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2017. március 31-én a Gyomaendrő-
di Járási Hivatal, az egykori gyomai 
községháza, városháza Dísztermé-
ben vette kezdetét Gyoma 300 éves 
jubileumára szervezett megemléke-
zés sorozat első rendezvénye. A Szí-
nes lapok Gyoma történelméből című 
rendezvényre, a zsúfolásig telt te-
remben elsőként a programnak he-
lyet adó Járási Hivatal vezetője, Dr. 
Pacsika György mondott köszöntőt. 

Ezt követően  Toldi Balázs polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, 
méltatta a rendezvénysorozat jelentő-
ségét. Az első előadást Színes Lapok  

Gyoma 300 éves történelméből címmel  
Balogh Dorottya a MNL Békés Me-
gyei Levéltár munkatársa tartotta. 

Ezt követően Megyeri László Gyo-
mai panoráma című kisfilmjének be-
mutatójára került sor. A film után Dr. 
Erdész Ádám a MNL Békés Megyei 
Levéltár igazgatója tartott élmény-
számba menő előadást a Knerek Gyo-
ma életében címmel. Előadása végén 
Vitéz Váry József a Knerekkel kap-
csolatos személyes élményét is meg-
osztotta a közönséggel. A program 
zárásaként könyvbemutatókra és kiállí-
tás megnyitására is sor került: Cs. Szabó  

István a Gyoma múltjáról jelen időben 
című könyvet, dr. Füzesné Hudák Ju-
lianna Ki Kicsoda Gyomaendrődön 
című könyvet mutatta be. A program 
zárásaként Dr. Szonda István a Gyo-
ma 300 éves roll-up vándorkiállítást 
mutatta be. A program szervezője és 
házigazdája a Dinyáné Bánfi Ibolya 
vezette Határ Győző Városi Könyv-
tár volt. 

Gyoma 300 éves – Színes Lapok Gyoma történelméből

(Fotók: Megyeri László, DBI, FHJ)
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Gyoma 300 éves – Színes Lapok Gyoma történelméből 
KÉPGALÉRIA

Magyarország gazdasága erősödik, 
ezért a kormány folytatja az állami 
díjcsökkentést, amelyek az állampolgárok 
és vállalkozások széles körét eddig 
terhelte.
A második ütemben az állami 

díjcsökkentés alapján 20 eljárási illeték 
és igazgatási szolgáltatási díj szűnt meg 
2017. március 16-ával.
A terhek megszűntetéséből 15 a 
magánszemélyeket, 5 a vállalkozásokat 
érinti. 
Díjmentessé válik többek között a 65 év 
fölötti állampolgárok útlevelének kiváltása, 
az elektronikus nem hiteles tulajdoni 
lap évenkénti kétszeri lekérdezése, az 
anyakönyvi kivonat kiállítása, a CSOK 
igényléséhez szükséges igazolás. 

A vállalkozások számára ingyenes 
lett a cégalapítás és az alapítással 
kapcsolatos egyéb költségek, amely a 
kis- és középvállalkozásokat (Kft. Bt. 
Kkt.) érinti kedvezően.
Az állami rezsicsökkentéssel összesen 14 
milliárd forint megtakarítás maradhat az 
állampolgároknál és vállalkozásoknál. A 
tavalyi 12 milliárd forint után, idén újabb 
2 milliárd forint megtakarítás jelentkezik, 
ebből 1,5 milliárd a vállalkozásoknál és 
félmilliárd a polgároknál marad.

Dankó Béla országgyűlési képviselő hírei
Újabb illetékek és közigazgatási díjak szűnnek meg
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Tisztelet a bátraknak! – Március 15.
Március 15-én délután egy órakor  
rendezték meg a Szabadság téren 
Március 15-i Nemzeti Ünnepünk 
gyomaendrődi megemlékező műso-
rát. Köszöntőt mondott Toldi Balázs 
polgármester és Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő. Ezt követően Dr. 
Gyuricza Csaba a Nemzeti Agrárkuta-
tási és Innovációs Központ megbízott 
főigazgatója mondott ünnepi beszédet. 
Az ünnepi műsort a Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium 
általános iskolás diákjai adták elő. Az 
ünnepség végén koszorúkat helyeztek 
el a Hősök emlékművénél, valamint a 
Hősök terén is.          (HGYVK)
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2017. március 20-án a Hősök 
terén álló Agrárproletár emlékműnél 
tartottak megemlékezést az 1935-ös 
tragikus végkimenetelű választási 
nagygyűlésen történt eseményekről. 

A békés tömeget csendőrsortűzzel 
oszlatták fel, amelynek következtében, a 
jegyzőkönyvek tanúsága szerint azonnal 
meghalt hat ember – négy férfi és két 
asszony – , még azon a napon meghalt 

még egy férfi, illetve két hónappal 
később belehalt sebeibe egy asszony. 
Tisztelgő főhajtás kísérje emléküket: 
Gellai István 23 éves, endrődi születésű 
cipészsegéd, Mészáros Gyula 27 éves 
napszámos,Farkasinszki Lajos 38 
éves kosárfonó, Privóczki István 63 
éves napszámos,Polányi Józsefné 
Fülöp Mária 44 éves, htb., Gyuricza 
Bálintné Lapatinszki Veron 30 éves 
htb.B. Kovács Lajos  24 éves gyomai 
lakos, Roó Gáspárné Dinya Franciska 
43 éves htb.

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 
szervezte megemlékezésen a tragikus 
eseményeket Uhrin Barbara – a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium tanulója- Ladányi Gáborné 
írása alapján idézte fel. Tímár Máté 
1940-ben írt, a Jó Isten látta című versét 
Nagy Sándor, a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium tanulója 
adta elő. Imát mondott Czank Gábor 
atya. Koszorúkat-virágokat helyeztek 
el: Toldi Balázs polgármester, a helyi 
önkormányzatok, az önkormányzati 
hivatal, a Járási Hivatal, intézmények 
és pártok képviselői, magánszemélyek. 

(HGYVK)

Megemlékezés a csendőrsortűz áldozatairól

A TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 
kódszámú „Helyi foglalkoz-
tatási együttműködések a 
Gyomaendrődi Járásban” elne-
vezésű projekt keretében a pak-
tumszervezet együttműködési 
szerződésnek ünnepélyes aláírásá-
ra került sor 2017. április 5. szer-
dán 10:00 órától az Önkormányzati  
Hivatalban.

Ünnepélyes aláírás
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Gyomaendrődön 2017. március 28-
án nagyszabású Konferencia került 
megrendezésre a Kállai Ferenc Kul-
turális Központban a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának szervezésében. A Konferencia 
célja az Ifjúsági Garancia Rendszer 
keretében megvalósuló GINOP 5.2.1 
program népszerűsítése a 25 év alatti 
fiatalok körében, melyet a Járási Hiva-
tal Diák Hivatalvezetője, Fekete Gergő 
is feladatául vállalt megválasztásakor. 
A Gyomaendrődi Járásban működő 
mindhárom középiskola – összesen 180 
diákja, a regisztrált 25 év alatti álláske-

resők és a civil szervezetek képviselői 
– mintegy 220 fő vett részt a Konfe-
rencián. A fiatalokat a Békés Megyei 
Kormányhivatal Igazgatója, dr Lukácsi 
Krisztina köszöntötte, majd a Társada-
lombiztosítási- és Foglalkoztatási Fő-
osztály vezető-helyettes, Pántya Imre 
nyitotta meg a rendezvényt. Elsőként 
a program népszerűsítését feladatul 
felvállaló Diák Hivatalvezető, Fekete 
Gergő tartott előadást az Ifjúsági Ga-
rancia Rendszer internetes felületének 
működéséről, majd a program pro-
jekt menedzsere, Pacsikáné Rákóczi 
Edit rövid összefoglalóban ismertette 

a programot, az általa elérhető képzé-
si lehetőségeket. Ezt követően Tímárné 
Buza Ilona, Foglalkoztatási Osztály-
vezető Asszony beszélt a projekt ál-
tal nyújtott támogatási lehetőségekről 
és az igénybe vehető szolgáltatásokról. 
Az előadást korábbi program résztve-
vők személyes beszámolói színesítet-
ték. Faragó Flóra Fernanda kozmetikus 
beszélt arról, hogy a program nyújtotta 
vállalkozóvá válási támogatás milyen 
nagy segítséget jelentett saját üzlete el-
indításában.  Mészáros Réka pedig el-
mesélte, hogy a program keretében 
képzésen vett részt, majd sikerült szin-
tén a program által biztosított bér jel-
legű támogatással el is helyezkednie, 
s azóta is ezen a munkahelyen dolgo-
zik. A fiatalok beszámolóját követően 
Vodova János a Skylotec Hungary Kft 
ügyvezető igazgatója beszélt a mun-
káltató szemszögéből a GINOP 5.2.1 
program nyújtotta lehetőségekről, po-
zitív tapasztalatairól, majd ezt követő-
en a konferencia zárásaként dr. Pacsika 
György hivatalvezető méltatta a prog-
ram által kínált lehetőségeket, mely-
nek megismerése a jelenlévő diákok 
számára mindenképpen előnyös lehet. 
Bízunk abban, hogy a rendezvény el-
érte célját és a fiatalok megismerték a 
GINOP 5.2.1 programot.

