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Ötletes rajzok, örömteli pillanatok jel-
lemezték a „ Gyomaendrőd az én vá-
rosom” című rajzpályázat díjátadóját, 
melyre 2018.február 23-án a Szent An-
tal Népházban került sor. 
Összesen 192 db, rendkívül kreatív és 
ötletes rajz érkezett a pályázatra.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Dankó Béla országgyűlési képviselő, 
valamint Dr. Glózik Klára a KBC Bé-
kés Megyei Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A díjakat 
Dankó Béla országgyűlési képviselő 
és Toldi Balázs Gyomaendrőd város 
polgármestere adta át a gyerekeknek. 
A TOP-os projektnek köszönhetően, 
nagy értékű nyeremények kerültek át-

adásra a legügyesebbeknek. Az első 
helyezettek kerékpárt, a második he-
lyezettek rollert, a harmadik helyezet-
tek pedig könyvvásárlási utalványban 
részesültek, valamint minden résztve-
vő egy kis ajándékot vehetett át a szer-
vezőktől.
Az eredmények az alábbiak szerint 
alakultak:
Óvodások: 
Az óvodások között holtverseny ala-
kult ki, így két első helyezés született.
I. helyezett: Mester Barnabás, I. helye-
zett: Majoros Fanni, II. helyezett: He-
gedűs Janka
Általános iskola 1-4.osztály:
I.helyezett: Vatai Zalán

II.helyezett: Tímár Fanni Lilien, III. 
helyezett: Alt Réka
Általános Iskola 5-8. osztály:
I.helyezett: Mester Lilla, II.helyezett: 
Csáki Ágnes, III.helyezett: Csontos Ti-
bor
Különdíjban részesült:
Pap Tímea, Katona-Szabados Noé, 
Zanyik Alexandra
A kiállítás megtekinthető a Szent 
Antal Népház színháztermében. A 
program Terület-és Településfejlesz-
tési Operatív Program-TOP-2.1.2-
15-BS1-2016-00004 „Gyomaendrőd 
endrődi városrész központjának reha-
bilitációja” című projekt keretein belül 
valósult meg.

Gyomaendrőd az én városom” című rajzpályázat

2018. február 16. és március 14. közötti 
időszakban lehet leadni a rajzokat 
értékes nyereményekért. Kérünk 
mindenkit, hogy a rajzok tervezésénél 
vegye figyelembe, hogy a projekt 
a belvíz védekezés, csapadékvíz 

csatornarendszer karbantartás, 
fenntartás, kezelés fontosságát 
célozza. A beadott rajznak a témához 
kapcsolódnia kell. Pl.: vizek helyben 
tartása, figyelem felhívás a csatornák 
karbantartására, árkok tisztítására, 

a csatorna part gyomirtás tilalmára. 
A rajzok hátoldalára kérjük ráírni a 
projekt számot is, mely TOP-2.1.3-15-
BS1-2016-00012

Részletek: www.gyomaendre.hu

Újabb rajzpályázat „GYOMAENDRŐDI VÍZI VILÁG” címmel 
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FOGADÓÓRA

Ágostonné Farkas Mária 
képviselői fogadóórát tart a Kállai 

Ferenc Kulturális Központban 
2018. március 27-én. Időpontja: 

17,30-18,30.

