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Gyomaendrőd 25 éves
Jeles születésnapot ünnepel város-

unk a 2014. esztendőben. 25 éves a vá-
ros, ami egy szép szám és ilyenkor az 
ünnepeltet köszöntik, míg az ünnepelt-
nek számot kell vetni az elmúlt idővel 
és előre kell tekinteni a jövőbe.

A két település Gyoma és Endrőd 
egyesülését követően néhány évvel 
megtörtént a várossá nyilvánítás. 

Ha belegondolunk, erre minden fel-
tétel megvolt, mert a város középüle-
tei, kultúrája, hagyománya és emlékei, 
középiskolái, mind meglévő feltételek 
voltak, hogy városi rangot nyerjen.

A 25 esztendő alatt sok pozitív do-
log történt, de el kell azt is mondani, 
hogy a többi, alföldi kisvároshoz ha-
sonlóan, fogyóban a lakosság és szinte 
nemzedékek tűntek el. Ezért kell gon-
dolkodni tehát a „hogyan-továbbról”.

Városunk adottságai mindig kiváló-
ak voltak ezt kell tehát jobban kihasz-
nálni. A kulturális örökséget ápolni 

kell, könyvkiadással, megemlékezé-
sekkel és jeles ünnepekkel. Egy város 
életében rendkívülien fontos a közle-
kedés. Az elmúlt években és napjaink-
ban is jelentős fejlődés tapasztalható 
ezen a területen. Néhány éve felújítás-
ra került az Endrődi Híd, a napokban 
folyik a vasút felújítása és épül a vár-
va várt aluljáró is, mely megkönnyí-
ti nemcsak a településen lakók, hanem 
az áthaladók közlekedését is.

A 30000 hektáron elterülő vá-
ros fontos ágazata a mezőgazdaság, 
ugyanakkor büszkén kell gondolnunk 
a nyomdára, mely városunk életében 
mindig meghatározó volt.

Az Ipari Parkban folyamatos a bete-
lepülés napjainkban is, úgyhogy rövi-
desen kiírható, hogy megtelt.

A természeti adottságok és a hely-
ben lévő látnivalók, jó alapot szolgál-
tatnak a turisztika számára, így ez az 
ágazat is biztos megélhetést biztosít 

családok számára.
Van tehát okunk az ünneplés-

re és kívánom Gyomaendrőd polgá-
rainak, hogy együtt egy új fejlődő 
Gyomendrődöt építsünk.

Várfi  András, polgármester

lád k á á

Egyre népszerűbbek a járások
Erdős Norbert a közigazgatás átalakításáról

A Közpolitikai Kutatások In-
tézete a közelmúltban felmérés-
sorozatot végzett a közigazgatási 
reformok hatásairól. 
Erdős Norbert országgyűlési 
képviselőt, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormány-
megbízottat ez alkalommal a járá-
si hivatalok szakmai és lakossági 
fogadtatásáról kérdeztük. 

A magyar kormány hivatalba 
lépése óta azon munkálkodik, hogy 
a közigazgatás reformja révén, a 
közigazgatás rangját visszaadva, az 

ügyek egyszerűbb intézési lehető-
ségével a polgárok életminőségét 
javítsa. Erdős Norbert országgyűlési 
képviselő, a Békés Megyei Kor-
mányhivatalt vezető kormánymeg-
bízott hangsúlyozta, hogy a járások 
kialakításával a magyar közigaz-
gatás reformja befejező fázisába 
lépett, amelyet követően a hangsúly 
immár a reformok hatásainak fel-
mérésén és a működő rendszer apró 
kiigazításain van.

Folytatás a 2. oldalon
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Egyre népszerűbbek a járások
Erdős Norbert a közigazgatás átalakításáról

Amint a kormánymegbízott el-
mondta, a Közpolitikai Kutatások Inté-
zete 2012 tavasza és 2013 nyara között 
négy mérési időszakban, reprezentatív 
felmérésben vizsgálta a közigazgatá-
si reformok hatásait, ezen belül a járá-
si hivatalok kialakításnak fogadtatását.  

Erdős Norbert a felmérés eredmé-
nyeit ismertetve utalt rá, hogy a meg-
kérdezettek döntő többsége egyetértett 
azzal, hogy a helyi önkormányza-
tok és a megyei önkormányzatok kö-
zött egy polgárbarát közigazgatási 
szint jött létre. A vizsgálatok kezdete 
óta eltelt időszakban a járási hivatalok 

ügyintézésével kapcsolatos személyes 
tapasztalatok okán is a közigazgatás 
színvonalának megítélése jelentősen 
javult. A megkérdezett polgárok ez-
zel kapcsolatban az ügyintézők udva-
riasságának javulását, szakértelmük 
gyarapodását, az ügyintézések egy-
szerűsödését, az elbírálás gyorsaságát, 
a várakozási idő rövidülését és a vá-
rakozóhely kulturáltságának javulását 
emelték ki. A közigazgatás járási re-
formjáról a megkérdezett felnőtt lakos-
ság háromnegyede hallott. 

A felmérések eredményeit össze-
gezve a kormánymegbízott elmond-

ta, az adatokból nyilvánvaló, hogy a 
járási rendszer szakmai és lakossá-
gi körökben egyre népszerűbb. A la-
kossági visszajelzésekből az elemzők 
azt a tapasztalatot is rögzítették, hogy 
a járások koncepcióját sokan lassab-
ban értették meg és a járási hivatalok 
által biztosított könnyebb ügyintézé-
si lehetőség a lakosság egyes rétege-
iben kevésbé tudatosult. Ezen a téren 
a közigazgatás szakembereire továb-
bi feladatok várnak. Mint a közigazga-
tási reformok hatásainak vizsgálatából 
kiderült, 2013 nyarán a felmérésbe be-
vontak több mint négyötöde gondolta 
úgy, hogy a járások kialakítása előnyös 
az ország számára – zárta ismertetőjét 
Erdős Norbert. 

Idén 13 milliárd forintért pályázhatnak 
a fejlődni képes vállalkozások

2014. január 29-én 10 órától a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal dísztermé-
ben a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának igazgatója 
és munkatársai tartottak részletes tá-
jékoztatást az idén is kiírásra kerülő 
Munkahelyteremtő, munkahelymeg-
őrző és egyéb aktuális pályázati prog-
ram lehetőségeiről és feltételeiről. A 
rendezvényen Dankó Béla országgyű-
lési képviselő, Andó Ágnes a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal vezetője, Dr. 
Nagy Ágnes a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ-
jának vezetője, Tímárné Buza Ilona 
kirendeltségvezető, Kovács Mária és 
Valánszki Róbert polgármesterek, Tol-
di Balázs Gyomaendrőd város alpol-
gármestere és több mint 80, a program 
iránt érdeklődő munkáltató képvisel-
tette magát. 

A pályázat sikerességét jól mutatja, 
hogy a nagyszámú érdeklődésen felül 
a tavalyi év során Békés megyében va-
lósult meg a második legtöbb nyertes 
pályázat az országos viszonylatot fi gye-
lembe véve, melyhez a gyomaendrődi 
kirendeltség is nagyban hozzájárult.  
2013-ban 107 békés megyei pályázat 
került támogatásra, ez 428 új munka-
hely teremtését jelentette 896 fő meg-
tartása mellett. 

2014-ben közel 170 munkáltató pá-
lyázatára számítanak ismételten, a pá-
lyázati anyagokat a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ-
jához 2014. február 14-ig lehet benyúj-
tani. A pályázati kiírásnak megfelelően 
a bejegyzett mikro-, kis- és középvál-
lalkozások vehetnek részt, amelyek a 

benyújtás pillanatában még nem kezd-
ték el a beruházást, de 2014. november 
30.-ig be is fejezik azt. Továbbá kötele-
zettséget vállalnak arra, hogy legalább 
két fő munkavállaló számára létesíte-
nek új munkahelyet. A támogatás kere-
tén belül a sikeres pályázók új gépeket, 
berendezéseket, műszaki eszközöket, 
technológiákat, valamint akár új lé-
tesítményeket is elszámolhatnak. Az 
alaptámogatás 1,5 millió forint a nem 
regisztrált álláskeresők esetében, de ez 
az összeg kiegészíthető további támo-
gatási összegekkel is, így akár 3 mil-
lió forintot is elérheti a forrás lehívás.

A pályázat megírása nem igény-
li a pályázatíró cégek közremű-
ködését, bármilyen segítségért, 
információért forduljanak bizalommal 
a munkaügyi központ munkatársaihoz: 
Bella Zsolt 66/444-211/1232 
bellazsolt@lab.hu, Szabados Mónika 
66/444-211/1236 szabadosm@lab.hu  
elérhetőségeken, illetve a  Gyomaend-
rődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének munkatársaihoz 
66/386-705 telefonszámon.

Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltség
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PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyomá-

nyos papírdoboz 
gyártása minden 

méretben!
Szitázás, szitaforma 
készítés, kasírozás!

RÓZA KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Tisztelt 
Adózók!