(Fotó: Ambruzs-Szabó József)

Nagyszabású Ifjúsági Konferencia

A gyermek- és fiatalkorúakat védő 
ellenőrzési időszak kezdetén a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal mint eljáró 
hatóság felhívja minden érintett vál-
lalkozó/vállalkozás figyelmét, hogy 
a gyermek- és fiatalkorúak védelme 
érdekében fokozott körültekintés-
sel járjanak el a vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezések betartása során. A 
fogyasztóvédelmi hatóságok ebben 
az évben is kiemelt figyelmet fordí-
tanak a gyermek- és fiatalkorúakat 
védő jogszabályi rendelkezések be-
tartásának ellenőrzésére. A gyermek- 
és fiatalkorúak egészséges testi, lelki, 
szellemi és erkölcsi fejlődésének vé-
delme közös társadalmi küldetés. Az 
elmúlt évek tapasztalatai azonban 

azt igazolják, hogy még mindig van-
nak olyan vállalkozók/vállalkozások, 
amelyek nem kellő körültekintéssel 
járnak el a gyermek- és fiatalkorúakat 
védő jogszabályok megtartásában. A 
18 éven aluli személyek megóvása, 
kiszolgáltatottságuk csökkentése ér-
dekében elengedhetetlen a fiatalok 
dohánytermékkel és alkoholtartalmú 
itallal történő kiszolgálásának ellen-
őrzése, szükség esetén szankciók ki-
szabása, mely ettől az évtől mind az 
alkoholtartalmú itallal, mind a do-
hánytermékkel történő kiszolgálás 
esetén a fogyasztóvédelmi bírság ki-
szabása mellett az alkoholtartalmú 
ital, illetve dohánytermék forgalma-
zásának a megtiltását is jelenti.

Fogyasztóvédelmi felhívás
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

2017. február 28. napján - az országban 
elsőként - a Gyomaendrődi Járási Hi-
vatal Földhivatali Osztálya fejezte be 
az osztatlan közös tulajdon megszün-
tetésével járó kiemelt feladatokat.
A privatizáció során a részarány ki-
adással országosan számos osztatlan 
közös tulajdonú termőföld keletke-
zett, melyek esetében sokszor több tíz 
tulajdonos is került egy táblába. Ez a 
nagyszámú tulajdonközösség jelentős 
nehézségeket okozott mind a tulajdo-
nosoknak, mind a földhasználóknak. 
A tulajdonközösség megszüntetése 
sok esetben nehézkesen, vagy egyálta-
lán nem volt megoldható. Az állam ezt 
felismerve felvállalta ezen földrészle-
tek megosztási eljárásának a lefolyta-
tását, valamint a költségek viselését. 
Az osztatlan közös tulajdon megszün-
tetését, a tulajdoni hányaduknak meg-
felelő, önálló földrészlet kialakítását az 
állampolgárok 2012. év június 1-ig kér-
hették az illetékes földhivatalnál, ez az 
időpont jogvesztő hatályú volt. Minden 
megyében egy járást jelöltek ki az osz-
tatlan közös tulajdon megszüntetésével 
járó a feladatra 2015. év január 20-án, 
ezt követően félévente egy-egy újabb 
járásnál indult el a megosztási eljárás.
Békés Megyében elsőként a Gyoma-

endrődi Járási Hivatal illetékességi te-
rületén kezdődött el a kampányfeladat 
végrehajtása. A Nemzeti Kataszteri 
Program Nonprofit Kft. 2015. 01. 20-i 
megkeresését követően 8 napon belül 
adatot kellett szolgáltatnia az osztály-
nak a megosztással érintett földrész-
letekről az eljárásban részt vevő jogi 
szolgáltató és földmérő vállalkozó ré-
szére. Az adatszolgáltatás határidőn 
belül teljesítése után a földmérő vál-
lalkozók elkezdhették a kérelemmel 
érintett földrészletek keretmérését, az-
az a jogi állapot és a természetbeni ál-
lapot megfeleltetését. Ahol eltérés volt 
tapasztalható, ott változási vázrajz ké-
szítésével az ingatlan-nyilvántartá-
si állapotot a természetbeni állapottal 
egyezővé kellett tenni. Azon földrész-
letek esetében, ahol nem volt eltérés, 
illetve az egyezővé tételi eljárás jog-
erősen befejeződött, ott a jogi szol-
gáltató elkezdhette az egyezségkötési 
eljárásokat. Ezen eljárások keretében 
a kérelmezők eldönthették a megosz-
tás kezdő helyét és irányát, valamint a 
megosztási sorrendet.
Az egyezségi jegyzőkönyvek alapján 
a földhivatali osztály határozatban ál-
lapította meg az egyes földrészletek 
megosztási kezdő helyét és irányát, 

melyek jogerőre emelkedését követően 
a jogi szolgáltató a második egyezsé-
gi tárgyalás alkalmával a kérelmezők 
egyezségét jegyzőkönyvbe foglalta. 
Ezen jegyzőkönyvek alapján a föld-
mérő vállalkozó elkészítette a megosz-
tási vázrajzot, kitűzte, majd birtokba 
adta a megosztott földterületeket a tu-
lajdonosoknak. A jegyzőkönyvek, vál-
tozási vázrajzok alapján a földhivatali 
osztály a vázrajzok vizsgálatának zá-
radékolását követően elvégezte az in-
gatlan-nyilvántartásban az átvezetést, 
mely következtében a kérelmezőknek 
kialakult az 1/1-es tulajdoni hányadú 
ingatlanuk. Ez a kívánatos állapot az 
országban elsőként 2017. február 28-án 
valósult meg jogerős formában, a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal illetékességi 
területén.
A mellékelt képek a pixabay.com oldal-
ról származnak.

Első a gyomaendrődi Földhivatali Osztály

Tóth László a Budapesti Sport  
Iroda egyik békéscsabai futónagy-
követe és csapata a futás hírnöke-
ként,  március 28.- április 8. között 
futja körbe Békés megyét immár 4. 
alkalommal. Céljuk, hogy népszerű-
sítsék a futást és az egészséges élet-

módot a Megye Futás 2017 elnevezésű  
esemény keretén belül. 
 A futás Békés megye 52 települé-
sét érinti, ez 12 nap alatt 580 lefu-
tott kilométert jelent. Gyomaendrőd  
4. alkalommal fogadta a futókat, 
akik március 31-én, 14 órakor érkez-
tek meg  Szarvas felől. Gyomaendrő-
dön ezután csatlakoztak hozzájuk a  

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola,  
majd a Kis Bálint Általános Iskola di-
ákjai. A futónagykövetet Toldi Balázs 
polgármester és dr. Pacsika György a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-
je fogadta a Gyomaendrődi Közös Ön-
kormányzati Hivatal bejáratánál.
A futók rövid pihenés és energiapótlás 
után indultak tovább Csárdaszállásra.

Megye Futás 2017
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Képviselő-testületünk márciu-
si ülésén elsőként a Határ Győző  
Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról, az endrődi fiókkönyv-
tár nyitva tartásáról dötöttünk. Erre 
azért volt szükség, mert a könyvtár 
rövidesen új épületekbe költözik. A 
Fő út 230. szám alatt lévő, volt Beth-
len-iskolának az irodaépülete (volt 
bútorbolt), lesz a könyvtár székhelye. 
A Szent Antal Népházban (Blaha út 
21.sz.) a régi helyére fog a könyvtár 
visszaköltözni, és ott működik majd 
a Tímár Máté Fiókkönyvtár. Nem 
az egész földszinten, kisebb terüle-
ten működik majd. Az endrődi vá-
rosrészen ebben az esztendőben 9 és 
fél órát fog hetente nyitva tartani a 
könyvtár, ezt próbáljuk meg minél 
optimálisabban kihasználni. Remél-
jük, hogy azt a célt - amiért a képvi-
selőtestület úgy határozott, hogy újra 
két könyvtár működjön-, elérjük, újra 
növekedni fog a Határ Győző Városi 
Könyvtár látogatottsága. Döntöttünk 
a könyvtári intézményrendszer tanu-
lást segítő infrastrukturális fejleszté-
se című pályázat benyújtásáról. Két 
részből áll: eszköz és szoftver be-
szerzésből és telephely-fejlesztésből. 
Az épület visszaadása, tulajdonunk-
ba kerülése jól halad. Most szerez-
zük be a pályázat benyújtásához 
is alkalmas iratokat. Amennyiben 
ezek is megérkeznek határidőre, ak-
kor tudunk pályázni a könyvtár épü-
letének részleges felújítására. Ha ez 
megtörténik, akkor saját felelősség-
re megkezdhető a kivitelezés. Emiatt 
egy picit csúszni fog a tervezett nyi-
tási időpont, egy-másfél hónappal. 
Ezzel rövidesen lezárul a könyvtár-
kérdés Gyomaendrődön. A könyv-
tár dolgozói már teljes munkaidőben 
dolgoznak, intenzíven készülnek a 
költözésre, készítik elő az anyago-
kat. A továbbiakban, abban leszünk 
segítségükre, hogy gyorsan, zökke-
nőmentesen indulhasson a munka az 
új helyszíneken. Remélem, hogy ko-
rábbi elképzelésünk most célba ér, a 
két helyszínen olyan könyvtár várja 
a látogatókat, amelyek látogatottsága 
növekedni fog. 

Testületünk döntött a különböző 
alapokra beérkezett pályázatokról. 
Több mint húszmillió forintot osz-
tottunk szét gyomaendrődi civil-, 
illetve sportegyesületek támogatásá-
ra. Mára már jól kialakult alaprend-

szer működik. Az összegek, illetve 
a támogatási szempontok bizonyos 
módosításra szorulnak, amellyel 
2017. év végén foglalkozunk majd, 
tovább javítva a rendszert. Gyo-
maendrőd környéket feltérképez-
ve, megállapítható, hogy városunk 
az egyik legnagyobb összeget költi  
civil-, illetve a sportegyesületeire.

Döntöttünk a  Bethlen Gá-
bor Alaphoz történő pályázat benyúj-
tásáról is, amelyből testvérvárosi 
találkozót szeretnénk szervezni a 
2017. augusztus 20-ai hétvégére, a 
Gyomaendrődiek Világtalálkozója, a 
Halászléfőző verseny és a Fő téri so-
kadalom programjaira. 

