
A Klub utolsó versenyzője ezen a napon 
Fekécs Gyula volt szintén U15-ben 
(-66kg), aki a 24 fős mezőnyben szépen 
haladt előre és végül a megszerezte a 
II. helyért járó ezüstérmet. Gratulálunk 
minden versenyzőnknek és edzőnknek, 
Katona Ákosnak az eredményekhez! 
Köszönjük a versenyzők felkészítését!
Köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását!

Gyomaendrődi Judo Klub

A Gyomaendrődi Judo Klub áprilisi eredményei
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2022. április 9-én Kunszentmárton 
adott otthont az Országos Fitkid Dance 
versenynek. A versenyen közel 300 
lány vett részt, amiből a KörösFit 
Diáksport Egyesület erre a versenyre 
24 versenyzővel, azaz 6 egyéni gyakor-
lattal és 3 csapat gyakorlattal képvisel-
tette magát. 19 versenyzőnknek ez volt 
élete első megmérettetése a FITKID 
sportban, ami még inkább izgalmassá 
tette a napunkat!
A legfiatalabbak versenyén Csipai 
Csepke életében először állt a 6 bíróból 
álló zsűri elé. A csöpp lány mindössze 
5 évesen egy gyönyörű gyakorlatot mu-
tatott be, ezzel a korban és magasság-
ban is nagyobb lányokkal versenyezve 
az Országos 4. helyet szerezte meg. 
A közönség állva tapsolta végig a ver-
senygyakorlatát! Az egyéni verseny-
zők egytől egyik fantasztikus gyakor-
latot mutattak be, amellyel a következő 
eredmények születtek. Fekécs Noémi 
– Országos 3. helyezett. Izsó Zorka 
- Országos 5. helyezett. Gombkötő 
Zsófi - Országos 5. helyezett. Lövei 
Kíra - Országos 6. helyezett. Gellai 
Zoé Aisa - Országos 13. helyezett. 
ORSZÁGOS BAJNOK lett a 
KISKUTYÁK nevű 1. korcsoportos 
Dance Show csapatunk, amelynek 
a tagjai mindössze 7 éves lányok! A 
csapat tagjai: Bedő Bianka, Bujdosó 
Cintia, Gaál Bella, Hornok Helka, 
Nyerges Kéla, Szilágyi Lara. A POCO 
LOCO csapatunk országos 8. helyezett 
lett, akik a 2. korcsoportos csapatok 
versenyében vettek részt. A csapat tag-
jai: Barta Kinga, Feke Miléna, Gellai 
Zoé, Nádasdi Alexandra, Tóth Mirtill. 
A SZÜLINAPI BULI nevű formáci-
ónk a 3. korcsoportban mérettette meg 
magát, és szintén az országos 8. helye-
zést érték el. A csapat tagjai: Bujdosó 
Gréta, Gubucz Kata, Hoffman Hanna, 
Tóth Kamilla, Samu Hanna, Szikszai 
Szelli, Szujó Anikó, Tóth Tünde

