Feladatlapok
Három alkalommal, november, január és december hónapokban küldtünk
ki feladatlapokat. A csapatoknak a megadott források alapján kellett
megválaszolni a kérdéseket. A megoldáshoz nem lexikális tudásra volt szükség,
hanem arra, hogy vegyék kézbe a dokumentumokat: keressenek és találjanak
adatokat a könyvek, újságok, a könyvtár digitalizált dokumentumai között,
nézzék és ismerjék meg az önkormányzat, városi intézmények, vállalkozások
honlapjait.

Szócikkek
Izgalmas feladat volt a BékésWikihez szócikket írni. Gyomaendrőd
(Endrőd/Gyoma) épületéről, közterületéről, köztéren elhelyezett szoborról,
emlékműről, emléktábláról, alkotásról, stb., vagy természetvédelmileg értékes
terület/fa/víz stb.- ről készülhettek a szócikkek.
A szócikk készítéshez azokat az adatokat adtuk meg feltételként, amelyek
a BékésWiki honlapon találhatók. A korábbi években több Békés megyei iskola
is részt vett már a szócikk író versenyen, eddig Gyomaendrődről nem volt
jelentkező, így nem található városunkkal kapcsolatos szócikk a BékésWiki
honlapon.
Ez volt a legnehezebb feladat, a csapatok nagyobb dologra vállalkoztak,
mint amilyenre mi gondoltunk. Egy épület, templom bemutatása megadott
karakterszámú szócikkben igen nehéz feladat. Szerencsésebb választás volt egyegy szobor, emléktábla leírása. Ennél a feladatnál hiányoltuk a saját fotókat.
Általános problémaként jelentkezett, hogy a szócikkek nem arról szóltak, mint a
szócikk neve.

Interjúk
Tartalmas, élvezetes interjúk készültek. Minden csapatnak interjút kellett
készíteni olyan városunkban élő személlyel, akinek élete, életútja és munkássága
széles körben ismert, vagy érdemes és méltó arra, hogy Gyomaendrőd város
hírnevét növelje. Az idősebb korosztályú csapatoknak további interjúkat kellett
készíteni Gyomaendrődről elszármazott személyekkel is. A csapatok velük
készítettek interjút:
Dr. Szonda István
Halászné Dr. Balogh Erzsébet
Gubucz Béla
Giricz László
Oláh Gizella és Molnár Albert
Rosza Péter
Dr. Kovács Béla
Szujó Zoltán
ifj. Tótka Sándor

Bemutatók
Igen szép bemutatókat készítettek a csapatok. Azt a feladatot kapták, hogy
mutassanak be gyomaendrődi székhellyel működő gazdasági társaságot, üzemet,
gyárat, magánvállalkozót, magánvállalkozást. Nagy élvezettel olvastuk a
bemutatókat, mi is sok újdonságot tudtunk meg a beadott munkákból. A
csapatok az alábbi cégeket választották:
Drawit Hungária Kft.
Tótkaép Kft.
Gubucz Zoltán – MÁGUS Comp
Bajzák Antal mézüzem
Róza Papír
Dreher vendéglő
Ollé Cipőipari Vállalkozás
További feladat volt olyan társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány,
társaság, bemutatása, amely gyomaendrődi székhellyel működik, tevékenysége
szorosan kötődik városunkhoz. Ennél a feladatnál az alábbi civil szervezeteket
ismerhettük meg:
Jelen és Jövő Alapítvány
Kis Bálint Á. I. Diáksport Egyesület
Vizi-szörnyek
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa
Nagycsaládosok egyesülete
Női Kézilabda Sport Egyesület