Elfogadtunk egy konzorciumi 
megállapodást, amely EFOP-os pá-
lyázathoz kapcsolódik és a „Köz-
szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” címet kapta. A járás 
öt települése írta alá. A pályázatnak 
célja, hogy olyan szolgáltatásokat 
hozzunk a térségbe, amelyek eddig 
nem voltak jellemzőek, viszont igény 
van rá. Elsősorban egészségügyi 
szűrőprogramokat, szűrőkamiono-
kat, szemléletformálással foglalko-
zó programokat szeretnénk idehozni, 
amelyek az egészségtudatos élet-
módra nevelnek. Szeretnénk olyan 
képzési programokat megvalósítani, 
amelyek a hiányszakmákra összpon-
tosítanak. Gyomaendrődön konkré-
tan fogalmazódott meg az igény, az 
ápoló- gondozóképzésekre, mert je-
len pillanatban nagy hiány van a tér-
ségi szociális-gondozási központban 
szakvégzettséggel rendelkező em-
berekből.  Szeretnénk olyan ösz-
töndíj-programot is megvalósítani, 
amelynek egyik része a középisko-
lásokra, másik része pedig a főisko-
lásokra fókuszál. A célunk, hogy a 
fiatalok tanulmányaik elvégzése után 
visszajöjjenek a településeinkre. A 
pályázat teljes értéke ötszázmillió 
forint. 

Gyoma 300 éves évfordulója alkal-
mából a Wodiáner-teret szeretnénk 
felújítani. A korábbi meghívásos pá-
lyázat eredménytelenül zárult, ezért 
új, nyílt pályázat kiírására kerül sor. 
Amennyiben nem érkezik olyan pá-
lyamű, amelyet a testületünk elfogad, 
akkor nem ragaszkodunk a felújí-
táshoz, az összeg tartalékba kerül.  
Bízom abban, hogy lesz olyan pálya-
mű, amelyet el tud fogadni a testület 

és megújulhat ez a tér is.  A testü-
letünk megismerte a XIX. Nemzet-
közi Sajt- és Túrófesztivál tervezett 
programját. A programok, 90%-ban 
már le vannak kötve, szerződések-
kel rendelkezünk. A rendezvényen a 
sajtos és túrós kiállítók többen lesz-
nek, mint a tavalyi évben voltak, jó-
val több elárusító is jelentkezett. 
Olyan szakmai programok is megva-
lósulnak, amelyek felülmúlják a ta-
valyi programokat. Pályázatot írunk 
ki a Városi Egészségügyi Intézmény 
vezetői állásra, mivel Dr. Lemák 
György kérte, hogy közös megegye-
zéssel szüntessük meg a szerződését, 
illetve közalkalmazotti munkaviszo-
nyát. 

Képviselőtestületünk döntött az 
utak, járdaszakaszok, illetve kerék-
párút felújításról. Megújul az Októ-
ber 6. lakótelepnek az az útszakasza, 
ahol csak murvás töltés van, és a 
Kenderáztató út. Több, rossz álla-
potban lévő útszakasz szinte telje-
sen meg fog újulni: Egressy Béni 
utca, a Vásártéri lakótelepen a 34-es 
tömbhöz vezető útszakasz. Kétezer 
négyzetméteren fogunk kátyúz-
ni. A régebbi kerékpárút szakaszo-
san megújul, illetve több parkolót is 
építünk: a Blaha úton, a Fő út és a 
Napkeleti út találkozásában, a Baj-
csy úton a butiksor előtt. Hamaro-
san elkezdődik a fürdő parkolójának 
felújítása, 1230 négyzetméteren új 
térburkolat kerül kialakításra. Kép-
viselő-testületünk első fordulóban 
tárgyalt a járdafelújítási pályázatról, 
amelyben új járdák épülhetnek, rossz 
állapotúak újulhatnak meg. Ebben a 
pályázatban az önkormányzat a la-
kosság közreműködésére is számít. 
Biztosítjuk a szükséges anyagokat 
mindazoknak, akik vállalják, hogy 
önerőből elvégzik az építést, felújí-
tást. Erre nyolcmillió forintot fordí-
tunk. 

Március 31-én volt Gyoma újrate-
lepülésének 300. évfordulójára ter-
vezett emlékév nyitóünnepsége. 
Nagyon színvonalas, tartalmas ren-
dezvényen vagyunk túl. Rengete-
gen jelentek meg a Járási Hivatal 
dísztermében, nagy volt az érdeklő-
dés. Sokan dolgoztak ennek a nap-
nak a sikerességén és jól is sikerült 
a rendezvény. Szeretnénk az emlék-
év különböző állomásain minél több 
gyomaendrődivel, illetve Gyoma-
endrődről elszármazottal találkozni 
a színes programok alkalmával.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Gyomaendrőd Város Települési Értéktár Albizottság hírei
Gyomaendrőd Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete egy 2012-es 
törvényt, illetve 114/ 2013 (IV. 16) 
Kormányrendeletet figyelembe vé-
ve létrehozta a Települési Értéktár 
Albizottságát, döntött az értéktár mű-
ködési szabályzatáról, valamint meg-
választotta a bizottság tagjait. 

A Helyi Értéktár Albizottságnak a 
Képviselő-testület 2017. év első félévi 
munkaterve alapján  be kell számolnia 
az elmúlt évi tevékenységéről a márci-
usban esedékes ülésen.

Az idei év márciusáig az alábbi tele-
pülési értékek kerültek nyilvántartás-
ba városunkban:

„Magyar Autosex Tyúkgalamb” 
agrár és élelmiszer-gazdaság; „Gyo-
maendrődi Sajt-és Túrófesztivál” 
turizmus és vendéglátás; „Papp Zsig-
mond hagyaték” kulturális örökség; 
„Kállai Ferenc hagyaték” kulturális 
örökség; „Endrődi Csizmadia és Ci-
pész Hagyományok” ipari és műsza-
ki megoldások; „Szent Antal Sütőház” 
kulturális örökség; „Endrőd Népi 
Vallásai hagyományai népszokásai” 
kulturális örökség; „Erzsébet lige-
ti lombkorona tanösvény és kilátó” 
épített környezet; „Knerek szellemi 

öröksége Gyomán és az egyetemes kul-
túrában” kulturális örökség; „A Szi-
lasok nevű gyomaendrődi halomsor” 
kulturális örökség

Az elmúlt egy évben a következő 
programokon vettünk részt:

Meghívást kaptunk 2016 június 18.-
ra a Kárpát-medence Nemzeti Értékei 
Kiállítás és Vásárra, amely a Csabai 
Sörfesztivál és Csülökparádé kísé-
rő rendezvénye volt. Lehetőséget kap-
tunk arra is, hogy bemutassuk helyi 
értékeinket. Rajtunk kívül közel 70 ki-
állító volt még jelen, így sikerült sok 
értékes tapasztalatot gyűjteni, amelyet 
későbbi munkánk során tudunk hasz-
nosítani.

Júliusban kaptuk értesítést a Bé-
kés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének Elnökétől, hogy a korábban 
felterjesztett javaslataink közül a „Ma-
gyar Autosex Tyúkgalamb”, illetve az 
„Endrődi Csizmadia és Cipész Hagyo-
mányok”, helyi értékek felvételre ke-
rültek a Megyei Értéktárba.

A Nemzeti Művelődési Intézet a 
Békés Megyei Önkormányzattal közö-
sen az elmúlt év őszén, (szeptember 3.) 
első alkalommal szervezett Megyena-
pot Békéscsaba főtéren. E rendezvény 

központjában a nemzetiségek, a tele-
pülési, a megyei, valamint kézműves 
értékek álltak. A rendezvényre mi is 
felkérést kaptunk, melynek örömmel 
tettünk eleget, annál is inkább, mert 
itt kapta meg településünk ünnepélyes 
keretek között a hivatalos értesítést a 
két helyi érték Békés Megyei Értéktár-
ba való felvételéről.

Decemberben került megrendezés-
re Békéscsabán az a fórum, amely tá-
jékoztatást nyújtott a Békés Megyei 
Értéktár működéséről, nehézségek-
ről, programokról, pályázati lehetősé-
gekről. Megismerhettük a módosított 
SZMSZ-t, amely várhatóan javítani 
fogja a megyei és helyi értéktárak kö-
zös munkáját.

A helyi értékek számbavételét, fel-
kutatását, gyűjtését és annak meg-
őrzését továbbra is fontos feladatnak 
tatjuk. A gyűjtéshez összefogásra van 
szükség, ezért a bizottság szívesen fo-
gadja azoknak a tárgyi és szellemi ter-
mékeknek bemutatását, amelyek a 
város helyi kultúrájával, hagyománya-
ival kapcsolatosak.

Lehóczkiné Timár Irén elnök 
Gyomaendrőd Város 

Helyi Értéktár Albizottság

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei
A Gyomaendrődi Hírmondó múlt 

havi számában már hírt adtunk arról, 
hogy a helyi KEF újabb sikeres pályá-
zatot nyújtott be 2016-ban. A pályá-
zat keretében több helyi programot is 
szeretnénk megvalósítani, melynek fő 
célja a szervezet széles körű megis-
merésén túl, a drogprevencióban elért 
eredményeket terjeszteni és bevezetni 
a jó gyakorlatokba. A februárban ese-
dékes ülésünkre így meghívtuk az is-
kolák Diák önkormányzati képviselőit 
is, hiszen nagyon fontos a munkánk-

hoz az az információ, amivel tanuló-
ink rendelkeznek. Nagy segítséget 
nyújthatnak a programok szervezé-
sében és megvalósításában is. Ennek 
a közös munkának a keretében 2017. 
március 27-én egy tréningen vehet-
tek részt a KEF tagok, a Diákönkor-
mányzat, valamint az őket patronáló 
pedagógusok. A tréning célja a részt-
vevők érzékenyítésén túl az együtt-
működés fejlesztése volt, melyet sok 
játékos gyakorlattal próbáltunk meg-
valósítani.