Közeleg a helyi adók 2014. I. fél-
évi fi zetési kötelezettségének ese-
dékessége. A pótlékmentes fi zetési 
határidő március 17. Február hó vé-
gén, az előző évekhez hasonlóan, az 
idén is postán kerülnek kiküldésre a 
befi zetéshez szükséges csekkek és az 
egyenlegértesítők. A csoportos be-
szedési megbízást adott adózók csak 
egyenlegértesítőt kapnak, az I. félévi 
részlettel, az esedékesség napján, a 
megadott bankszámlájuk terhelésre 
kerül. Kérünk mindenkit, hogy be-
fi zetéseit határidőben teljesítse. Fel-
hívjuk egyúttal a Tisztelt Adózók 
fi gyelmét, hogy az önkormányzat 
honlapján (www.gyomaendrod.hu) 
tájékozódhatnak az egyes adónemek 
szabályairól, változásairól és elérhe-
tők a hagyományos, illetve elektro-
nikus bevallási és egyéb adózással 

kapcsolatos nyomtatványok.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
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 varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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„Itt a farsang, 
áll a bál...”

Boltunkban farsangi 
jelmezek kölcsönözhetők és 
mindenféle farsangi kellék, 

dekoráció kapható.
Információ:06-70-770-5528

Pályázati pénzből újul meg a 
Varga Lajos Sportcsarnok

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata 2013. május hónapban pályázatot 
nyújtott be az óvodai, iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás tárgyban. A pályázatban a 
Varga Lajos Sportcsarnokban sportte-
vékenység gyakorlása során megsérült 
álmennyezet javítása, valamint hőszi-
getelés szerepelt a megvalósítandó cé-
lok között.

2013. december hónapban Önkor-
mányzatunk örömmel értesült, hogy a 
Belügyminisztérium pozitívan bírálta 
el pályázatot. 2013. december 17-én ha-

tályba lépett a Támogatási Szerződés, 
amely szerint Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata 14 000 000 Ft támo-
gatásban részesült. A támogatás egy-
szeri, vissza nem térítendő. 

A megvalósításának határideje 2014. 
december 31. A támogatási összegből 
helyreállításra kerülnek a sérült terü-
letek, a fi zikai behatásokkal szemben 
ellenállóbbá válik a szerkezet. A hom-
lokzati hőszigeteléssel jelentősen csök-
ken majd a sportcsarnok működtetési, 
fűtési költségei is. 
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2013. január 1-jétől hatályos a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló kormányrendelet 
módosítása, amely előírja, hogy a négy 
hónaposnál idősebb ebek csak elektro-
nikus transzponderrel (chippel) megje-
lölve tarthatók.

Az állatvédelmi törvény előír-
ja az önkormányzatok számára, hogy 
ebrendészeti feladataik elvégzése ér-
dekében, illetve a veszettség elleni ol-
tás járványvédelmi vonatkozásaira, 
háromévente egyszer ebösszeírást vé-
gezzenek. Az adatszolgáltatás kötele-
ző, elmulasztása esetén az állatvédelmi 
hatóság bírságot szabhat ki. 

2014. január 13. és 2014. február 28. 

között a Gyomaendrődi Közös Ön-
kormányzati Hivatal munkatársai át-
fogó eb ellenőrzést végeznek, mely 
az állatok chippel történő megjelölés 
vizsgálatára irányul. Az ellenőrzés el-
sődlegesen az ebtartók érdekét képvi-
seli, hiszen az eb elkóborlása során a 
beültetett transzponder sorszáma alap-
ján – mely az Önkormányzat nyilván-
tartásában is szerepel – rövid időn 
belül visszakerülhet gazdájához.

Kérjük azokat az ebtulajdonosokat, 
akik még az ebek chippeltetését és 
nyilvántartásba vételét nem tették meg, 
azt mihamarabb pótolják. 

Együttműködésüket és megértésü-
ket köszönjük!

Tisztelt Ebtulajdonosok!

1989. március 1-ével várossá nyilvá-
nították Gyomaendrődöt. A jubileumi 
25. évben egy fi atal várost ünnepelünk, 
amelynek két elődje Gyoma és End-
rőd, jelentős történelmi múltra tekint 
vissza. 2014-ben több olyan rendez-
vény lesz, amely a 25. év alkalmából 

hangsúlyosabbá teszi az évfordulót. 
Rendezvények, megemlékezések, elő-
adások fogják az elmúlt két és fél évti-
zed a jelentőségét méltatni. 

25 évvel ezelőtt Halászné Dr. Ba-
logh Erzsébet és Halász István szer-
vezésében, a 2. sz. általános iskola 
tanulói, szüleik, magánszemélyek és 
vállalkozások közreműködésével fel-
újították az országzászlót és annak 
környékét. 1989. március 14-én este 18 
órakor 10 percen keresztül zúgott a re-
formátus templom harangja. Sipos Tas 
Töhötöm református lelkész mondott 
beszédet a nemzeti ünnep és az ország-
zászló avatása alkalmából, a felújított 
országzászló talapzatáról. Az ünnepi 
műsort az iskolai diákjai adták, a jelen-
tős számú résztvevő gyertyákkal, fák-
lyákkal világította meg az ünnepség 
helyszínét. 

A Gyomai Újság korabeli számai 
alapján követhető az országzászló ál-
lításának története. A Gyomai Jóté-
kony Nőegylet, illetve annak vezetője 
Záhonyi Aladárné 1935-ben kérte a 
gyomaiakat, hogy hazafi asságuk ki-
fejezésére állítsanak országzászlót. 
Adománygyűjtést szerveztek, ada-
koztak magánszemélyek, egyesületek, 
vállalkozók, színielőadást is rendez-
tek a bevétel növelésére. 1935. május 
30-án országzászló értekezletet tar-
tottak, ahol szó esett a tervezett em-
lékmű helyéről. Itt jelentette be Papp 
Zsigmond, hogy ő is készített tervet az 
országzászló emlékműre, be is mutat-
ta a gipszmodellt. Felajánlotta, hogy 
amennyiben elfogadják tervét, az ösz-

szes szobrászmunkát ingyen készí-
ti el. Papp Zsigmond grandiózus, első 
tervét az országos bizottság elutasítot-
ta, mert „megengedhetetlen, hogy egy 
vidéki községnek szebb országzászló-
ja legyen, mint a fővárosnak”. Új ter-
vet készített, ennek alapján valósult 
meg a gyomai országzászló. 1936. áp-
rilis 21-én helyszíni szemle során ki-
választották az országzászló helyét: 
„megállapították, hogy az országzász-
lót a község tulajdonát képező piacté-
ri üres porta előtt, betonjárdától cca 
470 cm-re, a portának nem éppen a kö-
zepén, a szemben a református temp-
lommal állítják fel”. Az országzászlót 
felállították, megtervezték az avatási 
ünnepséget, amelyet azonban többször 
el kellett halasztani, mivel a fővendég-
nek felkért jeles közéleti személyiségek 
nem értek rá. 1937. június 10-én vasár-
nap „Gyoma község közönsége méltó-
ságteljes ünnepség keretében avatta fel 
az országzászlót”

2014. március 14-én 18 órakor kerül 
sor a Március 15-i városi ünnepségre, 
az országzászló mellett. Az ünnepség 
18 órakor a református templom 10 per-
ces harangozásával kezdődik. Ünnepi 
beszédet mond Dankó Béla országgyű-
lési képviselő. A műsort a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola tanuló ad-
ják. Az ünnepség alkalmából - az or-
szágzászló 25 évvel ez előtti felújításra 
is emlékezve- felújításra kerül az or-
szágzászló rúdja. 

Várjuk Önt is a megemlékező városi 
ünnepségen!

HGYVK

Március 15-i ünnepség - Gyomaendrőd a 25 éves város
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100 éve tört ki az első világháború, 
melyet követett az úgynevezett magyar 
„béke”. Az 1920-ban megkötött bé-
kediktátum, hazánkat feldarabolta és 
megcsonkította. 

A 20. század Magyarország történel-
mének egyik legnehezebben értelmez-
hető időszaka volt. Két világháború, 
polgári forradalom, proletárdiktatúra, 
zsidódeportálás, kuláküldözés, 1956-
os forradalom és szabadságharc, rend-
szerváltozás és végül a köztársaság 
időszaka. Még felsorolni is nehéz a kü-
lönféle rendszerek váltakozását, nem-
hogy értelmezni azokat. 

1914-ben, hazánkban a feudalis-
ta állapotok elavulása, a polgári érté-
kek erősödése, a vállalkozói szemlélet 
megjelenése volt észlelhető. Az ezer-
éves ország millenniumi építkezései, a 
falvak és városok arculatának megvál-
tozásai köszöntötték az 1900-as évet. 
A magyar huszárság utolsó fellángolá-
sa volt ez az időszak az emberirtó tö-
megpusztító fegyverek megjelenése 
előtt. 