2022.04.23-án rendezte meg a New 
Top Talent Fitkid SE az I. Alföld Kupát 
Szolnokon, ahol a KörösFit DSE 27 
lánnyal nevezett és 10 egyéni gyakor-
latot és 5 csapat gyakorlatot mutatott 
be a bíróknak. A versenyen az 5 éves 
kortól a 20 évesig, közel 150 gyermek 
mutatta be tudását. A lányok nagyon jó 
formában érkeztek a versenyre, nem 
csak tudásban, de a hangulatuk is na-
gyon jó volt.
A 15 gyakorlatból 7 produkciónk 
ARANYÉRMES, 3 gyakorlatunk 
EZÜSTÉRMES, 2 táncunk pedig 
BRONZÉRMES lett.
ARANYÉRMESEK – BAJNOKOK: 
Csipai Csepke, Csipai Csenge, 
Gombkötő Zsófi, Fekécs Noémi. 
KISKUTYÁK csapata. CLOSER 
kiscsapat. WONDERLAND kiscsa-
pat.
Egyesületünkből először GYURICZA 
NÓRI lépett a szőnyegre, és egy 
nagyon jó gyakorlatot mutatott be, 
mellyel 2. helyezést ért el. FURKA 
DORKA a 3. kcs-ban versenyzett, ahol 
nagyon erős a mezőny. Dorci is nagyon 
szépen versenyzett, amellyel a 4. he-
lyen fejezte be a versenyt.
CSIPAI CSENGE háromszoros 
bajnok lett ezen a versenyen, hiszen 
megnyerte az egyéni versenyét a II/b 
korcsoportban, valamint mindkét csa-
patával felállhatott a dobogó legfelső 
fokára.
PATAKI ZOÉ egy nagyon elegáns és 
pontos gyakorlatot mutatott be a bírók-
nak, amellyel 2. helyezést ért el. Az 
első blokkban még 2 csapat gyakor-
latot adtak elő a lányok. A CLOSER 
(Csipai Csenge, Furka Dorka, Gyuricza 
Nóra, Pataki Zoé) most először indult 
kiscsapat formációban. Nagyon szép 
gyakorlattal az 1. helyen végeztek. 
A WONDERLAND csapat (Csipai 
Csenge, Fekécs Noémi, Gombkötő 
Zsófi, Lövei Kíra) már egy sokkal ösz-
szeszokottabb formáció. A lányok szu-
per versenyzéssel BAJNOKOK lettek.
A 2. blokk elején mutatta be a gyakor-
latát a legkisebb versenyzőnk, CSIPAI 
CSEPKE, aki mindössze 5 évesen 
egy olyan szép gyakorlatot mutatott 
be, amellyel nem csak a közönséget, 
de a bírókat is levett a lábáról, és ez-
zel megszerezve az 1. helyért járó 
kupát! GELLAI ZOÉ AISA sokat 
javított az előző versenyéhez képest, 
és megérdemelten vette át az érmet, 
amit a 4. helyezettnek adtak. IZSÓ 
ZORKA produkciója mindig is a kö-
zönség egyik kedvence, nagyon kü-
lönleges zenére egy szuper táncot ad 

elő. Most a gyakorlata az 5. helyre 
volt elegendő. GOMBKÖTŐ ZSÓFI 
most is egy nagyon elegáns gyakor-
latot adott elő, pontos elemekkel, így 
megérdemelten nyert a korcsoportjá-
ban. FEKÉCS NOÉMI nagyon maga-
biztosan állt most a bírók elé, aminek 
meg is lett az eredménye. Gyönyörű 
koreográfiájával bajnok lett. LÖVEI 
KÍRA a 8. kcs-os versenyében a szép 
gyakorlatával a dobogó 3. fokára áll-
hatott fel. A csapatok versenyében a 
KISKUTYÁK nem csak cukik de 
szuper ügyesek voltak, amivel elhoz-
tak megint az 1. helyet. (Bedő Bianka, 
Bujdosó Cintia, Gaál Bella, Hornok 
Helka, Nyerges Kéla, Szilágyi Lara). A 
POCO LOCO 2.kcs-os csapatunk egy 
nagyon szép gyakorlattal ezüstérme-
sek lettek. A SZÜLINAPI BULI csa-
patunk (Bujdosó Gréta, Gubucz Kata, 
Hoffman Hanna, Tóth Kamilla, Samu 
Hanna, Szikszai Szelli, Szujó Anikó, 
Tóth Tünde) a 3. kcs-osok népes me-
zőnyében versenyeztek. A 8 lány egy 
nagyon összeszedett versenyzéssel a 
dobogó 3. fokára állhatott fel. Nagyon 
büszkék vagyunk a lányokra, gyönyörű 
eredményeket értek el!
2022.04.29-én a XXIII. Sajt-és túró-
fesztiválon, a Gyomaendrőd Szeretlek 
programsorozaton belül 1 órás műsort 
adtak az egyesületbe járó gyerekek. A 
több, mint 60 tornász fantasztikus mű-
sorral örvendeztette meg a közönségét. 
Az edzők viszont egy 100 szeletes tor-
tával ajándékozták meg a gyermekeket 
és köszönték meg a tornászok áldoza-
tos munkáját. Ezúton is köszönjük a 
meghívást!

Köszönjük az edzőknek a gyerekek fel-
készítését: Gergely Orsi, Varró Renáta, 
Katona Ákos 
Köszönjük a Szülőknek a sok se-
gítséget és támogatást! Külön kö-
szönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását! Hajrá 
Gyomaendrőd, Hajrá KörösFit DSE! 