2017. március 28-án a Békés Me-
gyei Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum tartotta soron következő ülését, 
melyre meghívták a megyében műkö-
dő összes szervezetet, és kérték, azok 
bemutatkozását, az eddigi tapasztala-
taik megosztását. Nem titkolt szándék 
volt, hogy a megyei szereplők meg-
ismerkedjenek, és kialakuljanak az 
együttműködés alapjai, melyet aztán a 
későbbiekben folyamatos együtt gon-
dolkodás és együtt munkálkodás kö-
vethet. A Fórumon aktívan vett részt 
a gyomaendrődi KEF is, ahol a szer-
vezetünk bemutatásán túl, aláírásra 
került egy együttműködési megálla-
podás a Békés Megyei Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórummal.

Tisztelt Olvasó!
A KEF továbbra is várja olyan 

szervezetek vagy magánszemé-
lyek jelentkezését, akik tevékenyen 
részt kívánnak venni a település 
drogprevenciós programjainak meg-
valósításában. 

Lehóczkiné Timár Irén elnök, 
Pál Jánosné titkár



9

Közfoglalkoztatás aktuális hírei
A járási startmunka „mezőgazdaság” 
mintaprogramjának keretében márci-
usban, a jó időnek köszönhetően elkez-
dődött a körömvirág vetése. 2016-ban a 
gyógynövény termesztése jól sikerült, 
a kezdeti száraz időszakot követően a 
növény szépen fejlődött, szedését, szá-
rítását követően a dévaványai  Fitodry 
Kft.-nek lett értékesítve több százezer 
forint értékben.  Reméljük, ebben az 
évben is hasonló eredményt tudunk 
majd elérni. A növény termesztése a 
vetéstől kezdve a gondozást, betaka-
rítást tekintve rendkívül kézimunka 
igényes. Elkezdődött 5 ha-on egy új 
homoktövis ültetvény telepítése. A ta-
valyi évben a 2012-ben telepített ül-
tetvényen lévő növény termesztéséből 
származó bevétel is jelentős volt. Eb-
ből kifolyólag döntött az Önkormány-
zat egy új, már jóval nagyobb ültetvény 
létesítéséről, melyre a program kereté-
ben jelentős támogatást kapott a Bel-
ügyminisztériumtól. A homoktövis 
bogyóból készült feldogozott termé-
keknek jelentős piaca van nem csak 
belföldön, de külföldön is. Továbbá a 
program részeként működő virágker-
tészetben lévő virágok kiültetése is el-
kezdődött városunkban.

A járási startmunka „bio és megújuló 
energiafelhasználás” mintaprogramjá-
ban a Körös Maros Nemzeti Park terüle-
tén már eddig is jelentős területet sikerült 
megtisztítani a gyalogakác cserjétől. A 
cserjék, gallyak darálása folyamatban 
van, melynek darálékát a programban 
megépített tárolószínben fogunk elhe-
lyezni. A darálékot fűtési célra fogjuk 
hasznosítani.
A járási startmunka „belvíz” minta-
programjának keretében is folytatód-
nak a csatornázási munkálatok. Néhány 
helyen, ahol nyílt csapadékvíz elveze-
tő árok kialakítására nincs lehetőség, ott 
kavicságyba süllyesztett dréncső telepí-
tésére került sor, mely a járdáról vezeti 
le a vizet csapadékos időjárás esetén. A 
programba szereplő nyílt árkok esetében 
az árkokban felhalmozódott föld kiter-
melése van folyamatban.
A járási startmunka „közút” minta-
programjának, valamint egy „útépítő 
tanfolyam” keretében elkezdődtek jár-
dajavítási munkálatok a városban. A ja-
vítási munkálatok egyenlőre a fürdő 
környékén folytak márciusban. A tan-
folyamban részt vevők megismerked-
hetnek az tükörkészítési, szintezési, 
betonozási munkálatokkal. A tanfolyam 
célja, hogy megfelelő szakmai tudást 
szerezve a dolgozók a közfoglalkoztatá-
son kívül vállalkozásoknál is el tudjanak 
majd helyezkedni.

Varju Róbert  közmunkavezető
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A Gyomaendrődi  
Kis BálintÁltalános Iskola  
 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 
Kedves Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a leendő első osztályos gyermekek beíratásának 
időpontja: 

2017. április 20.(csütörtök) 800 – 1800 óráig 
2017. április 21.(péntek)   800 – 1800 óráig 

Helye: 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 

(központi épülete) 
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. 

Igazgatói iroda 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
• születési anyakönyvi kivonat 
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány), ha van 
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
• TAJ kártya 
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: 

• óvodai szakvélemény 
• járási szakértői bizottság szakértői véleménye 
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői 

véleménye 
• NEK azonosító diákigazolvány igényléséhez (Járási Hivatal – Kormányablaknál 

igényelhető) 
 
 
  
  
                
  

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐT

ÓVODAI NYÍLT NAPJAINKRA 

április 20-21-én (csütörtök és péntek) 9.30 – 11.30 óráig!
Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)

Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, Jókai u. 4.)

Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)

Gyoma múltjáról, 
jelenidőben

A Bethlen Alapítvány 
kiadásában megje-
lent a „Gyoma múlt-
járól, jelenidőben” 
című könyv, amely a 
városban több helyen 
is kapható. Gyomán 
keresse a Color Shop 
Papírboltban, Endrő-
dön a Gyomaendrődi 
Best-ben.
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HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
BEIRATKOZÁSA

A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA
KISTÉRSÉGI ÓVODÁBA a fenntartó 6/2017. (II. 6.) határozata alapján az alábbi óvodákban

Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd, Blaha u. 8. 
Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai u. 4. 

Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
Napraforgó Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23.

a következő időpontokban történik:

2017. április 24-25-26. hétfő, kedd, szerda
07.30 - 17.00 óráig

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2017. AUGUSZTUS 31-
IG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

A beiratkozás helye:
Csemetekert Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)

Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Százszorszép Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Napraforgó Óvodába (a helyszínen: Csárdaszállás, Kossuth u. 23.

 
A beiratkozáshoz szükséges iratok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat 
vagy személyi igazolvány),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya)
- TAJ kártya, gyermekorvosi vélemény

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelésben 
való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi Óvodában
- integrált óvodai nevelés- saját nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint valamennyi telephelyen 

folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján
- roma nemzetiségi óvodai nevelés a Csemetekert Óvodában vehető igénybe
- német nemzetiségi óvodai nevelés a Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

Az óvodák felvételi körzetei:
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási 
városrész.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.
A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község 
közigazgatási területe.
Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási 
telephelyein és tagintézményében.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot 
követő huszonegyedik munkanap.(legkésőbb 2016. május 30.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti 
jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz 
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben tájékoztatásul közöljük.



12

Gyomaendrőd Sportjáért Kitüntető Oklevél 
Garai János kitüntetése

A harmadik alkalommal megrende-
zett Sportbálon adta át Toldi Balázs 
polgármester Garai Jánosnak a Gyo-
maendrőd Sportjáért Kitüntető Ok-
levelet. Garai János a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskolából ment nyugdíj-
ba szakoktató tanárként. Egész életé-
ben sportolt, hosszú ideig edzőként is 
tevékenykedett. A sportolást 1958-ban 
a Gyomai MEDOSZ - ban judózással 
kezdte. 1961-től az Újpesti Dózsában 

birkózott, 1966-67-ben a Békéscsabai 
Dózsa Judo Szakosztályában sportolt. 
1992-ben alapító tagja, később elnö-
ke volt a Gyomaendrődi Judo Klub-
nak. 1995-ben edzői oklevelet szerzett 
és a klub utánpótlás edzőjeként te-
vékenykedett. Senior versenyzőként 
nemzetközi Judo versenyeken dobogós 
eredményeket ért el.

HGYVK 
fotó: Tóth Zoltán

Szakmai Középiskolásokért Kultu-
rális Egyesület életmű díjjal tüntette 
ki Hajdú Lászlót, a Határ Győző Kul-
turális Egyesület elnökét, a Komédiás 

Színjátszó Kör megalapítóját, vezető-
jét. 

Részlet a laudációból: „Hajdú Lász-
ló tanár úr és a Komédiás Színját-
szó Kör 1992-ben tűnt fel a SZAKE 
által Egerben megrendezett szín-
játszó fesztiválon. A Tanár úr az 
akkori gyomaendrődi cipőipari szak-
középiskola tanulóival indította meg a 
színjátszó kört, amely a következő két 
évtizedben sorra aratta sikereit mind a 
SZAKE, mind az Országos Diákszín-
játszó Egyesület által rendezett feszti-
válokon. Nemcsak folyamatosan arany 
minősítéseket kaptak előadásaikkal, de 
egy alkalommal gyémántminősítésben 
is részesültek. Az együttesbe kezdet-
ben csak szakiskolai diákok jártak, de 
a csoport fennállása során tevékenysé-
gébe gimnazisták, főiskolások, sőt ál-
talános iskolások is bekapcsolódtak. 
Hajdú László színjátszó csoportveze-
tőként mindenképpen maradandót és 
mondhatni felejthetetlent alkotott, mi-
vel egy alföldi kisváros kulturális éle-

tének meghatározó szereplőjévé vált, 
olyanná, aki több mint két évtizeden 
át döntő módon moderálta a helyi kö-
zépiskolások művelődési szokásait. 
Ezért is készített fel több tucat tanulót 
a SZAKE mosonmagyaróvári vers- és 
prózamondó versenyeire is, ahol szinte 
minden alkalommal diákjai kiemelke-
dően szerepeltek. Az évek során szá-
mos olyan színjátszó került ki a Tanár 
Úr kezei közül, aki a civil életben vagy 
a művészet világában sokra vitték, kö-
zülük is talán Balázs Andreát lehet 
kiemelni, aki a Karinthy Színház tag-
ja. Hajdú László legalább tízszer volt 
szervezője Gyomaendrődön a SZAKE 
színjátszó találkozóinak, és 1994-től 
2010-ig állandó házigazdája, minde-
nese volt a nyári színjátszó szaktábo-
roknak. A közel negyedszázad során 
mindig is keresetlen őszinteséggel és 
kitartó öntörvényűséggel képviselte a 
szakmai középiskolás diákok kulturá-
lis érdekeit, így az életműdíj megkér-
dőjelezhetetlen számára. „

(HGYVK)

Életmű-díjat kapott Hajdú László

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét je-
lölte ki a Víz Világnapjaként, mely-
nek célja, hogy gondolkodásunk 
középpontjába kerüljön ez a termé-
szeti kincs. E jeles nap minden évben 
más és más nézőpontból hívja fel fi-
gyelmünket a víz alapvető szerepé-
re. A jövő generációinak is meg kell 
tanulnia, miért nevezzük kincsnek 
a tiszta vizet. A világnaphoz kötő-
dően óvodásokkal népesült be a Kö-
rös Látogatóközpont. A gyermekek 
ismerkedtek a víz és az ember kap-
csolatával, a víz felhasználás fontos-

ságával, sokszínűségével, a vízzel 
történő takarékossággal. A gyerekek 
több csoportban érkeztek. A bemutató 
foglalkozás után a nagyobbak memó-
ria játékkal a kicsik a játszótéren szó-
rakoztak. 
A víz világnapján más települések pe-
dagógusai is ismerkedtek a várossal, 
illetve a látogatóközpontok, valamint 
az Erzsébet ligeti kilátó kínálta lehe-
tőségekkel. A pedagógusok ismerked-
tek az osztálykirándulások lehetséges 
helyszíneivel.