A szarajevói merénylet egy pilla-
nat alatt hadba állította az osztrák-ma-
gyar hadsereget és 
elkezdődött a vi-
lágméretű öldök-
lés. Gyomáról és 
Endrődről is sora-
koztak a behívót 
kézhezvevő ka-
tonák. Büszkén, 
a régi csaták em-
lékének romanti-
kájával, nótázva, 
dalolva indultak 
a csatatérre. De a 
dal hamar szomo-
rúvá változott. A 
parasz t legények 
egy gépesített em-
berölő szerkezet 
fogaskerekeivé vál-
tak. A technikai 
fejlődés a hadiiparban felgyorsult, és a 
lovas szekerek mellett csakhamar fel-
tűntek motorhajtású járművek, a tan-
kok, a harci repülőgépek és az óriási 

pusztítást végző ütegek. Ezrek fagy-
tak halálra a Don kanyarulatainál, és 
hiába védte dicsőséggel az Uz völ-
gyét a magyar haderő és kényszeríttet-
te fél térdre a román hadsereget, mégis 
a vesztesek táborába kerültünk. Sokan 
meghaltak ebben az öldöklő vérfür-
dőben. Alig volt olyan család, aki ne 
vesztett volna el egy férjet, testvért, fi -
út vagy édesapát. A kínzó társadalmi 
desperáció nem szűnt meg a háború le-
záródásával, hiszen a vörösforradalom, 
majd a román megszállás és a háború-
ban megrokkant emberek erkölcsi és 
etikai értékeinek deformációja kínozta 
a falvak és városok életét. A hadisegé-
lyen tengődő családok sokszor megve-
téssel fogadták a háborúban lelkileg és 
testileg megroncsolt tagjaikat. A haza-
térő katonákat az éhség, a kimerültség 
várta itthon. Az addig színes falusi öl-
tözetek feketévé váltak, a parasztházak 

ablakait és ajtóit szürkére mázolták. A 
cifrán festett bútorokat sötét festékkel 
kenték be. 

100 év sok idő egy ember életében. 
Mégis a történelem időszalagján ap-
ró szakasz csupán. Városunk első vi-
lágháborús emlékművei kőbe vésve 
őrzik hőseink neveit. A nagy műveltsé-
gű és városáért tenni akaró Kner csa-
lád a saját költségén minden gyomai 
hős emlékére hársfát ültetett, melyek 
ma is állnak a Hősök útját szegélyez-
ve. Amikor sétálunk a fák árnyékában 
ugyan eszünkbe jut e, hogy jeltelen sír-
ban nyugvó hőseink síremlékei között 
járunk. Gondot fordítunk ezen „sírem-
lékek” védelmére, óvására? 

Az első világháború emlék éve fi -
gyelmeztessen mindnyájunkat ar-
ra, hogy városunk olyan értékei ezek 
a fák, melyekre vigyáznunk kell, óv-
nunk és gondoznunk, hiszen a hazáért 
meghalt hőseink síremlékei.

Dr. Szonda István

Hősök úti fák az élő sírjelek

A monarchia csodafegyvere 1916-ban

A pusztító üteg lövege 1916-ban

Karácsony a fronton 1916-ban
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GYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSAGYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.

A Képviselő-testület határozata 
alapján több utca neve is megváltozott. 
A névváltozásnál olyan jeles személy-
ről is neveztek el utcákat, akik Gyoma-
endrődhöz kötődnek.  

A Sebes György utca nevét Kovács 
Imre utcára változtatták, róla bőveb-
ben lapunk október havi számában ol-
vashattak. A Fürst Sándor utca neve 
Dr. Pikó Béla utcára változott.

Dr. Pikó Béla 1917. december 29-én 
született Encsencs (Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye) településen, 2002. nov-
ember 23-án hunyt el Gyomaendrődön. 
Édesapja uradalmi tiszt volt, földbir-
tokos, gazdasági tanácsos. Édesany-
ja Kiss Rózsa. Elemi iskoláit a gyomai 
Református Elemi Iskolában kezdte 
1928-ban, a középiskolát a Mezőtúri 
Református Gimnáziumban 1936-ban. 
Egyetemi tanulmányait a Debrece-
ni Tisza István Tudományegyetemen 
1944-ben végezte. Ugyanitt szerzett 
szakorvosi képesítést 1958-ban. Or-
vosi működését orvos-gyakornokként 
Csongrád vármegye szentesi kórhá-
zának belgyógyászati osztályán kezd-
te, majd ugyanitt alorvos lett. 1946-tól 
folyamatosan Gyomán, illetve Gyo-
maendrődön dolgozott. Előbb, mint 
magán-, majd OTI-, később körzeti or-
vosként, majd végül belgyógyász cso-
portvezető főorvosként. Elnöke volt a 
Magyar Vöröskereszt helyi szerveze-
tének. Több szakmai kitüntetés mellett 
25 évvel ezelőtt, a Városavató ünnepsé-
gen Gyomaendrődért Emlékplakettet, 
majd 2001-ben Gyomaendrőd város-
ától díszpolgári címet kapott. (Forrás: 
Gyomaendrődi Ki-kicsoda, 2004)

HGYVK

Változó utca nevek: 
Dr. Pikó Béla

1989.március 1-vel várossá nyilvá-
nították Gyomaendrődöt. A jubile-
um alkalmából a Határ Győző Városi 
Könyvtár a 2013/14-es tanévben vá-
rostörténeti vetélkedőt rendez felső 
tagozatos és középiskolás diákok szá-
mára.

A feladatok összeállításánál arra 
törekedtünk, hogy ne a lexikális tu-
dás, hanem a gondolkodás, a kutatás, 
a kreativitás domináljon. A kérdések-
re megadott forrásokban, nyomtatott 
és elektronikus kiadványokban talál-
ják meg a válaszokat. Reményeink 
szerint, nemcsak a kérdésekre találják 
meg a választ, gyakorlatot szereznek 
az önálló keresésben is.  Ez a jártasság 
későbbi tanulmányaik során is hasz-
nosítható lesz.

A tavaly elkezdődött vetélkedő több 
fordulós, május végén zárul a döntővel. 
A három korosztályban nevezett csa-
patoknak változatos feladatokat kell 
megoldani: feladatlapokat töltenek ki, 
interjút készítenek, bemutatnak egy-
egy nevezetességet, a városunkban 
működő intézményt, civil szervezetet, 
szócikket írnak a BékésWiki, megyei 
online helytörténeti enciklopédiába. 

A feladatok felölelik Gyo-
ma és Endrőd múltját, az egye-
sülés utáni időszakot, a település 
híres szülötteinek életútját, ugyan-
akkor sok kuriózummal, érdekes-
séggel is megismerkedhetnek a 
versenyzők. Reményeink szerint az 
ismeretek megszerzésén túl lokálpat-
riotizmusuk is erősödni fog.   (HGYVK)

Várostörténeti vetélkedő
Gyomaendrőd 25 éves város

Kedves Nyugdíjasok!
A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő is csatlakozott a Magyar Nemzeti Üdülési Ala-

pítvány „Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán” pályázatához. 
A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány gyógyfürdőkbe szóló belépő-

jegy formájában nyújtja, amelyet 2500 forintos önrész befi zetése után az ország 60 
gyógyfürdőjében lehet igénybe venni, köztük a Liget Gyógyfürdőben.

Szeretettel várjuk fürdőnkbe az Erzsébet-program pályázatán nyertes vendégeket!

A város gyógyfürdője szépen parkosított környezetben található az Erzsébet liget-
ben. A felújított gyógyászati részleg 2004 májusában nyitotta meg kapuit komplett 
fi zio- és balneoterápiás kezelésekkel, mindemellett a hozzá kapcsolódó teljesen új 
fedett uszodában 25x11 m-es medence, valamint egy gyógyvizes, élményelemek-

kel bővített lazítómedence került elhelyezésre. A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő 
egész évben várja a fedett uszodájával, kültéri strandjával, gyógyhatású termálvizű 
medencéivel, illetve gyógykezelési lehetőségek sorával az ide érkező vendégeket. 

A fürdő területén a szállások szinte minden típusa megtalálható: 
apartman, faház, kemping.

Az Erzsébet-program pályázatán nyertesek a www.erzsebetprogram.hu oldalon 
kapnak tájékoztatást a fürdőbelépő pályázaton elnyert támogatás felhasználási 

helyszíneiről, valamint a belépések alkalmáról.
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Maci nap a Százszorszép Óvodában
„Jön a tavasz, megy a tél, 
 barna medve üldögél:
- Kibújás vagy bebújás?
 Ez a gondom óriás!”… 
énekeltük a kis „Százszorszépekkel” s 
kérdezgettük:
- felébrednek-e téli álmukból, és kijön-
nek-e barlangjukból a medvék?
Hagyományunkhoz híven, a tavaszvá-
rás egyik népi megfi gyeléséhez kötő-
dően, Gyertyaszentelő Boldogasszony 

napján ismét Maci napot szerveztünk 
óvodánkban. Minden gyermek behozta 
a legkedvesebb, legérdekesebb mackó-
ját, s míg a mackók gyűltek, igyekez-
tünk minél többet megtudni a medvék 
életéről. Barlangokat építettünk, med-
vés játékokat játszottunk, mézet és lek-
várt kóstoltunk és brummogástól lett 
hangos az óvodánk.
A nap fénypontjaként Dörmike szán-
kója című saját mesejátékunkkal 

kedveskedtünk a gyerekeknek. Kö-
zös játékkal, énekléssel, medve tánc-
cal zártuk a délelőttöt, s a behozott 
játékmackókból kiállítást rendeztünk 
be óvodánk folyosóján.