2018. február 15-én rendkívüli 
testületi ülésen fogadtuk a város ez 
évi költségvetését. Három fordulóban 
tárgyaltuk, a koncepcióval először 
2017 novemberében találkozhattak 
képviselőtársaim, illetve a 
bizottságok tagjai a költségvetéssel, 
megismerhették, véleményezhették. 
2018 januárjában frissített koncepcióról 
tárgyaltunk, ekkor alakult ki a 
végleges költségvetés. A képviselő-
testület egyhangúlag fogadta el a 
közel négymilliárd forintnyi, 2018-
as költségvetésünket. Ez, az utóbbi 
évek egyik, ha nem a legmagasabb 
költségvetése Gyomaendrődön, annak 
köszönhetően, hogy nagyon sok 
pályázati forrás került már beépítésre. 
Lesznek olyan tételek, amelyek 
áthúzódnak 2019-re, de a törvényi 
kötelezettségek miatt ezeket is be 
kellett építenünk az idei költségvetésbe. 
Új szemléletmód is megjelenik az idei 
költségvetésben. Annak érdekében, 
hogy a feladatellátás egy-egy 
intézménynél, egy-egy területen a 
lehető legjobb legyen, elegendő forrást 
kell biztosítani. Ha megfelelő egy-egy 
intézmény költségvetése, nem csak 
elégséges, jobban fog teljesíteni is, 
magasabb színvonalon képes ellátni 
feladatait. Ennek érdekében pl. a Térségi 
Szociális Gondozási Központnál 2 
fő létszámbővítést engedélyeztünk. 
Emeltük a civilek, egyesületek által 
pályázható alapok összegét. Úgy 
gondolom, a pályázatokból befolyó 
fejlesztési pénzekből - amelyeknek 
egy részét eszköz, infrastruktúra 
fejlesztésére fordíthatjuk, illetve 
a rendezvények szervezésére is- 
színvonalasabban működnek majd 
intézményeink, színvonalasabbak 
lesznek rendezvényeink. Ezekkel a 
gyomaendrődi polgárok mindennapjait 
tesszük könnyebbé.

Február 26-án, a soron következő 
ülésünkön több beszámolóval is 
találkozhattak a képviselők. A 
pályázható alapokból elnyert 2017. évi 
támogatásokkal kellett elszámolni, 
ez mindent szervezet határidőre 
teljesítette.  

Testületünk arról döntött, hogy a 
közel harmincéves vagyonrendeletét 
felülvizsgálja. Az új rendeletet 
rugalmassága könnyebbé, egyszerűbbé 
teszi munkánkat, de továbbra is 
biztosítja a fegyelmezettséget, 
átláthatóságot. Új rendelet alkotunk, 
amely a Gyomaendrődért Emlékplakett 
és a díszpolgári cím adományozásáról 
szóló, szintén közel harmincéves 

rendelet fogja felváltani. 
Elfogadtuk a Településképi Arculati 

Kézikönyvet, illetve döntöttünk 
a Településrendezési Eszköz 9-es 
számú módosításáról. Ezzel lezárult a 
kézikönyv kialakítása.  Segítségével az 
újonnan építendő házakhoz, felújítandó 
épületekhez nyújtunk ajánlást. A 
kézikönyv honlapunkon hozzáférhető 
lesz. 

Tárgyaltuk a Békés Medical 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
beszámolóját az orvosi ügyelet 
ellátásáról. Egyik bizottság és a 
képviselő-testület sem fogadta el. Sok 
lakossági panasz érkezik az ügyelet 
munkájával kapcsolatban. Emiatt 
folyamatosan kapcsolatban vagyunk 
a szolgáltató kft ügyvezetésével. 
Reméljük, hogy a felmerült 
panaszokat megfelelően kezelve, 
javítják az ellátás színvonalát. Ebben 
az évben lejár a szerződésünk a 
szolgáltatóval, közbeszerzés keretén 
belül választanunk szolgáltatót. 
Ugyanakkor, a jelenlegi szolgáltatónk 
a korábbi szolgáltatóhoz képest 
lényegesen jobba látja el feladatát. Nem 
hiba nélkül, van kifogásolnivaló, van 
probléma, látjuk azonban azt is, hogy 
törekszenek a problémák kijavítására, 
a jobb együttműködésre a lakossággal. 
Országos probléma az orvoshiány, az 
ügyeletek túlterheltsége, ezért örülünk, 
hogy tudjuk biztosítani az ellátást, 
elvárjuk, hogy a szolgáltató magasabb 
színvonalat, nagyobb lakossági 
elégedettséget érjen el. 