Víz Világnapja a 
Körös Látogatóközpontban
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Megjelent a Ki kicsoda Gyomaendrődön című könyv, amely kapható a 
Határ Győző Városi Könyvtárban, valamint a Color-Shop Papírboltban.

Ki Kicsoda Gyomaendrődön – Megjelent!

Szeretettel meghívjuk városunk apraját-nagyját 
2017. április 16-án 14.00 órától, 

egy kellemes családi délutánra, ahol régi hangulatú  
locsolkodással, változatos programokkal és egy  
kis malacsággal várjuk a kedves érdeklődőket. 

14.00 órától régimódi locsolkodás indul lovas kocsikon a  
lányos házakhoz a Körös Látogatóközpont elől,  

16.00 órától kézműves foglalkozás, családi vetélkedő  
és táncház a Suttyomba zenekarral.

A belépés díjtalan!
Minden kedves érdeklődőt szertettel várunk!

Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja.
Kiadja: Kállai Ferenc Kulturális Központ Felelős kiadó: Weigertné Gubucz Edit
Telefon:66/283-524, email: kfkk.gyomaendrod@gmail.com (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár. Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2017. május hónapban jelenik meg. 

Engedélyszám: 163/0613-1/2007   -   ISSN 20624352 (nyomtatott)   -   ISSN 20624492 (online)

Ágostonné Farkas Mária,  
2017. április 24-én (hétfőn) 17 órá-
tól 18 óráig  képviselői fogadóórát 
tart a Kállai Ferenc Művelődési 

Központ kistermében.

Partnerintézményi 
cím

A Kállai Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola 2016 novemberében part-
nerintézményi szándéknyilatkozatot 
nyújtott be a Magyar Táncművészeti 
Egyetemhez. A beadott szakmai anya-
got az egyetem rektora által vezetett 
Bírálóbizottság megvizsgálta, érté-
kelte, és a gyomaendrődi intézményt 
2017 februárjától a „Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem partnerintézménye 
és gyakorlóhelye” cím viselésére jo-
gosította, ezzel is elismerve az intéz-
ményben folyó színvonalas szakmai 
munkát. Ennek a szakmai munkának 
is köszönhető, hogy egyre több felké-
rést kapnak az iskola tanulói különbö-
ző rendezvényekre, műsorokra. Ilyen 
felkérésnek tettek eleget a néptánc tan-
szakos növendékek, amikor a Diaboló 
Alapítvány a Cukorbeteg Gyermeke-
kért közösség felkérésére részt vettek 
és műsorukkal színesítették a Kikele-
ti Katicás Vigasság Jótékonysági Es-
tet. Az est fővédnöke Herczegh Anita, 
Áder János köztársasági elnök felesé-
ge volt.  A cukorbeteg gyermekek és 
fiatalok javára rendezett jótékonysági 
est résztvevői vastapssal jutalmazták a 
néptáncosok műsorát.

Tájékoztatjuk a cégvezető-
ket, hogy a Gyomaendrődi  
Hírmondóban reklámozhat-
ja szolgáltatásait, tevékenysé-
gét. A lap minden hónapban 
6200 példányban jelenik meg 
a gyomaendrődi háztartások-
ban. Érdeklődni a Kállai Ferenc  
Kulturális Központban 
(Gyomaendrőd, Kossuth 
u. 9.) személyesen, vagy a  
kfkk.gyomaendrod@gmail.com 
e-mail címen lehet.
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Matematika versenyek eredményei

A Varga Tamás Matematikaverseny 
iskolai fordulóján 3 hetedikes és 3 
nyolcadik osztályos tanuló vett részt. 
A nagyon nehéz feladatsor megoldá-
sa után 2 tanuló jutott tovább a 2. for-
dulóba. A megyei versenyen nagyon 
szép eredményt értek el tanulóink: 
Munkácsi Lili 6. helyezett, Németh 
Regina 7. helyezett lett. Mindketten 8. 
b osztályos tanulók. Felkészítő taná-
ruk: Fekécs Éva. Németh Regina részt 
vett az Andrássy Gyula Gimnázium 
által megrendezett Horváth János Ma-
tematikaversenyen is, ahol 4. helye-
zést ért el.

Zrínyi Ilona Matematikaversenyről 

A Matematikában Tehetséges Gyer-
mekekért (MATEGYE) Alapítvány 
az idei tanévben is megrendezte a Zrí-
nyi Ilona kétfordulós (területi, orszá-
gos) matematikaversenyét. A versenyt 
teszt formájában írták meg tanulóink -  
iskolánkból 21 tanuló- a Gyomaend-
rődi Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskolában. Az eredményhirdetésre, 

Sarkadra, Németh Regina tanulónkat 
hívták meg a díjazásra, aki 5. helyezést 
ért el, felkészítője Fekécs Éva tanárnő. 
Az iskolánk többi tanulója- Varjú Zé-
tény 3. osztályos, Szőke Gyula 5. osz-
tályos, Nun József 6. osztályos, Ugrai 
Éva, Varjú Zalán, Sztojan Zoltán 7. 
osztályos, Varjú Gergő, Munkácsi Li-
li 8. osztályos tanulók is szép eredmé-
nyeket ért el.

Úszás

2017. március 16-án, Debrecenben 
rendezték meg úszás sportágból az 
Országos Diákolimpiai döntőt. Ezen 
a versenyen Hugyik Zoltán 6. b osz-
tályos tanuló a nagyon erős mezőny-
ben: 50 méter mellúszás versenyen: a 
11. helyen végzett. Gratulálunk! Test-
nevelője: Pántya Sándor, felkészítője: 
Irimiás Róbert.

Helyesírási verseny megyei fordulója

A Simonyi Zsigmond Kárpát – me-
dencei helyesírási versenyen a kö-
vetkező szép megyei eredmények 
születtek: Tímár Csenge 8. a – 12. he-
lyezés, Cserenyec Orsolya 8. a – 13. 
helyezés, Saly Sára 7. c – 14. helyezett 
– felkészítő tanár: Hunya Jolán. Csá-
nyi Brigitta és Vinkovics Ágnes 6. a 
osztályos tanulók: 19. és 21. helye-
zettek, felkészítőjük: Domokos Ani-
kó. Fekécs Noémi 5 a – 16. helyezés, 
felkészítő: Forgácsné Gyetvai Krisz-
tina, Uhrin Andor 5. b – 20. helyezett 
– felkészítő pedagógus: Varjúné Far-
kas Enikő. Gratulálunk! 

A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Tavaszi nevelési értekezlet

2017. március 17-én az iskola tantes-
tülete nevelési értekezleten vett részt, 
melynek fő témája a pedagógusok 
önértékelése volt. Ágostonné Farkas 
Mária intézményvezető megosztotta 
a tantestülettel óralátogatásainak ta-
pasztalatait. Segítséget nyújtott a pe-
dagógus önértékelés elengedhetetlen 
dokumentumainak készítéséhez. Kö-
zösen elemezték a nevelők például a 
megfelelő óratervek formai és tartal-
mi követelményeit is. Egymást segít-
ve, tapasztalataikat, tudásukat átadva 
igyekeztek felkészültebbé válni a fel-
adatok elvégzésére. A rendszeres ön-
értékelés a tanári munka fontos része. 
Hasznos és tartalmas órákat töltöttek 
el a pedagógusok együtt gondolkod-
va, eredményességük érdekében.

Német nyelvű szavalóverseny 
Orosházán  

A Székács József Evangélikus Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium 
15. alkalommal rendezte meg 2017. 
március 24-én a német nyelvű vers-és 
prózamondó versenyét, amelyre a me-
gye közoktatási intézményei kaptak 
meghívást. Iskolánk első alkalommal 
vett részt ezen a megmérettetésen. 
Négy 6.a osztályos tanuló vállalta a 

német nyelvű versek megtanulását:  
Erdélyi Anna, Pintér Dorka és Varga 
Vanda színvonalasan szerepeltek hi-
bátlan előadásukkal. Vinkovics Ág-
nes Josef Michaelis Liebesbrief c. 
versét adta elő, s a népes 5-6. osztá-
lyos mezőnyben az előkelő 1. helyen 
végzett. Felkészítő tanáruk: Domo-
kos Anikó. Köszönjük a Német Nem-
zetiségi Önkormányzatnak, hogy a 
gyomaendrődi szavalók Orosházára 
történő utazását támogatta.

Vaszkán Milán megyei 
Diákolimpia bajnok!