8 bajnoki cím 1 hónap alatt a KörösFit DSE-nél!
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A Színfolt Mazsorett Táncegyesület 
mindkét korosztálya a Nemzetközi Sajt 
– és Túrófesztiválon, a „Gyomaendrőd 
szeretlek” című műsorban a fesztivál 
színpadán adott hangulatos, jól sikerült 
műsort. Köszönjük a meghívást, 
köszönjük a szülők és polgármester úr 
támogatását!

Hunya Jolán Színfolt vezetője

A Tánc Világnapján!

A Mátrix Sportegyesület április  
10-én az IBFF Fit – Kids Országos 
versenyén vett részt. A rendezvényen 
10 versenyzőnk is bizonyított. 
Fantasztikus eredményeink születtek.
B kategória:
2. korcsoport Major Regina     1. hely
3. korcsoport Sztvorecz Gréti  1. hely
6. korcsoport Hajkó Kata        1. hely
C kategória
1.korcsoport  Szabó Janka   1. hely
Nyuzó Fanni     2. hely
Darvasi Emese     1. hely
2.korcsoport Szűcs Zsófi  2. hely
3.korcsoport Majerszki Zsani   1. hely
Zádori Zoé    2. hely
Maletz Lilla    3. hely
  
A versenyről egy különdíjat is 
elhoztunk! Sztvorecz Gréti a 
legmagasabb pontszámot elért 
versenyző lett. „A sport megtanít 
minket becsületesen küzdeni.” 

A Mátrix Fitness SE április 21-én egy 
fellépési lehetőséget kapott a Mezőtúri 
Református Iskola Diáknapjára.  
Először az Akrobatika Kosárlabda 
csapatunk mutatott be a koreográfiát 
majd ezt követően a fitness 
versenyzőink. 

Április 23-án egy projekt munkát 
végeztünk aminek az eredményét 
izgatottan várjuk. Lassan minden 
kiderül. ,,Kis lépések összesége 
hatalmas ugrást eredményezhet.”
Április 24-én Budapestre utaztunk a 
Magyar Testépítő és Fitness Szövetség 
IFBB Magyar Bajnokságára. A 
verseny délelőtt kezdődött. Először a 
C kategória kezdte meg a versenyzést.
Aranyérmesek Nyuzó Fanni, Szűcs 
Zsófi, Majerszki Zsani. Ezüst 
érmesek: Szabó Janka, Darvasi 
Emese, Zádori Zoé, Maletz Lilla. 

B kategória
- Sztvorecz Gréti 1. hely     

MAGYAR BAJNOK
- Major Regi 7. hely
Ezen a hétvégén volt még egy 
versenyünk ahol szép eredményeink 
születtek. Revolution Dance Cup 
Nemzetközi versenye ahol 12 
versenyzőnk vett részt.
Major Regi    KIEMELT ARANY
Sztvorecz Gréti  KIEMELT ARANY
Darvasi Emese   KIEMELT ARANY
Szabó Janka  ARANY
Szűcs Zsófi  ARANY
Maletz Lilla  ARANY
Zádori Zoé  ARANY
Hajkó Kata  ARANY
Nyuzó Fanni  EZÜST 
Szurovecz Lujzi EZÜST 
Majerszki Zsani EZÜST
Vékony Fanni  EZÜST
Köszönjük mindenki szorgalmas kis 
munkáját. Megyünk együtt tovább :-)
Mátrix Fitness SE felkészítői: 
Soczó Szabina, Kun-Tari Brigitta, 
Hajkó Kata, Debreczeni Dóri. 
Május 4-8 között Zágrábban  
képviseljük Magyarországot 3 
versenyzőnkkel: Sztvorecz Gréti, 
Major Regi, Hajkó Kata. 
,,Sohase add fel a reményt , mert soha 
nem tudhatod, mit hoz a holnap.”
Hajrá Magyarország! 
Hajrá Gyomaendrőd! 
Hajrá Mátrix Fitness!

Nincs pihenés a Mátrix Fitness SE-nél

hElYI AUtóBUSz MEnEtrEnD

2022. április 02. – 2022. november 05.

2022. április 02-tól a következő időpontokban közlekedik a 
helyi autóbusz járat az

ENDRŐDI 
KÖZTEMETŐBE 

MÁV állomásról 08:00
Szabadság térről 08:05
Dérynétől-Endrődi út 08:15
Temetőből vissza 09:40

GYOMAI
KÖZTEMETŐBE

Dérynétől 08:15
MÁV állomásról 08:25
Szabadság térről 08:30
Temetőből vissza 10:10

Szombatonként:
04.02. 08.06.
04.16. 08.20.
04.30. 09.03.
05.14. 09.17.
05.28. 10.01.
06.11. 10.15.
06.25. 10.29.
07.09. 11.01.
07.23. 11.05.