Beszámoltak intézményeink 
2017-ben végzett munkájukról: a 
Kállai Ferenc Kulturális Központ, a 

Szent Antal Népház és a Határ Győző 
Városi Könyvtár.  A képviselő-testület 
egyhangúlag fogadta el a beszámolókat, 
az intézmények magas színvonalon 
végezik munkájukat.  Megköszönöm 
az intézményvezetőknek, az 
intézményekben dolgozóknak a 
munkájukat, további jó munkát kívánok 
nekik a következendő időszakra.

Képviselő-testületünk hozzájárult a 
Térségi Szociális Gondozási Központ 
pályázatának benyújtásához. A 
támogató szolgálat részére új gépjármű 
beszerzésére pályáznak. 

Döntöttünk arról, hogy önerőt 
biztosítunk az I. világháború hőseire 
emlékező Szabadság téri emlékmű 
felújításához elnyert pályázati 
összeghez. Az emlékmű várhatóan 
május 28-ig megújul.  Megkaptuk a 
Szabadság tér Zöld város program 
keretén belül történő pályázat 
szerződését. A 250 millió forintnyi 
pályázati összeg segítségével a 
Szabadság tér várhatóan 2018. év végén, 
2019-ben megújul. 2019 év végére két 
szép, új főtere lesz Gyomaendrődnek. 

Toldi Balázs polgármester tájékoztatója
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Tisztelt Hölgyeim!

Az öntudatra ébredő gyermek 
eszmélésének egyik első gyümölcse 
a felfedezés, mely szerint a Teremtő 
nőnek és férfinak teremtett bennünket. 
Gondolatainkban, érzéseinkben 
létező belső világunknak éppúgy, 
mint kézzelfogható külső 

körülményeinknek végső soron két 
oldala van. Két oldal, mely között 
szakadatlan vándorlással töltjük 
életünket, úgy mint a jó és a rossz, 
siker és kudarc, fehér és fekete 
között. Hogy mikor melyik jelenti a 
jót vagy rosszat, a pillant dönti el. Az 
emberiség ezen két arcát, két oldalát 
legszemléletesebben a női és a férfi lét 
testesíti meg. Ám amíg a jó létezését 
erősíti a rossz hiánya, míg a fehér soha 
nem lehet fekete, addig a férfi és nő 
soha nem létezhet egymás nélkül.  Két 
világ, két döbbenetesen különböző 
univerzum ők, melyek mégis csak a 
másik által válhatnak teljessé. 
Meggyőződésem, hogy ezt 
a világegyetemben páratlan 
ellentmondást talán csak a csoda képes 
feloldani. Csoda, amely lelkében 
megfejthetetlen, mégis elbűvölő, 
csoda, mely titokzatosságában 
is vonz és biztonságot ad, majd 
vezérfonálként, támaszként vezet 
tovább.
Az emberi kultúra, az emberi lélek 
az édesanyában, a szerető párban, a 

gondoskodó nővérben és még számos 
alakban képes volt formába önteni ezt 
a csodát: a nőt.
Egyszerűen szólva: nőként Önök 
hordozzák mindazt, amiért nekünk, 
férfiaknak érdemes élnünk: 
biztonságot, jövőt, szeretetet. 
Köszönöm, köszönjük ezt Önöknek! 
Nem egyszerűen  szólva mindezt 
számos művész: költők, szobrászok, 
zenészek próbálták már formába 
önteni.

Egyikük, Weöres Sándor így vall 
minderről:
„A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva 
szó.”

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Önöket Nőnap alkalmából!

Dankó Béla 
országgyűlési képviselő

Dankó Béla országgyűlési képviselő közleménye

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2018. március 14., 17 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Fő út 224.