Újabb rangos sikert ért el Vaszkán 
Milán, aki március 23-án, Oros-
házán, a Bogárzó lóversenypályán 
megrendezett mezei futóverseny me-
gyei Diákolimpia döntőjében kiemel-
kedő teljesítménnyel bajnoki címet 
szerzett! Az I. korcsoportosok verse-
nyében 64 tanuló indult. A rajt utá-
ni szokásos tumultust követően kb. 

100 méter megtétele után az élre állt, 
majd folyamatosan növelte az előnyét, 
és végül 2:22,84 p - es kimagasló idő-
eredménnyel magabiztosan győzött a 
800 m-es távon! Ezzel tovább bővítet-
te a 108 éremből álló kollekcióját. Az 
elmúlt tanévben az egy évvel időseb-
bek között elért 3. helyezését követően 
sikerült teljesítenie a papírformát, és 
megszereznie a hőn áhított megyebaj-
noki címet. Edzője: Vaszkán Gábor: 
testnevelő tanár, atlétika szakedző.

További hírek, információk:
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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Rendhagyó természetismereti órák

Március 1-jén és 2-án ásványkiállí-
tással egybekötött rendhagyó órákon 
vettek részt tanulóink. A felső tago-
zatosok új ismereteket szerezhettek a 
pirit, ametiszt, hegyikristály, sivatagi 
rózsa, obszidián, kalcitok keletkezésé-
ről, lelőhelyeiről illetve jellemzőiről, a 
kisebbek pedig az őslények maradvá-
nyairól és történetéről hallgathattak 
érdekes előadást.

Kalandos verseny

A Szalay Könyvkiadó ebben a tan-
évben hirdette meg először olvasá-
si versenyét, amelybe iskolánkból 10 
csapat nevezett, csapatonként 4-4 fő-
vel. A többfordulós megmérettetés a 
tanév végéig tart. Márciusban a gye-
rekek és patronáló tanáraik egy közös 
foglalkozás végén ajándékot kaptak a 
könyvkiadó képviselőjétől.

Az Öveges program folytatódik

Március 7-én a 7.b. osztályunk töl-
tött el egy délelőttöt Szarvason, a 
Vajda Péter Evangélikus Gimnázi-
um Öveges laborjában. A természet-
tudományok népszerűsítését szolgáló 
programban először  a szublimáció-
val és az oldódás folyamatával fog-
lalkoztak, majd fénymikroszkóppal 
vizsgáltak meg különféle metszete-
ket, végül látványos kísérletekkel ele-
mezték Newton törvényeit.

1848. március 15. emlékére

2017. március 14-én ünnepi megemlé-
kezést tartottunk az 1848-1849-es for-
radalom és szabadságharc hőseiről, 
eseményeiről az énekkar és az irodal-
mi szakkör tagjainak közreműködé-
sével. A megemlékezést iskolagyűlés 
követte, amelyen értékeltük a félévzá-
rás óta eltelt hetek programjait, ered-
ményeit.

Tavaszi hírek a Kistérségi Óvodából
A Magyarországi Zöld Óvodák Há-
lózatának 10 éves évfordulója al-
kalmából és a tavasz köszöntésére a 
Margaréta és Százszorszép ovisokkal 
bekapcsolódtunk az „Öltözz zöldbe!” 
című országos felhíváshoz. 
Március 22-én a Víz világnapján a 
Százszorszép, a Csemetekert és a 
Margaréta ovisokkal is ellátogat-
tunk a Körös Látogatóközpontba. Itt 
a gyermekek Cseppke, az esőcsepp 
életét nyomon követve tájékozódhat-
tak a vízzel kapcsolatos technológi-
ai és természetvédelmi ismeretekről. 
Az interaktív kiállításnak köszönhe-
tően megismerhették, hogyan jut el a 
természetből a víz a háztartásokba, 
majd a felhasználást és tisztítást kö-

vetően hogyan jut ismét a természet-
be.
Intézményünk pedagógiai program-
jában fontos szerepet tölt be a zöld 
jeles napok megünneplése, hisz er-
re kötelez bennünket a „Zöld óvoda” 
cím is.  Óvodáinkban projekthetek 
megszervezésével jelent meg a víz té-
ma, változatos tevékenységek bizto-
sításával.
Kihasználva városunk környezeti 
adottságait, sok időt töltünk a termé-
szetben. Séták alkalmával megfigyel-
tük a holtágak élővilágát, felkerestük 
a szökőkutakat és a termálkutat is.
Óvodáink gyermekeinek és azok 
szüleinek adományai (játékok, ru-
haneműk) eljutottak a Menedékház 

Alapítvány által működtetett Csalá-
dok átmeneti otthona lakóihoz. Az 
OTP  önkéntes csapatának munka-
társai elismerő oklevéllel köszönték 
meg a felajánlásokat. 
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Szerencseparti

21. jótékonysági vacsora

Immár 21. alkalommal rendezte meg 
a szülői közösség a jótékonysági va-
csorát. A 21 szerencseszám, így az 
est témája a szerencse lett. A Rubin 
Panzió és Étterem dekorációja is er-
ről szólt, amit a rajz szakkörösök ké-
szítettek Kocsis-Pésó Irma tanárnő 
irányításával. Minden vendég kapott 
egy mézeskalácsból készült négyle-
velű lóherét, amely zsetonként szol-
gált az est folyamán. A főszereplő 
szerencsefigura a kéményseprő volt 
Gellai József tanító bácsi személyé-
ben. Ő pörgette a szerencsekereket, 
ő húzta ki a nyertesek nevét. Az est 
bevételét gyermekbarát közösségi tér 
kialakítására fordítjuk. Köszönjük a 
szervezőknek a jó hangulatú rendez-
vényt, az adományozóknak a támo-
gatást. (A lista a honlapon található.)

Először volt versenyen 
a katasztrófa védelmi csapat

Iskolánk tanulói a tavalyi nyár óta is-
merkednek a katasztrófavédelem el-
méleti és gyakorlati ismereteivel. 
Az első megmérettetésen a tapasz-
talatszerzés volt a cél. 2017. március 
29-én, az Ifjúsági Katasztrófavédel-
mi versenyen két csapatunk a 6. és a 
7. helyet szerezte meg. Köszönjük a 
felkészítést Kondacs Zsolt és Majo-
ros Zsolt tűzoltó alezredeseknek és 
Omiliák Csabának, aki Gyomaend-
rőd Önkormányzati Tűzoltóságának 
a parancsnoka.

Kiszebábbal űztük el a telet

„Kiszebáb, szalmabáb, csuda klassz 
a maskarád! Jól nézel ki, remekül!  
A tél biztos menekül, ha meglátja  
üstököd.”
(Mentovics Éva: Télkergető maskarák)

A gyerekek készítettek egy bábot, az 
úgynevezett kiszebábot, majd külön-

féle zajkeltő eszközökkel kivonultak 
az udvarra, miközben télűző rigmu-
sokat kiabáltak (például: Haj, ki kisze 
haj, kivisszük a betegséget, behozzuk 
az egészséget, haj kisze haj), és köz-
ben zörgették a zajkeltő eszközöket, 
dudákat, sípokat, dobokat. Voltak, 
akik egy cédulára felírták egy-egy 
rossz tulajdonságukat, majd bedobták 
a tűzbe, hogy megszabaduljanak tőle.

Fogyasztóvédelem gyerekeknek?

A Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi 
Osztályának munkatársa fogyasztó-
védelmi fórumot tartott a felső ta-
gozatos tanulók részvételével. Dr. 

Sebestyénné Kruchió Ilona egyebek 
mellett felhívta a tanulók figyelmét a 
tudatos vásárlás előnyeire, és az inter-
netes vásárlás veszélyeire. A gyerekek 
érdeklődtek a téma iránt, feltett kérdé-
seikre szakszerű választ kaptak.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumban  

az első osztályosok beíratása  
április 20-án (csütörtökön) 8-18 óráig és 
április 21-én (pénteken) 8-18 óráig lesz. 

Szükséges dokumentumok:  
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata , 
- a  gyermek TAJ kártyá ja , 
- a  gyermek nevére kiá llított személyi azonosító és a  lakcímét ig azoló hatóság i 

ig azolvány ( lakcímkártya) 
- a  gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének elérését tanúsító ig azolás 

(óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadó véleménye az iskolaérettség ről, vagy a  
szakértői bizottság  véleménye a  sa já tos nevelési ig ény megá llapításáról) , 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, 
- a  szülő (gondviselő)  lakcímét ig azoló hatóság i ig azolvány ( lakcímkártya) . 

Szeretettel várjuk a leendő elsős tanulókat! 
Az intézmény dolgozói 
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Siklós adott otthont az idei évben a 
serdülők Országos Diákolimpiájának. 
Március 4-én a Gyomaendrődi Judo 
Klub versenyzője, Sóczó Rebeka az 
ötödik aranyáért utazott és sikerrel járt! 
Az erős mezőnyben megvédte a 63 kg-
os bajnoki címét! A legjobb négy közé 
kerülésért talán legnagyobb riválisával 
kellett megküzdenie. A hosszabbításos 
mérkőzésen végül sikerrel jutott túl. A 
következő két mérkőzést okos judóval 
hozni tudta, ami azt jelentette, hogy 
eddigi összes diákolimpiáról arannyal 
utazhatott haza!

Március 18-án Győrszentivánban 
rendezték meg a junior korosztály Or-
szágos Bajnokságát. A Gyomaendrődi 
Judo Klub versenyzője a 78 kg-os súly-
csoportban három mérkőzést ipponnal 
nyerve bejutott a döntőbe, ahol esélye-
sebb ellenfelétől vereséget szenvedve 
ezüstérmet szerzett.

JUDO hírek

Tavaszi tornaversenyek
2017. március 19-én, Budapesten 
rendezték meg az országos Korona 
Fitkid Kupát, melyen 19 gyomaendrődi 
lány mutatta be a versenygyakorlatát 
az AEROFIT DSE színeiben.