Januárban megtekintettük a Betlehemet a gyomai Jézus Szíve Katolikus 
templomban.  Nemcsak a gyerekeknek volt érdekes, hanem mi felnőttek is rá-
csodálkoztunk a templom szépségére, és történelmi mivoltára. Szeretnénk, ha 
hagyománnyá válna, a nagycsoportos óvodások körében. Köszönjük az óvo-
dai hitoktatónk, Pfeiferné Varjú Mariann segítségét.
Nagycsoportosaink rajzaival részt vettünk a Dr. Oetker „Támogatjuk a csalá-
dot” rajzpályázaton, melyen előkelő helyezést értünk el. Köszönet a város la-
kosságának, ismerősöknek, szülőknek szavazataikért. 
Várható programjaink:
 Február közepén farsangolunk az idősek otthonában
 Február 25-én Iciri – Piciri rajzpályázat és mesemondó verseny
 Február 28. Farsang az óvodában

 Május 22-én Gyermeknapi Kolompos koncert.

Ezúton szeretnénk felhívni a be-
iratkozás előtt álló szülők fi gyel-

mét, április 15-16-án tartandó 
Ovikóstolgató nyílt napunkra, 

melyre minden érdeklődő szülőt és 
kisgyermeket szeretettel várunk. 

Az óvodai beíratás időpontja ápri-
lis 28-30. 
Mottónk

„Mondd és elfelejtik
mutasd meg és emlékeznek

vond be őket és megtanulják.”
/Konfucius/

FelhívásFelhívás
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Margaréta Óvoda Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Margaréta Óvoda 

(Jókai úti óvoda) helyén épült Békés megye első kisdedóvó intézménye. (Jókai úti óvoda) helyén épült Békés megye első kisdedóvó intézménye. 
175 éves alapítási évfordulóját szeretnénk méltóképpen megünnepelni. 175 éves alapítási évfordulóját szeretnénk méltóképpen megünnepelni. 

Tematikus kiállításunkhoz keresünk régi fotókat, Tematikus kiállításunkhoz keresünk régi fotókat, 
dokumentumokat, emlékeket, ereklyéket, melyhez dokumentumokat, emlékeket, ereklyéket, melyhez 

kérjük városunk lakosságának segítségét. kérjük városunk lakosságának segítségét. 

Aki rendelkezik bármilyen emlékkel óvodai éveiről, ami ehhez az óvodához Aki rendelkezik bármilyen emlékkel óvodai éveiről, ami ehhez az óvodához 
köti, azt megkérjük, hogy  bocsássa rövid időre rendelkezésünkre. köti, azt megkérjük, hogy  bocsássa rövid időre rendelkezésünkre. 

Március 14-ig. névvel ellátva hozza be intézményünkbe (Jókai út 4.) Március 14-ig. névvel ellátva hozza be intézményünkbe (Jókai út 4.) 
vagy postai úton küldje el hozzánk, melyet természetesen a vagy postai úton küldje el hozzánk, melyet természetesen a 

kiállítás megrendezése után visszajuttatunk. kiállítás megrendezése után visszajuttatunk. 

Köszönettel: a Margaréta óvoda nevelőtestülete.Köszönettel: a Margaréta óvoda nevelőtestülete.

Tel.: 0666/386-610 

 
 

Jótékonysági Óvodavacsora 
 

2014. március 8. 19:00 
 

A bevételt az óvodák udvari játékainak 
felújítására fordítjuk. 

 

Helye: Bowling 
Treff Étterem 

 

Jegyek 
megvásárolhatók 

a Kistérségi 
Óvodákban. 

Zenéről és a jó RETRO DISCO 
hangulatról DJ. Kmellár Máté 

gondoskodik. 

 
HÍVUNK ÉS 
VÁRUNK! 

Vállaljuk cégek (BT, KFT), egyéni vállalkozók, nonpro-Vállaljuk cégek (BT, KFT), egyéni vállalkozók, nonpro-
fi t szervezetek személyére szabott könyvelését. Irodánk nagy fi t szervezetek személyére szabott könyvelését. Irodánk nagy 

munkatapasztalattal, valamint könyvvizsgálói és ügyvédi munkatapasztalattal, valamint könyvvizsgálói és ügyvédi 
háttérrel várja leendő ügyfeleit. Szolgáltatásink: távkönyvelés háttérrel várja leendő ügyfeleit. Szolgáltatásink: távkönyvelés 
(on-line könyvelés); cégalapítás; egyszeres és kettős könyvvi-(on-line könyvelés); cégalapítás; egyszeres és kettős könyvvi-

tel vezetése; adótanácsadás; üzletviteli tanácsadás; munkaügyi tel vezetése; adótanácsadás; üzletviteli tanácsadás; munkaügyi 
feladatok ellátása; bér és társadalombiztosítási ügyintézés; bér-feladatok ellátása; bér és társadalombiztosítási ügyintézés; bér-
számfejtés; beszámoló készítése; ügyfélképviselet hatóságok számfejtés; beszámoló készítése; ügyfélképviselet hatóságok 

(NAV és TB) előtt; SZJA bevallások elkészítését, (NAV és TB) előtt; SZJA bevallások elkészítését, 
nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézést.nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézést.

Érd: braunfl eisch@gmail.com, 06/70-327-4707Érd: braunfl eisch@gmail.com, 06/70-327-4707

Berill ÉkszerüzletBerill Ékszerüzlet
Fő út 222. (A Harang Szálló mellett)Fő út 222. (A Harang Szálló mellett)

Tel.: 70/354-8915Tel.: 70/354-8915

Valentin napi akció a Berill Ékszerüzletben Valentin napi akció a Berill Ékszerüzletben 
Arany ékszerekre 20 % kedvezményArany ékszerekre 20 % kedvezmény

Ezüst ékszerekre 10-20-30 % kedvezményEzüst ékszerekre 10-20-30 % kedvezmény
Lepje meg kedvesét egy különleges ajándékkal.Lepje meg kedvesét egy különleges ajándékkal.
Medálok 2.500 Ft-tól Láncok 10.000 Ft-tólMedálok 2.500 Ft-tól Láncok 10.000 Ft-tól
Gyűrűk: 8.000 Ft-tól Fülbevalók: 4.500 Ft-tólGyűrűk: 8.000 Ft-tól Fülbevalók: 4.500 Ft-tól

Akciónk a teljes készletre vonatkozikAkciónk a teljes készletre vonatkozik
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Rajzpályázatok
A Lakiteleki Népfőiskola „Így látom a 
Szent Koronát” című rajzpályázatára 
közel 100 szebbnél szebb rajzot készí-
tettek a Rózsahegyis tanulók. A raj-
zokat Szappanos István festőművész 
vezetésével szakmai zsűri értékelte. 
Az első osztályosok közül Csatári Le-
vente bekerült az első tíz közé. Könyv-
jutalomban részesültek 76-an és 15 
tanuló kapott ingyenes belépőt a laki-
teleki Termálfürdőbe. A gyerekek raj-
zait a Kárpát-medence sok-sok idősek 
otthonába juttatták el a szervezők.

A Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv 
Kiadó Zrt. rajzpályázatot hirdetett az 
alábbi témakörökben: 
1. Magyarország a hazám
2. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra 
szórakozás?
3. A család a XXI. században
4. Jócselekedeteim a mindennapokban
5. Facebookon élem mindennapjaim
6. Reklámok, ahogy én látom
7. Az okostelefonom és én
8. Spórolás vagy költekezés?
A gyerekek minden témában ké-
szítettek rajzokat, így közel 150 al-
kotást küldtek be, ezért különdíjjal 
jutalmazták Szentpéteriné Uhrin Ildikó 

rajztanárt.
A Takarékossá-
gi Világnap alkal-
mából az Endrőd 
és Vidéke Taka-
r é k s z öve t ke z e t 
által meghirde-
tett rajzpályázat-
ra szinte minden 
Rózsahegyis tanu-
ló rajzolt. Témája 
„A Föld erőforrá-
sainak védelme, az 
ökoszisztéma meg-
őrzése” volt. Több 
héten keresztül 
csodálhatták meg a 
kirendeltségre be-

térők a rajzokat. Aranydiplomát kapott 
alkotásáért Meszlényi Jázmin 3. b, Ső-
rés Petra 7. b és Nagy Dóra 8. b osztá-
lyos tanuló. Tárgyjutalomban részesült 
felkészítőjük, Kocsis-Pésó Irma rajzta-
nár is.
A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Ku-
tya Iskola Alapítvány által kiírt pá-
lyázatra plakátot kellett tervezni. Az 
országos rajzpályázaton díjazott lett 
Dávid Adrien 7. b és Bognár Nóra, va-
lamint Soczó Tamás volt Rózsahegyis 
diák.