(Fodrászüzlet emeletén)

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
AKO: B = 120,45% VSM: Elm AM = 41,38%; A össz = 78,57 %; B= 48,69%; C=72,73%; 

Forg AM=-; A össz = 76,92%; B=50,99%; 
KK: AM = 56 900Ft, A1 = 65 900Ft, A2 = 109 600 Ft, A = 149 800Ft, B = 171 600 Ft,

OKÉV: 21056-2007
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A Gyomaendrődi Járási Hivatal az idei 
évben is Járási Nyílt Nap keretében 
szeretné tájékoztatni az érettségiző, 
végzős tanulókat a hivatal munkájáról. 
A rendezvénnyel a felnőtté váló diákok 
önálló ügyintézését kívánják segíteni 
a közigazgatás területén. 2018. febru-
ár 1-én a Bethlen Gábor Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium végzős 
diákjait fogadta a hivatal. Őket követik 
2018. február 15-én a Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium 
és a Gyulai Szakképzési Centrum Dé-
vaványai Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma intézmény 
végzős diákjai. 

A rendezvény keretében dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető köszöntöt-
te a diákokat, a kísérő pedagógusokat, 
továbbá a járási diák-hivatalvezetőt, 
Botos Pongrácot és a város diák pol-
gármesterét, Virág Alexandrát.  A hi-
vatalvezető ismertette a járási rendszer 
működését, valamint elmondta, hogy a 
hivatal nyitott a fiatalok fogadására és 
várja őket az iskolapad elhagyását kö-
vetően mint tájékozott és tájékozód-
ni vágyó ügyfeleket. Megemlítette, 
hogy ebben az évben több alkalom-
mal lesz lehetősége a diákvezetőknek 
városi és járási rendezvényeken részt 
venni és szerepelni, egyben felkérte 
Botos Pongrácot, hogy gondolataival 

köszöntse diáktársait. A rendezvény 
második részében a diákok megláto-
gatták az osztályokat, ahol a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal osztályvezetői 
szakmai tájékoztatást nyújtottak az ott 
folyó ügyintézési lehetőségekről. 

Újra nyíltnap a hivatalban

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztálya az alábbi fontos 
tudnivalókat ajánlja a bálokat szerve-
zők figyelmébe:
Hatóságunk gyakran tapasztalja, hogy 
a bálok szervezői, nem ismerik feltétle-
nül az általuk szervezett rendezvények 
szervezésére vonatkozó előírásokat, 
alapvető jogszabályi feltételeket. Ez 
a hiányosság, különösen most, a bá-
li szezonban jelenthet fokozott élel-
miszer-biztonsági kockázatot. Az 
élelmiszerforgalmazással kapcsolatos 
alkalmi rendezvényeket a rendezvény 
kezdetét megelőző legalább öt nappal 
korábban minden esetben be kell je-
lenteni az illetékes járási hivatalnak. A 
hatóság a rendezvényt nyilvántartás-
ba veszi, és szükség esetén ellenőrzi az 

élelmiszerbiztonságra és élelmiszer-
forgalmazásra vonatkozó feltételeket. 
Ez a bejelentés a rendezvényszervező 
kötelessége. Ez a bejelentési kötelezett-
ség azokra a bálokra vonatkozik, ame-
lyekben ételforgalmazás is történik. 
Nem kell bejelenteni azokat a rendez-
vényeket, bálokat, amelyeket olyan lé-
tesítményben rendeznek, amelyek már 
rendelkeznek élelmiszerforgalmazás-
ra vonatkozó engedéllyel. A hatóság 
ezeknek a létesítményeknek az enge-
délyezése során ugyanis megvizsgál-
ta a rendezvénytartás feltételeinek a 
meglétét is. Ilyenek például az étter-
mek, szállodák, nagyobb kapacitású 
közéétkeztető helyek, egyéb rendezvé-
nyek tartására szakosodott létesítmé-
nyek. Amennyiben azonban a bálokat 
egyéb kulturális vagy közösségi terek-