Szombatonként:
04.02. 08.13.
04.09. 08.27.
04.23. 09.10.
05.07. 09.24.
05.21. 10.08.
06.04. 10.22.
06.18. 10.29.
07.02. 11.01.
07.16. 11.05.
07.30.
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XVIII. BOGRÁCS NAPJA 
Jakus Imre Paprikáskrumpli-főző emlékverseny 

2022. június 5. vasárnap 
Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. 

 

Nevezési kategóriák: 
 

❖ paprikás krumpli (minden változatban) 
❖ pörkölt 
❖ egyéb (ami a bográcsba belefér) 

 

Jelentkezési határidő: 2022. május 31. 
 

❖ személyesen a Rózsahegyi Házban 
❖ vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon 

 

Nevezési díj: 3000 Ft/csapat 
(Fedett főzőhely, 2 db sörpad asztallal, tűzifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

 

Program: 
 730 Regisztráció, főzőhelyek elfoglalása 
 900 Megnyitó: a rendezvényt megnyitja Toldi Balázs polgármester 
 1015 A Tulipános Óvoda műsora 
 1130 A Barátság Klub énekel 
 1200 Jó ebédhez szól a nóta! (a Mraucsik-Tímár duó zenél) 
 1400 Sztárvendég: Dupla KáVé 
 1500 Eredményhirdetés 
 1600 Tombolasorsolás 

 

Kapcsolódó egész napos programok: 
❖ A Szarvasi Veteránjármű Baráti Kör mezőgazdasági gépeinek bemutatója 
❖ Az udvari kemencében sül a finom kelt tészta 
❖ Büfé, vásár, légvár, arcfestés 

 

Ingyenes buszjárat a program helyszínére! 
 

 A Szabadság térről: 830 órakor Öregszőlőből: 1745 órakor 
 

Gyomaendrődi árusok jelentkezését várjuk! 
 

Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, sztárvendégekkel várunk minden érdeklődőt! 
 

A program a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány 
„Közösségépítő programok a Rózsahegyi Házban eszközbeszerzéssel” 

című, a VP6-19.2.1.-54-10-19 pályázati konstrukció keretében 
megvalósuló LEADER projekt részeként kerül megrendezésre. 

2022.04.09-10-én Domaszék 
adott otthont a Dél-Magyarországi 
Regionális Judo Szövetség nyílt 
régiós versenyének. Az első napon 
Diák C korcsoportig a gyerekekre 
4 küzdelem várt, melyet miután 
sikeresen teljesítettek mindenki 
aranyéremmel indulhatott haza. 
Voltak, akik plusz mérkőzéseket is 
vállaltak, nekik külön gratulálunk! 
Résztvevők: Fülöp Nikolett, Szabó 
Dávid, Sebők Róbert, Simon Nemere, 
Béniám-Ádám Larion. A második nap 
a Diák A-B és a Serdülő korosztály 
versenynapja volt. 2 versenyzőnk 
indult a 169 fős mezőnyben. Buza 
Péter a Diák A korosztály -38kg-os 

mezőnyében ezüstérmet szerzett. Majd 
az idősebb Serdülő korosztályban is 
helytállva -40kg-ban bronzérmes lett. 
Jónás Zalán Serdülő - 55kg-os 
súlycsoportjában mindenkit legyőzve 
szerezte meg az aranyérmet.
A Magyar Judo Szövetség egy 
formagyakorlatokat (Kata) bemutató 
versenyt indított 7-10 éves gyerek 
számára, amelyen 66 egyesület 
195 párosa vett részt. A Bushido 
Judo Se 5 judokája 3 párban lett 
nevezve.   Faragó Noel-Béniám-
Ádám Larion= Kata: Nage no Kid, 
Arany minősítést; Sebők Róbert- 
Faragó Noel Máté= Kata: Nage no 
Kid, Arany minősítés; Fülöp Nikolett-

Simon Nemere Pál= Kata: Katame 
no Kid, Arany minősítést szereztek. 
Gratulálunk a szép eredményhez! 
Köszönjük edzőinknek a felkészítést! 
Köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának a támogatását!

Bushido Judo SE áprilisi eredményei