Gratulálunk a diákoknak és 
felkészítőiknek!

Csatári Levente Szent Koronáról 
készült rajza az első tíz közé került

Sporteredmények
A Gyomaendrődi Körzeti Diákolimpia 
Úszóversenyén az I. korcsoportban a 3. 
b-s Fekécs Hanna első lett 50 méteren 
gyors-, hát- és mellúszásban is. Har-
madik helyezést értek el mellúszás-
ban Nagy Dominik, gyorsúszásban 
Lehoczky Levente 2. a osztályosok. A 
II. korcsoportban az ötödik b osztályos 
Bencsik Adrián 50 méteres mellúszás-
ban lett ezüstérmes.
A mezőtúri 2 kilométeres Szilveszte-
ri futáson Karsai Gábor 4. b osztályos 
lett az I. helyezett a korcsoportjában.

Nagy Dóra, Meszlényi Jázmin és 
Sőrés Petra aranydiplomás rajzolók lettek

Fekécs Hanna a gyors-, hát- és 
mellúszás bajnoka

Karsai Gábor a 
Szilveszteri futás győztese

Az iskolai életről további információkat és képeket találnak 
az iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Zálogfi ókunk kiemelten 
magas záloghitelt nyújt.

Csökkent kamat és 
kezelési költséggel.
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Sikerrel zárult a Rózsahegyiben a megismételt 
intézményvezetői pályázati eljárás

Örömmel tájékoztatjuk városunk la-
kosságát, hogy dr. Hoffmann Ró-
zsa köznevelésért felelős államtitkár 
asszony február 7-én ünnepélyes 
keretek között átadta Farkas Zoltánné-
nak a 2018. augusztus 15-ig szóló in-
tézményvezetői megbízását. 

Gratulálunk! 
Köszönjük a biztatást és a 
kitartást támogatóinknak: 

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
és Kollégium tantestülete

A Kis Bálint februári beharangozójaA Kis Bálint februári beharangozója
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 2014. február 14-én tartja hagyományos 

Bálint – Valentin napi Kavalkádját.Bálint – Valentin napi Kavalkádját.  

Délelőtt 9 órakor indul a maskarába öltözött menet a Fő úti iskolából a Járási Hivatal elé, ahol a diákok átadják 
kéréseiket, javaslataikat a tankerületi igazgatónak. A jelmezes felvonuláson kicsik és nagyok egyaránt részt 

vesznek osztályfőnökeik kíséretében. 
10 órától a Katona József Művelődési Központban a felsős osztályok mutatkoznak be színpadi produkcióikkal. 

A Gyermekekért Alapítvány fi nom farsangi meglepetéssel kedveskedik a diákoknak. 
Délután pedig Hevesi Imre koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők iskolánk aulájában.

Február 25-én délután a Hősök úti iskolába várjuk a város valamennyi nagycsoportos óvodását az 

Iciri – piciri Meseillusztrációs – Iciri – piciri Meseillusztrációs – 
és Mesemondó Versenyre.és Mesemondó Versenyre.

Leendő első osztályos szülők számára február 26-án 17 órától tájékoztató 

szülői értekezletetszülői értekezletet tartunk a 

Hősök úti iskolában. Szeretettel várjuk a kedves szülőket!
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A GYOMASZOLG KFT. A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u.2.Gyomaendrőd, Ipartelep u.2.

Telefon: 66/386-269Telefon: 66/386-269

Hírek a Bethlenből - Első megmérett etés
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola 9/C 
osztályos szakács tanulói javában ké-
szülnek az első komoly megmérette-
tésre. A Kereskedelmi és Ipar Kamara 
és az iskola szervezésében szintfelmé-
rő vizsgán vesznek részt, amelynek 
helyszínét és technikai hátterét, ahogy 
eddig is, a Tímár Panzió adja.

Az első éves „kukták” számot adnak 
ismereteikről az Ételkészítés alapjai el-
nevezésű tantárgyon belül a növényi 
és állati nyersanyagok – vágóállatok, 
szárnyasok, halak, egyéb állatok, növé-
nyi és növényi eredetű nyersanyagok, 
fűszerek, stb. – ismeretéről, vásárlá-
sáról, készletezéséről, tárolásáról és 
előfeldolgozásáról, majd az ételkészí-
tés alapjairól. Úgymint: főzés, sütés, 
párolás és egyéb eljárások. Mindeze-
ket a munkafolyamatokat egy egysze-
rűbb ételsor elkészítésével mutatják be. 
A vendéglátásban használatos gépeket 
és eszközöket, azaz ezek megfelelő is-
meretét, használatát, az ezekhez kap-
csolódó munkavédelmi ismereteket is 
pontozzák. A két vizsgamodul pontjai 
adják a tanuló teljesítményének minő-
sítését. A megfelelt szinthez minimum 
51 pontot kell elérni a 100-ból. Az ok-
tóberi vizsgán mind a 21 tanuló sikere-
sen vette az akadályokat. Reméljük, a 
most vizsgára készülők is ugyanilyen 
sikeresek lesznek, s megfelelnek a Ka-
marától érkezett vizsgáztatók szigorú 
követelményeinek.

Mindig is voltak kimagaslóan telje-
sítő tanulóink, akik nemcsak a szint-
vizsgán, de szakmai versenyeken, 
külföldi gyakorlatokon is jól szerepel-
tek. A mostani elsőévesek közt is van-
nak ígéretes tehetségű és szorgalmú 
szakácsjelöltek, akik dicsőséget sze-
rezhetnek iskolánknak és a magyar 
gasztronómiának itthon és külföldön – 
mondta el Tímár János, a képzés veze-
tője, aki igyekszik fi gyelemmel kísérni 
egykori kedves tanítványai pályájának 
alakulását.

A nálunk végzett szakács és pin-
cér tanulók, ha kellő szorgalommal a 
szakmai ismereteken túl törekszenek 
az idegen nyelvek – az általános és a 
szakmai nyelvhasználat – elsajátításá-
ra is, jó eséllyel találnak munkát az Eu-
rópai Unió országaiban. S ha egyszer a 
magyar gazdaság is talpra áll, lesz fi -
zetőképes kereslet itthon is, alkalma-
sak lesznek akár alkalmazottként, akár 
vállalkozóként megtalálni számításu-
kat a hazai vendéglátóiparban.

Bula Teréz
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Hírek a Bethlenből - „ A HÍDÉPÍTŐK”
Múlt év november 12.-én a kora reg-

geli órákban nagy tömeg gyűlt ösz-
sze a Bethlen Gábor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium előtt, ekkor indult ugyanis 
háromhetes szakmai gyakorlatra Fran-
ciaországba - a Leonardo da Vinci mo-
bilitási program keretében - iskolánk 
14 tanulója Komóczi Krisztina és Pe-
rei Gábor szaktanárok vezetésével. 
Az utazókra sokan kíváncsiak voltak 
ezért, a diákokat kísérő szülőkön kívül 
barátok, diáktársak is eljöttek jó utat 
kívánni a mintegy 2200 km-es úthoz, 
aminek két kilenc személyes kisbusz-
szal vágtunk neki. Az uticél Limousin 
tartomány, Corrèze megye, Naves vá-
roska.

A tanulóink számára már az uta-
zás is sok élményt tartogatott, hiszen 
legtöbbjüknek ez volt élete első kül-
földi útja. Szlovénián, Olaszorszá-
gon keresztül vezetett az utunk, itt 
Mantovában, töltöttük az estét egy 
agroturizmussal foglalkozó családnál. 
Másnap hajnalban folytattuk utunkat 
a Ligúr tenger partján majd a francia 
riviérán a híres Côte d’Azur-ön kocsi-
káztunk végig. A tenger látványa, a 
pálmafák és a novemberi 24 Co lenyű-
gözte tanulóinkat. Láttuk Monacót, 
Nizzát, és még megannyi tengerpar-
ti kisvárost. A novemberi nyár után 
az időjárás egyre zordabbá vált, hi-
szen elértük a francia középhegysé-
get a Massif Centrált. A magas hóval 
borított hegycsúcsok látványa újdon-
ság volt az alföldi ember számára. A 
diákok nem láttak még ilyen óriási 
hegyláncokat, hiszen a magyarorszá-
gi hegyek, szinte csak dombok ezek-
hez képest. Már éjfél is elmúlt, amikor 
megérkeztünk szállásunkra a naves-i 

Edgar Pisani Mezőgazdasági Szakis-
kola kollégiumába. 

Másnap diákjaink megismerhették 
azokat a gazdákat, gazdaságokat, ahol 
gyakorlatukat töltötték. Kilenc diák 
francia családi vállalkozásoknál dol-
gozott; három tanuló az Edgar Pisani 
középiskola tangazdaságának bio ser-
téstelepén töltötte gyakorlatát, vala-
mint tanulmányozhatta a Limousine 
szarvasmarha tenyésztést is; három 
lovász tanulónk pedig az iskola lovas 
központjában tevékenykedett, ahol le-
hetőségük volt lovaglóleckéket is ven-
ni. 