Csapatverseny eredmények: 1. kcs: 2. 
hely - Táncoló Afrika (Csipai Csenge, 
Farkas Lara, Hankó Réka, Sztvorecz 
Gréti, Zádori Zoé) 2. kcs: 2. hely - 
Száguldó lányok (Ádám Kamilla, Far-
kas Lili, Fekécs Noémi, Hankó Panna, 
Lövei Kíra, Nagy Andrea, Tímár Petra) 
3. hely - Jégmadarak (Ádám Orsi, 
Csath Hédi, Fekécs Zsófi, Gombkötő 
Zsófi, Ignácz Csenge, Köles Vivien) 
Az egyéni versenyen több mint 100 
versenyző vett részt 9 korcsoportban. 
Remek teljesítményével 5. helyezett 
lett (2.a. kcs.) Varsányi Misell, 8. he-
lyezett lett Farkas Lili (2.b.. kcs.), 
12. lett Nagy Andrea, 16. Lövei Kíra 
(mindketten 3. kcs). 
A fitkid verseny után a lányoknak  
5 napjuk volt, hogy átszellemüljenek, 

és a tornaversenyre felkészüljenek. A 
sikeres februári torna diákolimpián 
továbbjutottak a következő 
megmérettetésre, így 2017. március 
25-én, szombaton Debrecenben az 
Országos Elődöntőben mutatták be 
a torna versenygyakorlatukat. A Kis 
Bálint Általános Iskolából egy csapat 
versenyzett az 1. korcsoportban. A 
8-9 éves lányoknak 2 szeren kell 
versenyezniük: szekrényugrás és 
talaj. Nagyon szép versenyzéssel 5. 
helyezést értek el. A csapat tagjai: 
Ádám Orsolya, Csipai Csenge, Ignácz 
Csenge, Kiszely Kitti, Köles Vivien, 
Varsányi Misell. A Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola színeiben 
is egy csapat jutott tovább Debrecenbe. 
A 10-11 éves lányok a 2. korcsoportban 
indultak, ahol 3 tornaszeren mutatják 
be a gyakorlatukat: szekrényugrás, 
gerenda, talaj. A csapat a 9. helyet 
szerezte meg. A tagok: Ádám Kamilla, 
Farkas Lili, Fekécs Zsófia, Hankó 
Panna, Tímár Petra.
Gratulálunk minden versenyzőnek!

(Gergely Orsolya)

Nagy sikerrel zárta a tavaszi ver-
senyt az országos megmérettetésen 
a Színfolt Mazsorett Csoport négy 
szólótáncosa Gyömrőn, az Orszá-
gos Mazsorett Versenyen! Szilágyi 
Csilla: junior bot: 3. helyezés, vala-
mint pompon szólótánca: 2. helye-
zés, Czinczár Noémi: senior bot: V. 
h. Baráth Beáta: tradicionális senior 
szólója: arany minősítés, Piroska At-
tila: senior botos szólója: arany mi-
nősítés! Szép eredmények! Büszke 
vagyok rátok! 

Hunya Jolán, Színfolt vezetője

Farkas Zoltánné a 6.számú  
választókörzet lakói részére  

képviselő fogadóórát tart  
2017. április 19-én 17 órától 18 órá-

ig az önkormányzati hivatal  
alpolgármesteri irodájában.

A Színfolt szólistái 
a dobogón!
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GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

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

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

vagy a 66/386-233 telefonszámon.

I. Tortamustra és Sütiverseny
A Határ Győző Városi Könyvtár torta- és süteményversenyt 

hirdet, I. Tortamustra és Süti verseny címmel,  
amatőr cukrászok és sütni szeretők számára.

Pályázati kategóriák: 
I. Hagyományos, vagy design torta készítése Gyoma 300 éves  
témakörben (A tortán használható a Gyoma 300 éves logó).  
Lehet hagyományos alakú, vagy formatorta.
Bírálati szempontok: a megjelenés, esztétika, díszítés. Ugyanakkor 
a torták íze, ízvilága is számít, mert a zsűri ezek alapján választja ki  
Gyomaendrőd Tortáját, ezért nyitott tortákat kell leadni.
Maximális méret: legnagyobb átmérő: 40 cm, 3 emeletmagasságnál ne 
legyen nagyobb. Minimális méret: 12 szelet.
II. Kategória: sütni szerető lelkes amatőrök részére süteményver-
seny „Lakodalmas aprósütemények” kategóriában: édes sütemény, és  
hideg sós alkategóriákban. Nevezni lehet legalább 20 szeletes (db-os) 
sütemény elkészítésével, amelynél a kizárólagos bírálati szempont az 
ízvilág. Hűtést nem igénylő süteményeket várunk. 
Egyéb fontos kritériumok:
• fogyasztásra alkalmas élelmiszerek felhasználása
• mesterséges aromák és színezékek használatának mellőzése 
Pályázat nevezési módja és ideje: 
Pályázni lehet nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével  
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu címre, vagy a nevezési lap  
könyvtárban történő leadásával. 
A nevezési lapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, elérhetőségét, a 
kategória megnevezését, a torta fantázia nevét és az íz megnevezését. 
A nevezések beérkezésének határideje 2017. április 20. csütörtök 12 óra.

További részletek, nevezési lap a könyvtár honlapján, hgyvk.hu
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XV. BOGRÁCS NAPJA 
2017. június 10. szombat 

Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. 
(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

Nevezési kategóriák:
 paprikás krumpli (minden változatban) 
 pörkölt
 egyéb (ami a bográcsba belefér) 

Jelentkezés a főzőversenyre 
2017. június 7-ig 

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

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat 
(Fedett főzőhely, 2 db sörpad asztallal, tűzifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

Gyomaendrdi árusok jelentkezését várjuk! 

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

A részletes programról később adunk tájékoztatást.

Mindenkit szeretettel várunk! 

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2017. április 19, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc 

Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató

Tel.: 0630/409-2868
   B Kat.:    ÁKO B:117,24%     

VSM:ELM. B:49,35%, C: 72,73%         FORG. AM:60%, B: 42,27%     
K.K. AM: 54.000,-     A1: 75.900,-     A2: 102.600,-     A:146.100,-     B: 155.800,-

OKÉV: 21056-2007

INGATLANKÖZVETÍTÉS, 
FÖLDMÉRÉS!

Tájékoztatom a Tisztelt  
Ügyfeleimet, hogy 2017-ben is 

állok rendelkezésükre  
amennyiben ingatlanközvetítési, 

értékbecslési, földmérési  
szolgáltatásokat kívánnak igény-

be venni, ÁFA mentesen!
Bővebb felvilágosítás az alábbi  

elérhetőségeken kérhető:
Személyesen: Földmérő Iroda, 

5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth L. u. 45.,  

(Földhivatal udvara)
Telefonon: +36/70-230-54-76, 

E-mail: foldmeres@vinkovics.hu
Köszönettel: Vinkovics Attila

Az FBH-NP Kft értesíti 
Tisztelt Ügyfeleit, hogy az 

ünnepnapi hulladékszállítások 
a következőképpen alakulnak: 

2017. ÁPRILIS 17-i (húsvét hétfő) 
ÁPRILIS 18-án KEDDEN,

2017. MÁJUS 1-i (hétfő) MÁJUS 
2-án KEDDEN lesz megtartva.

Stancolt és hagyományos papírdoboz 
gyártása minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, kasírozás!
RÓZA KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1. 
Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei, 
Gimnáziumi egység

„Múltmorzsák a 
vándorhátizsákban”

Többek között ezekkel a gondolatok-
kal köszöntötte Deli Csenge 12. A 
osztályos tanuló idei tanévünk egyik 

kiemelkedő programsorozatának, a 
március 10-én megrendezett Kner-
nap ünnepi műsorának nyitányaként a 
megjelent vendégeket. Városunk tör-
ténetének rendkívül fontos alakjai vol-
tak a Knerek, akiknek nevét hosszú 
időn keresztül viselte iskolánk, s a ha-
gyományt ápolva vállaltuk, hogy két-
évente megemlékezünk róluk. „Egy 
közösség akkor lesz igazán erős, ha 
ismeri és megtartja múltjának értéke-
it. A Knerek pedig számtalan értéket 
képviseltek: összetartást, minőséget, 
a tudást, a kimondott, majd leírt sza-
vak felelősségét, a kultúra minde-
nek feletti erejét.” Ezt hangsúlyozták 
a bevezető gondolatok, s a fenti cím 
akár mottóként is szolgálhatna, hiszen 
aki a programokon részt vett, mintha 
egy-egy múltbeli morzsát rejtett vol-
na gondolatban a hátizsákjába. Egy jó 
hangulatú vetélkedővel kezdődött a 
nap, amin a város összes általános és 
középiskolája képviseltette magát ve-
gyes összetételű csapatokkal, ezt kö-
vetően ünnepi műsorral emlékeztünk 
munkásságukra, majd Kner Izidor 

aforizmagyűjteményéből szemezget-
tünk. A műsort egy tartalmas kétórás 
séta követte. Minden egyes állomás-
hely egy-egy kiemelkedő Kner-em-
lékhely is egyben, itt diákjaink rövid 
előadásait hallhatták az érdeklődők. A 
sétát követően „Gyoma régen és ma” 
című fotókiállítást lehetett megte-
kinteni régi képeslapokból, melyeket 
Valuska Tamás 12. A osztályos tanu-
ló fotózott újra.  A délutáni program 
egy játékos sportvetélkedő volt, ahol 

kicsik és nagyok, vegyes, „sokszínű 
egységet” alkotó csapatokban mér-
ték össze ügyességüket, fémjelezve 
a Knerek egyik legnagyobb értékét, 
melyet településünkön jelentettek. Az 
emléknap faültetéssel zárult, az egy-
kori Hősök Emlékútját szegélyező 
hársfasor egészült ki egy újabb facse-
metével városunk polgármestere, Tol-
di Balázs és iskolánk igazgatója, Tóth 

Ferenc keze nyomán. A programsoro-
zatot számos meghívott vendég tisz-
telte meg jelenlétével, köztük Zöld 
Sándor, Kner-leszármazott, aki érdek-
lődve járta végig velünk együtt az em-
lékhelyeket. 