A három hét alatt tanulóink megis-
merkedtek egy francia család minden-
napjaival, megkóstolhatták a francia 
konyha specialitásait, rengeteg francia 
kifejezést tanultak, de Corrèze megye 
turisztikai látnivalóit is megismer-
ték. Hétvégenként nem hagytuk ellus-
tulni a társaságot, szombatonként és 
vasárnaponként is érdekes kirándulá-
sokat szerveztünk számukra, voltunk 

például Collonges-la-Rouge-ban, ahol 
minden ház vörös kőből épült vagy 
Gimel vízeséseknél. Tanulóink megis-
merhették egy igazi szombat délelőtti 
francia piac hangulatát is, diákjaink el-
ámultak a több mint százféle sajtféle-
ség láttán, de sokan itt láttak életükben 
először tengeri herkentyűket is. 

Fontos volt számunkra, hogy mi-
nél többet megmutassunk diákjaink-
nak Franciaországból, a városnéző 
kirándulásokon túl, hétköznap minden 
tanulónak szerveztünk olyan speciá-
lis programot, ahol szakmai ismere-
teiket is bővíthették. Voltunk például 
Limousine tenyészbika árverésen Li-
moges mellett, amely Franciaország 
egyik legjelentősebb ilyen jellegű ese-
ménye és ellátogattunk Madame Pom-
padour várkastélyában működő állami 
ménesbirtokra is, ahol az arab és angol 
lovakat keresztezték egykor. 

Diákjainknak életre szóló élmény 
volt ez a három hét, barátságokat kö-
töttek, megismerhettek egy másféle 
kultúrát, nyitottabbak, magabiztosab-
bak lettek, és elfogadóbbak más em-
berek iránt. Munkaadóik csak dicsérő 
szavakkal illették tanulóinkat, mun-
kájukkal nagyon meg voltak elégedve, 
négy diák számára munkalehetőséget 
is ajánlottak a nyári szünetre, akik élni 
is szeretnének a lehetőséggel, egyik lo-
vász tanulónk pedig szeretne egy egész 
tanévet eltölteni a naves-i középiskola 
lovas központjában. 
Ottartózkodásunk alatt született egy 
mondás, amely nagyon jól összefoglal-
ja a három hét eseményeit, hangulatát:

„ Építettünk egy francia-magyar hi-
dat, amely nem elválaszt, hanem ösz-
szeköt”

Komóczi Krisztina
Szakmai munkaközösség vezető
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Mesékkel teli félév, mesés karácsony

A mesék központi szerepet kap-
tak iskolai programjainkon a 2013/14-
es tanév első félévében. Ezt tükrözték 
a fecskeavató feladatai, melyről már 
korábban adtunk hírt, és a TÁMOP 
3.1.4. program keretében lezajló há-
rom hetet meghaladó projekt is.

A projekt keretében 2013. novem-
ber végén minden osztály kapott egy 
mesefi lm-címet, amellyel kapcsolato-
san később különböző feladatokat kel-
lett megoldani. A fi lmek megtekintése 
után az osztálytermek ajtajára ki kel-

lett függeszteni a mesék 
rövid tartalmát, illetve 
a történetet népszerűsí-
tő plakátot. Az ünnepi 
készülődés része volt a 
mesemotívumok alkal-
mazásával történő te-
remdíszítés és az ünnepi 
faliújság elkészítése, a 
cipősdoboz-akción va-
ló részvétel, valamint az 
iskola karácsonyfájának 
feldíszítése és az isko-
lai karácsonyi ünnepség 
lebonyol ít á-

sa a 9. évfolyamos osztályok 
szervezésében. Ezt hagyo-
mányainkhoz alkalmazkod-
va az utolsó tanítási napon, 
2013. december 21-én tartot-
tuk meg, melyen részt vet-
tek iskolánk diákjai, tanárai 
és a gyomaendrődi egyházak 
képviseletében Czank Gábor 
plébános és Papp Tibor refor-
mátus lelkipásztor. 

A karácsonyi ünnepség a 

9. évfolyamos osztályok bemutatko-
zó műsoraival kezdődött, majd a két 
osztály tanulói által közösen előadott 
ünnepi műsorrész következett. Ezt kö-
vetően az egyházak képviselői, majd 
Tóth Ferenc megbízott igazgató szól-
tak az ünneplőkhöz és mondták el ün-
nepi gondolataikat. Hagyományainkat 
ápolva, az ünnepség befejezéseként 
minden osztály átvehette az iskola ka-
rácsonyfája alatt rejlő kis meglepetés-
csomagját.

A szervező, kilencedikes osztá-
lyok nevében írt élménybeszámoló 
(Papp Nikolett 9/A és Valah Móni-
ka 9/B) olvasható iskolánk honlapján: 
http://www.knerimregimnazium.hu is.

Batyus karácsonyi est a kollégiumban
2013. 12. 19-én került megrendezés-

re kollégiumunk hagyományos kará-
csonyi ünnepsége. Régi szokásunkhoz 
hűen ez évben is a kollégista diákok dí-
szítették fel a fenyőfát. A fellépő diá-
kok Szent Pál Korintusiaknak írt 1. 
leveléből olvastak fel részleteket, majd 
Kuttenberg Anikó tanárnő és Papp Ni-
kolett 9/A osztályos tanuló hegedűn 
szólaltatta meg Bach-Gounod: Ave 
Maria dallamait. 

Míg a diákok a műsorral kedves-

kedtek meghívott vendégeiknek, ad-
dig a tanári kar tagjai süteményekkel 
és üdítővel vendégelték meg a kollé-
gistákat. Az ünnep meghitt hangulatát 
fokozta az alkalomhoz illő dekoráció, 
az ünnepi teríték és a gyertyafény is. 
A családias hangulatú vacsorát közös 
éneklés követte. Valuska Lajos tanár úr 
és Rafael Róbert 12/B osztályos tanuló 
közös éneklése felbátorította a jelenlé-
vőket, majd Kuttenberg Anikó tanár-
nő hegedűn és Valuska Lajos tanár úr 

gitáron kísérte a tanárok és diákok vi-
dám kórusát. Nagyon kellemesen és jó 
hangulatban telt el ez az este is, és kol-
légistáink azzal az érzéssel térhettek 
nyugovóra, hogy igazi szeretetteljes, 
családias légkör van a mi kollégiu-
munkban. 

A kollégista diákok felkészülését 
Dr. Kovácsné Soczó Beáta, kollégiu-
munk nevelője segítette.

FELHÍVÁS
Intézményünk fennállásának 60. évfordulója alkalmából tematikus kiállítást tervez (2014. április 15. Kner–nap), 
melyhez keresünk régi fotókat, dokumentumokat, ereklyéket. Ehhez kérjük városunk lakosságának segítségét. 
Aki rendelkezik bármilyen emlékkel gimnáziumi éveiről, ami ehhez az iskolához köti, azt kérjük, hogy bocsássa 
rövid időre rendelkezésünkre névvel ellátva 2014. március 14-ig. A hozzánk (Hősök útja 39.) eljuttatott tárgyi 

emlékeket természetesen a kiállítás megrendezése után visszajuttatjuk, ha igénylik. De lehetőségünk van a 
fényképek, dokumentumok másolására is, így nem kell azoktól megválni vagy az elektronikus 

kapcsolattartásra is kolléganőnkkel, 
Elek Gyöngyvérrel (elekgyongyver@gmail.com).

Köszönettel: a Kner Imre Gimnázium nevelőtestülete

Ezúton szeretnénk felhívni olvasóink fi gyelmét arra, is hogy Egyetemi esték címmel műveltségi 
előadássorozatot indítunk, melynek keretében egy-egy szakterület nemzetközileg is elismert szakemberei, 

jeles kutatók, felsőoktatási intézmények oktatói tartanak különböző témakörben előadásokat. 
Az előadások időpontjait plakátokon ismertetjük a város több pontján.
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Kilenc éve a város kulturális életében - OMart 
2004. szeptember 16-án nyitot-

tuk könyvesboltunkat 425 könyvvel. 
Ahogy ezt az adatot kikerestük nyil-
vántartásunkból, jót nevettünk akkori 
elszántságunkon. Napjainkra az antik-
váriummal kiegészülve több ezer kö-
tettel várjuk vásárlóinkat, és internetes 
kapcsolataink révén rövid határidőn 
belül tudunk megrendeléseket teljesí-
teni. A rendelt könyvekre nem számí-
tunk postaköltséget, tehát eredeti áron 
juthat hozzá a vásárló. Kapható vásár-
lási utalvány, és váltható törzsvásárlói 
jegy, mely 5-25%-os vásárlási kedvez-
ményt biztosít.

2004 novemberében került sor a 
Műhely első rendezvényére – Balogh 
Tamás: Nemlétező dolgok című kö-
tetének bemutatójára – valamint a 
„Legkedvesebb mesehősöm” című 
gyermekrajzpályázat eredményhirde-
tésére. A rendezvények száma azóta 
elérte a 47-et, kiállításból pedig a 38. 
nyílt meg február elsején. 

2009-ben hoztuk létre az OMart 
Kulturális Műhely Közhasznú Egyesü-
letet, mely támogatja a kulturális tevé-
kenységünket.
Az elmúlt kilenc év alatt számos helyi 

és országos hírű személyiséggel talál-
kozhatott nálunk lelkes közönségünk.

A Tűzmenedék verséneklő együttes 
12 rendezvényen működött közre mel-
lék-  vagy főszereplőként.
2008-ban a Carmina Danubiana (a Re-
formátus Templomban), 2012-ben a Re-
gélő Fehér Táltos dobcsapat, 2013-ban 
a Sebő és a Hangraforgó együttes volt 
a Műhely vendége a három napos VI. 
InternetVers Fesztivál keretén belül. 
A kiállítók elsősorban gyomaendrődiek, 
de volt gobelin kiállító Dévaványáról, 
kézimunka kiállító Mezőberényből, fo-
tografi ka kiállító Berettyóújfaluból.

A 2014. évet a magyar kultúra napja 
alkalmából Juhász Erika népdalénekes 
előadása nyitotta a pávaverseny törté-
netéről. A szép számú közönség Eri-
ka csengő hangjával együtt énekelte a 
legnépszerűbb „páva dalokat”. A vetí-
téssel egybekötött esten az idősebbek 
feleleveníthették élményeiket, a fi ata-
labbak megismerhették, hogyan sike-
rült megőrizni és felszínen tartani a 
magyarság egyik kincsét a népdalt.
Ez alkalomból gyönyörű kiállítás nyílt 
gyöngyökből és debreceni viselet-

ből, mely február végéig lesz látható. 
A gyöngyfűzések kiállítója: Buczkó 
Zsuzsanna gyöngyfűző népi iparmű-
vész. A ruhák készítője Tóthné Dénes 
Anikó.

ADÓJA 1 %-VAL 
TÁMOGASSA ÖN IS AZ 

OMart KULTURÁLIS MŰHELY KÖZHASZNÚ EGYESÜLETET 
(és a TŰZMENEDÉK EGYÜTTEST)

ADÓSZÁM: 18394946-1-04 

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
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Erősödő magyar-lengyel kapcsolatok

Erdős Norbert országgyűlési kép-
viselő, a Békés Megyei Kormányhi-
vatalt irányító kormánymegbízott 
vezetésével hivatalos baráti küldött-
ség tett látogatást a lengyelországi 
Lubelski vajdaságban. A hagyomá-
nyosan jó lengyel-magyar barátság 
tovább erősödött. 

Magyarországot és Lengyelországot 
évszázadok óta a sok közös történel-
mi vonáson alapuló, hagyományosan 
jó emberi kapcsolatok fűzik egybe. 
A lengyelországi Lubelski vajdaság, 
a Biala Podlaska székhelyű járás és 
a Békés Megyei Kormányhivatal kö-
zött egy ideje hivatalos baráti kapcso-
latok formálódnak, aminek részeként 
lengyel barátaink is tettek már láto-
gatást Békés megyében. A kormány-
hivatal küldöttségét Erdős Norbert 
országgyűlési képviselő, a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt irányító kor-

mánymegbízott vezette, a delegáció 
tagja volt dr. Lukácsi Krisztina, a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Gyulai 
Járási Hivatal vezetője, Nagy Ferenc, a 
Békés Megyei Kormányhivatal Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság igazgatója, 
Davidovics László, a gyomaendrődi 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakképző Iskola és Kol-
légium igazgatója és Ugyan Gabriella, 
a kormánymegbízotti kabinet vezetője.

A Békés megyei szakemberek 
Bialska Podlaska járásban tett szak-
mai látogatása elérte a célját. Mind 
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium, mind a Békés Megyei Kor-
mányhivatal olyan külföldi partnerrel 
ápol szakmai kapcsolatokat, amelyek-
kel a kölcsönös előnyök alapján fenn-
tartott folyamatos konzultáció a felek 
előnyére válik. A magyar küldöttséget 

fogadta Eugeniusz Tomasz Grzeszczak 
úr és Jerzy Stefaniuk úr, a Lengyel Par-
lament Alsóházának (Sejm) elnöke, il-
letve alelnöke (utóbbi a Bialski járás 
országgyűlési képviselője), valamint 
Tadeusz Slawecki oktatási miniszter-
helyettes. Erdős Norbert kormány-
megbízott hivatalos megbeszéléseket 
folytatott Slawomir Sosnowski úr-
ral, a Lubelski vajdaság vezetőjével és 
Marian Starownik országgyűlési kép-
viselővel. A tárgyalásokon felek tá-
jékoztatták egymást az országaikban 
folyamatban levő közigazgatási reform 
gyakorlati megvalósításáról. 

A Békés megyei küldöttség tanul-
mányozta a Kozuli Idősek Otthonának 
működését, a Testnevelési Főiskolában 
folyó képzéseket, a Janow Podlaski 
Ménes tenyésztési és rendezvényszer-
vezési programjait, és agroturisztikai 
vállalkozásokat látogattak meg. A Le-
onardo da Vinci pályázatok keretében 
megvalósuló szakképzési programok 
és új gazdasági, kereskedelmi és kul-
turális együttműködési tervezetek ki-
dolgozása is a magyar és a lengyel 
partnerek munkaértekezleteinek fon-
tos kérdései voltak. A közös szakmai 
programokon részt vettek a Lengyel 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviselői, járási veze-
tők és tankerületi igazgatók is.

A Békés megyei delegáció szintén 
hasznos megbeszéléseket folytatott lit-
ván, fehérorosz és ukrán küldöttségek 
vezetőivel, akik projektalapú kapcsola-
tokat kívánnak kialakítani megyénk-
kel. A külföldi partnerek ígéretet tettek 
arra, hogy részt vesznek a Gyomaend-
rődi Sajt és Túrófesztiválon, és egyéb 
Békés megyei rendezvényeken, ahová 
a kormánymegbízott meghívta képvi-
selőiket. 

A Békés megyei küldöttség lengyel-
országi látogatása olyan konkrét ta-
pasztalatokkal is szolgált, amelyek a 
békési turizmus fejlesztésében közvet-
lenül felhasználhatók.

Davidovics László, Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer Ipari Szakiskola Igazgatója; 
Marianna Tumilovicz, a Bialski Járási Tankerület Vezetője; Nagy Ferenc, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Igazgatója;  Franciszek Jerzy Stefaniuk, 
a Lubelski Vajdaság Országgyűlési Képviselője; Eugeniusz Grzeszczak, a Sejm Alelnöke; 

Erdős Norbert Kormánymegbízott, Országgyűlési Képviselő; Dr. Lukácsi Krisztina, 
a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának Vezetője; Ugyan Gabriella, 

a Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjének Kabinetvezetője; 
Tadeusz Lazowski, a Bialski Járás Vezetője.

„Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichi-
átriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha 

tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexu-
ális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), 

írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja 
az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedé-
si rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és 

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bi-

zottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 

is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Kérdések és válaszok a turizmussal kapcsolatosan

Szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik őszinte vélemé-
nyeikkel, saját javaslataikkal és építő 
jellegű észrevételeikkel keresték fel 
szervezetünket. Számunkra ez azt jel-
zi, hogy Önök is érzik és látják vá-
rosunk turisztikai lehetőségeit és 
adottságait. A számos dicsérő szavak 
mellet azonban sok-sok kérdés is fel-
merült Önökben tevékenységünkkel 
kapcsolatosan, úgy mint: a GYÜSZ-
TE és a Tourinform ugyanaz-e?; 
miért van szükség a különféle turisz-
tikai jellegű kivitelezésekre és miért 
csak most kezdtünk ezek kiépítésé-
hez, beszerzéséhez?; honnan, miből 
van forrásunk mindezekre?
Kezdjük a legelején!

A Tourinform már egy régóta mű-
ködő országos hálózat (városunkban 
1997 óta létezik) annak érdekében, 
hogy informálja és segítse a turistá-
kat a pihenésük alatt. A GYÜSZ-TE 
(Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület) egy turizmus 
feladatokra szerveződött egyesület, 
mely az önkormányzattal együttműkö-
dési szerződést kötve végzi a város tu-
risztikai közfeladatát. Ez a közfeladat 
jelenti az utazási szokások tanulmá-
nyozását, a város turisztikai értékeinek 
feltárását, a turisztikai szereplők ösz-
szefogását, információáramlást, rek-
lámozást, marketingtevékenységet, 
turisztikai szakmai iránymutatást, és 
mindent, amitől a vendég Gyomaend-
rődöt választja. A Tourinform irodai 
feladatok és a GYÜSZ-TE tevékeny-
sége közeli jó barátok, ezért az ön-
kormányzattal kötött megállapodás 
értelmében a Tourinform iroda mű-
ködtetését is a GYÜSZ-TE látja el.