„Diákszösszenetek”

Az idei tanévben március 22-én ke-
rült megrendezésre gimnáziumi egy-
ségünkben a Diákönkormányzat nyílt 
fóruma, a Diákközgyűlés. Az osz-
tály diákközösségek előzetesen össze-
gyűjtötték észrevételeiket, kérdéseiket, 
Tóth Ferenc igazgató úr ezekre adott 
választ a diákságnak. Diákjaink márci-
us 27-én egy tréning keretében képvi-
selték iskolánkat diákönkormányzatot 
segítő pedagógus részvétele mellett a 
Gyomaendrőd Város Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumának soron követke-
ző ülésén. Ritka összetételű tréning-
nek voltak résztvevői, hiszen a tanulók 
pedagógusokkal, városi intézmények 
felnőtt képviselőivel játszottak, be-
szélgettek ezen a napon. Mindeköz-
ben már javában megkezdődtek az 
idei DÖK nap előkészületei, a diák-
ság ötletei nyomán ismét egy jó han-
gulatú akadályversenyt terveztek. Idén 
az ügyesség, az együttműködés a si-
ker titka, ez kapott hangsúlyt a felada-
tok megalkotásában. S hogy mik ezek: 
többek között Óriás-Twister, kaland-
pálya teljesítése, „Egy perc és nyersz” 
játékok, majd a nap végén, a diákság 
napjának zárásaként közös főzés.

Színházjárók

Az idei évad utolsó darabjaként Jókai 
Mór: A kőszívű ember fiai c. mű fel-
dolgozását nézhettük meg a szolnoki 
Szigligeti Színházban. A remek dra-
maturgiával, jó színészek révén szín-
padra állított kötelező olvasmány nagy 
sikert aratott a fiatalok körében is. A 
mozgalmas, tempós darabban szám-
talan élmény ért bennünket (szerelem, 
hazaszeretet, remény, áldozatvállalás). 
Reméljük, a jövő évadban is hasonló-
an színvonalas előadásokat láthatunk.
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Dr. Zacher Gábor előadása Gyomaendrődön!
A Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében 

Dr. Zacher Gábor 
„Mindennapi függőségeink”címmel 

előadást tart városunkban.

Időpontja: 2017. április 20-án 17 óra
Helyszíne: Varga Lajos Sportcsarnok

(5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.)

Az előadás után lehetőség lesz kérdések feltevésére is.
A program a résztvevők számára térítésmentes!

Új LEGO 
kollekció érkezett

Ajándéktárgyak,
igényes szalvéták, 

ízléses képeslapok széles 
választéka várja 

a kedves vásárlókat.

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405

Berill Ékszerüzlet
Gyomaendrőd, Fő út 222/2 

Tel.: 70/354-8915

A Berill ékszerüzlet nagy  
választékkal várja vásárlóit.

Gyűrűk, nyakláncok, karláncok, 
fülbevalók és ezüst ékszerek!
Tartós és értékálló ajándékkal 

lepje meg szeretteit!

Törtarany beszámítás 
6000 ft/g áron

Törtarany felvásárlás 
a legnagyobb napi áron

A VÁROS LAPJA
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Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület hírei:
Tanulmányút a Víz világnapja alkalmából Gyomaendrődön

A Víz Világnapja alkalmából március 
22-én a Gyomaendrődi Üdültetési Szö-
vetség Turisztikai Egyesület ingyenes 
tanulmányutat szervezett intézmény-
vezetők és pedagógusok számára, 
melynek célja volt, hogy megismerhes-
sék városunk által nyújtott lehetősége-
ket osztálykirándulók számára. 

Érkeztek szép számmal Budapest-
ről, Törökszentmiklósról, Dobozról és 
a környékbeli településekről is. A ta-
nulmányút nyitásaként Nagyné Perjési 
Anikó - A város Pénzügyi, Gazdasági, 
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzé-
si Bizottság elnöke köszöntötte a ven-
dégeket. 
A nap folyamán ellátogathattak töb-
bek között az Endrődi Tájházba ahol 
megismerhették a XIX. század végi 
endrődi paraszti élet körülményeit és a 
gyerekeknek szóló foglalkozások is be-
mutatásra kerültek. A Szent Antal Ke-
nyérsütő Házban megkóstolhatták a 
hamisíthatatlan kemencében sült tész-
tákat. A Bárka Látogatóközpontban 
megismerhették a halászat és a folyó-
szabályozás történetét bemutató mú-
zeumpedagógiai foglalkozásokat ezt 
követően végigsétálva a Pájer Kempin-
gen a gyerekek számára szórakoztató 
játékokat szemlélhették meg az ide ér-
kezők. 
Ebéd előtt városunk polgármestere 
Toldi Balázs köszöntötte a résztvevő-
ket, majd a Körös Látogatóközpont kö-

vetkezett. Az esőcsepptől a Körösig” 
című kiállítás interaktív táblákkal mu-
tatta be egy esőcsepp útját a földön. Az 
Aranka Babamúzeumban pedig a kö-
zel 500 db játék babából álló gyűjte-
ményt tekinthették meg. 
Utolsó helyszínként az interaktív, he-
lyi élővilágot bemutató tanösvény az 
Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkorona 
sétány szolgált. 
Köszönjük szépen a közreműködést 
az intézményvezetőknek Dr. Szonda 
Istvánnak és Weigertné Gubucz Edit-
nek valamint a programszervezőknek, 
ugyanis bátran kijelenthetjük a vissza-
jelzések alapján, hogy egy élmények-
kel teli, aktív, kellemes napot zártunk 
le.
Bízunk benne, hogy felkeltettük a pe-
dagógusok érdeklődését és sok osztály 
fog ellátogatni Gyomaendrődre a közel 
jövőben.

A Közéleti Kávéház és a 
Templárius Alapítvány meghívására 
Gyomaendrődön is megjelenik a 
rákellenes egészségmegőrzést hirdető 
KÖNNYEK HELYETT… TARTS 
VELÜNK! kampányprogram. 

2017. május 13-án a Szt. Antal 
Népházban a rákellenes életmódot 
népszerűsíti az a kerekasztal-beszélgetés, 
amelyben 3 kiváló szakember vesz részt: 
Dr. Hegyi Gabriella orvos, az alapítvány 
kurátora, a Pécsi Egyetem Dietetikai és 
Integratív Medicina Tanszék vezetője, 
Dr. Kiss István kutató orvos, a Pécsi 
Egyetem Népegészségügyi Intézetének 
igazgatója, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke, Dr. Svastics Egon onkológus 
orvos, az alapítvány szakmai testületének 
tagja.

Könnyek helyett tarts velünk!
- kerekasztal beszélgetés és szűrés -
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Az elmúlt évben sikeresen bemutatkozott új helyszínen, a Szabadság téren várja az érdeklődőket 
a XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál. A rendezvény szervezésében közreműködő partner 
a Kis- Közép- és Agrárvállalkozások, Sajtkészítők Egyesülete. 

Április 29-én délután 14 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitó után kezdődik a kiállítók 
sajtversenye. Sajtosok, túrósok, mindenféle tejtermék árusok mellett egészséges és kézműves 
termékek, folyékony gyümölcsök, főzetek és párlatok, vásári forgatag várja a látogatókat. 
A Gólyalábasok bemutatója után 
15,30 órától „Gyomaendrőd Szeretlek!”, program következik: a helyi tánc és táncsport 
egyesületek és amatőr fellépők után a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus fellépésére 
kerül sor. Látogassanak ki erre a műsorszámra, ne maradjanak le a MEGLEPETÉS programról! 
18,30 Feláldozhatók koncert, majd
20,00 Fáklyás felvonulás
21,00 HOOLIGANS koncert.

Kísérő programként:
14-19 óra között sajtkészítést kísérhetnek figyelemmel az érdeklődök a KKASE sátránál, 
16 órakor vajköpüléshez kérik a látogatók segítségét.
15-19 óra között a Ligetben Sajtpróbára várják a gyerekeket.

Április 30-án 11 órától a Körös Látogatóközpontban megnyílik az I. Tortamustra, ahol a 
torta és süti versenyre érkezett és ekkorra már zsűrizett torták és sütemények lesznek láthatók.
14 órakor a Fesztivál színpadán kihirdetik a sajtverseny eredményét.
14,30 Gyermekprogram
16 órától táncház vár minden érdeklődőt.
19,00 MARGARET ISLAND koncert
21,00 NEOTON koncert

Kísérő programként:
14-19 óra között sajtkészítést kísérhetnek figyelemmel az érdeklődök a KKASE sátránál, 
16 órakor vajköpüléshez kérik a látogatók segítségét.
15-19 óra között a Ligetben Sajtpróbára várják a gyerekeket.

Május 1-én II. Sajtos Majális
8-14 óra között II. Sajtos és Túrós ételek Főzőversenye a Kis Bálint Általános Iskola udvarán, 
ahol a KKASE 2017 db túrógombócot főz, amelyből jótékony célra árusítanak majd. 9 órakor 
kezdődik a lovas, kocsis, táncos felvonulás, amely bejárja a várost.
14,30 órától gyermekprogram a fesztiváltéren
17 órától MONOTON ROCK TEAM koncert

Kísérő programként:
10-16 óra között a Ligetben Sajtpróbára várják a gyerekeket.

A Sajt- és Túrófesztivál ideje alatt a Körös Látogatóközpontban ásványkiállítás látogathatnak. 
Látogatható lesz az Aranka Babamúzeum is, valamint az állandó kiállítás. 
Az Erzsébet Ligeti tanösvény és kilátó szintén nyitva lesznek. 

PROGRAMOK