Miért fontos ennyire a turizmus-
sal foglalkozni? Egy egyszerű példá-
val élnénk: ha egy vendég hozzánk jön, 
itt költi el a pénzét, ami bevételt jelent 
minden olyan helyen, ahol fi zet. Ezzel 

támogatja a helyi gazdasági szereplő-
ket, szállásadókat, vendéglősöket, bol-
tosokat, piaci árusokat, stb. Sőt! Adót 
is fi zet, elsősorban idegenforgalmi 
adót, de a vásárlásai során iparűzési 
adót is generál, aminek köszönhető-
en az önkormányzat jut többletforrás-
hoz, mely városfejlesztésre fordítható. 
Minél többen és rendszeresen láto-
gatnak el hozzánk, annál több lehe-
tőségünk van a fejlődésre.

Mi kell ahhoz, hogy a turizmus 
működjön? Ha az ember elutazik, ki-
lép a megszokott, biztonságot és ké-
nyelmet adó környezetéből, szükséges 
számára egy olyan turisztikai úti cél, 
mely rendelkezik olyan elemekkel, 
amelyek segítik a tájékozódásban, a 
hasznos időtöltésben vagy a kelle-
mes ott tartózkodásban, pihenésben, 
például:
interneten való tájékozódás lehetősége  
- www.gyomaendre.hu
helyi, utcai internetes tájékozódás
- Touchinfo (Gye. Kossuth u. 9.)
helyi programok
- Standard programajánló plakátok
helyi látványosságok
- pihenő szigetek a nevezetességeknél

Szervezetünk igyekszik további 
olyan eszközökkel is támogatni mind-
ezt, ami megfelel a mai modern kor kö-
vetelményeinek és igényeinek.

A helyi turizmusfejlesztésnek 
miért csak 2013-ban voltak látha-
tó jelei? Sajnos csak pályázati úton, 
pályázati pénzből van lehetőség lát-
ványosabb városturisztikai fejlesz-
tésre. A GYÜSZ-TE 2013-ban kezdte 
megvalósítani a 2012-ben megnyert 
42 milliós pályázatát, melynek lát-
ható beruházásai a pihenő szigetek a 
nevezetességeink előtt, a tájékoztató 
KIOSK (Touchinfo) a Tourinform iro-
da előtt vagy az internetes honlapunk a 
gyomaendre.hu, de ide sorolható a pa-
píralapú Gyomaendrődi füzetecskék és 
a Standard programajánló plakátunk 
is.

Ezek a látható fejlesztések és mi 
az, amit a hétköznapi ember nem 
lát? A legnagyobb és legköltségesebb 
feladat a város turizmusának reklá-
mozása, úgynevezett marketingje. A 
marketing több egy reklámnál, hiszen 
többségében úgy kell csinálni, hogy a 
célszemély, vagyis a turista ne vegye 
tolakodónak, hogy az érzéseire, gon-
dolataira hatunk, és pont olyan legyen, 
ami neki megfelel. Erre vannak kidol-
gozott módszerek és kreatív egyedi öt-

letek, de elsősorban pénz kell hozzá. A 
GYÜSZ-TE 2013-ban 4 millió forintot 
költött pályázati pénzből erre. Nehezen 
mérhető és fogható az imázsépítés, a 
mássággal való fi gyelemfelkeltés, a fo-
lyamatos híranyag, a különböző cso-
magajánlatok előkészítése és még sok 
más, ami az alapját jelenti a sikeres 
marketingnek.

Egy nonprofi t szervezetnek 
honnan van pénze ilyen kimon-
dottan városi feladat végzésére? Ál-
talában a nonprofi t civil szervezetek 
kitalálnak maguknak valamilyen célt, 
és erejüknek megfelelően tagdíjakból, 
könyörgött támogatási pénzekből, de 
elsősorban saját munkájukból és zseb-
pénzeikből próbálják megvalósítani azt 
maguk és főleg a közösség hasznára. A 
GYÜSZ-TE is egy ilyen civil szerve-
zet, ő is a céljaiért, a közösségért, a vá-
rosért, a fejlődésért – közfeladatot is 
vállalva – dolgozik. Jelentősebb pénzt 
a civil szervezetek csak pályázatból 
kaphatnak, így a GYÜSZ-TE számára 
2013-2014-ben 42 millió forint áll ilyen 
formán rendelkezésre. A pályázat fo-
nákja, hogy a 42 millióból sajnos 6,5 
milliót önerőként a GYÜSZ-TE-nek 
kell mellé tennie. A pályázati támoga-
tás elsősorban városturisztikai célokra, 
feladatokra kerül felhasználásra, így 
főként városi segítséggel, támogatás-
sal számolunk az önerő kérdésében is. 
A szükséges pénzeszközök előterem-
tésére a GYÜSZ-TE saját lehetőségeit 
kihasználva, tanulmányok írásával, sa-
ját erővel, és legfőbbképpen több milli-
ós tagi kölcsön felvételével valósította 
meg közösségi és városi turisztikai fel-
adatait 2013-ban. Hogy miért?
Mert mi tudjuk, és hisszük, hogy a 
turizmus olyan forrás, amit előbb 
táplálni kell, hogy később meríteni 
lehessen belőle.
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FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) Önkormányzati 

rendeletével Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele kitüntetést alapított.
„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” 
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” 
„Gyomaendrőd Város Biztonságáért” 
„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” 
„Gyomaendrőd Város Idősekéért” 
„Gyomaendrőd Város Sportjáért” 
„Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” 
„Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” 

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. 
Az Elismerő Oklevelekből évente kategóriánként kettő adományozható. Javaslatot nyújthat be bármely 
gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény. 
Az Elismerő Oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy az azt 
követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2014-es év Elismerő Okleveleinek 
kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az Oklevelek adományozásának időpontját:

Oklevél 
megnevezése

Oklevélben részesíthető 
személyek, civil szervezetek, 

intézmények köre

Javaslatok 
benyújtásának 

határideje

Adományozásról 
szóló döntés 
időpontja

Az oklevél 
adományozásának 

időpontja
„Gyomaendrőd 

Város 
Biztonságáért” 

kitüntető oklevél

A közbiztonság védelmében 
közreműködő személyek, 
szervezetek (rendőrség, 
polgárőrség, tűzoltóság)

2014.
március 11.

2014. 
március 27.

A Magyar Rendőrség 
Napján lévő

2014. április 24-i
Képviselő-testületi ülés

„Gyomaendrőd 
Város 

Közszolgáltatásáért” 
kitüntető oklevél

Települési közszolgáltatások 
biztosítását végző személyek, 

szervezetek (ivóvízellátás, 
az óvodai nevelés, az 

általános iskolai oktatás és 
nevelés, az egészségügyi 

szociális alapellátás, a 
közvilágítás, a helyi közutak 
és a köztemető fenntartása, 

hulladékgazdálkodás)

2014. 
április 8.

2014. 
április 24.

A Munka ünnepét 
(május 01.) követő
2014. május 29-i

Képviselő-testületi ülés 

„Gyomaendrőd 
Város Sportjáért” 
kitüntető oklevél

A város sport életében 
szerepet játszó személyek, 
szervezetek, egyesületek

2014.
április 8.

2014.
április 24.

Kihívás Napján a 
rendezvény keretei 

között
2014. május 28.

„Gyomaendrőd 
Város 

Nevelésügyéért” 
kitüntető oklevél

Gyomaendrődi pedagógusok 2014.
április 8.

2014. 
április 24.

Pedagógus Napi 
rendezvény keretei 

között 

„Gyomaendrőd 
Város 

Környezetvédelméért”
 kitüntető oklevél

Környezetünk védelmében 
tevékenyen résztvevő 

személyek, szervezetek
2014.

május 13.
2014. 

május 29.

Környezetvédelmi 
Világnapot 

(június 05.) követő
2014. június 26-i 

Képviselő-testületi ülés

„Gyomaendrőd 
Város 

Egészségügyéért” 
kitüntető oklevél

Az egészségügyben dolgozó 
szakemberek

2014.
június 10.

2014. 
június 26.

Semmelweis Napot 
(július 01.) követően a 
Városi Egészségügyi 

Intézmény ünnepségén 
vagy 2014. augusztus 

28-i Képviselő-testületi ülés
„Gyomaendrőd 

Város Idősekéért” 
kitüntető oklevél

Az idős emberek ellátásában, 
ápolásában résztvevő 

személyek, szervezetek
2014.

október 14.
2014.

október 30.

Szociális Munka Napját 
(november 12.) követő

Idősek Karácsonya
2014. december

„Gyomaendrőd 
Város Kultúrájáért” 

kitüntető oklevél

Városunk kulturális életében 
szerepet játszó személyek, 

szervezetek
2014.

december 2.
2014. 

december 18.

A Magyar Kultúra 
Napját (január 22.) 

követő 
2015. januári

 Képviselő-testületi ülés
 

További információ: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd, Selyem út 124.
   Mag Barbara Tel: 66/581-233