ben, épületekben rendezik (kultúrhá-
zak, nagyobb cégek, irodák tárgyaló 
helyiségei, központjai, stb.), amelyek 
élelmiszer-forgalmazási tevékenységet 
rendszerint nem végeznek, a rendez-
vény, bál bejelentése, amellett, hogy 
jogszabály írja elő, mindenképen indo-
kolt.
A fentiek szerint, a Gyomaendrődi Já-
rási Hivatalnak a Gyomaendrődi Járás, 
a Szarvasi Járás és a Szeghalmi járás 
területén megrendezendő bálokat kell 
bejelenteni.
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány 
vagy adatlap letölthető a bekesijarasok.
hu (http://www.bekesijarasok.hu/
elelmiszerforgalmazassal-kapcsolatos-
alkalmi-rendezveny-bejelentese) web-
oldalról, és elektronikus, vagy postai 
úton, illetve személyesen is továbbít-
ható a hivatalnak. A bejelentés díj- és 
illetékmentes.

Hasznos tudnivalók bálokkal kapcsolatban

A Gyomaendrődi Járási Hivatal és a 
Gyulai Tankerületi Központ Gyoma-
endrődi Térségi Iroda közös szervezé-
sében második alkalommal került sor 
a Járási Köznevelési Fórum megrende-
zésére. A Corini terembe 2018. január 
31. napjára meghívást kaptak - fenntar-
tótól függetlenül - a járás területén mű-
ködő nevelési és oktatási intézmények 
vezető képviselői. A meghívott vendé-
geket dr. Pacsika György hivatalvezető 

úr köszöntötte és kérte, hogy tájékoz-
tassák egymást a fórum adta lehető-
ségről. A köszöntőt követően Kepenyes 
András irodavezető úr irányításával 
az intézmények képviselői megoszt-
hatták egymással tapasztalataikat és 
véleményeiket a beiskoláztatással és 
továbbtanulással kapcsolatosan, majd 
a további együttműködés lehetőségei 
is egyeztetésre kerültek. A nevelési is 
oktatási intézmények vezetői részéről 

megfogalmazódott, hogy a járás terü-
letén nagy és jövőt építő szerepe van 
az intézmények közös együttműködé-
sének, a megfelelő intézmények közöt-
ti egyeztetéseknek.

Járási Köznevelési Fórum
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Az Országgyűlés 2000. június 13-án 
elfogadott határozata értelmében min-
den év február 25-én tartják A Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapját.  
1947-ben, ezen a napon tartóztatták 
le Kovács Bélát, a Független Kisgaz-
dapárt főtitkárát. A megszálló, szovjet 
katonai hatóság utasítására a Szov-
jetunióba hurcolták, ahol nyolc évet 

töltött fogságban. A kommunista dik-
tatúrák halálos áldozatainak számát a 
világon, 100 millióra becsülik. Kény-
szermunkatáborokban, politikai kon-
cepciós perek miatt, aljas gyilkosságok 
következtében vesztették életüket. A 
diktatúrák testileg és lelkileg is meg-
nyomorították az embereket, családta-
gok, közeli hozzátartozók is szenvedtek 

a vallatástól, kínzásoktól, jogtalan el-
hurcolástól, kitaszítottságtól. 
2018. február 25-én a gyomai közte-
metőben lévő emlékkőnél szervezett 
megemlékezést a Kállai Ferenc Kultu-
rális Központ. A Kommunizmus áldo-
zatainak emlékművénél Toldi Balázs 
polgármester Lehoczkiné Timár Irén 
alpolgármesterrel, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, valamint civil szer-
vezetek helyeztek el koszorúkat.

A kommunizmus áldozatainak emlékére

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

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097
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VÁRJUK A TAVASZT!
Tavaszi dekorációk, 

selyemvirágok, húsvéti 
díszek, húsvéti tojások nagy 

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

Magyarország Kormánya a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. (a továbbiakban NHKV Zrt.) 
létrehozásával a rezsicsökkentés 
eredményeinek megőrzését, a hatékony 
hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakítását, továbbá a magyar és 
uniós környezetvédelmi szabályok 
maradéktalan érvényesítését tűzte 
ki célul. E célok elérése érdekében 
az NHKV Zrt. a hulladékszállítási 
közszolgáltatási díj beszedésének 
jogosultja. A hulladékgazdálkodási 
rendszer átalakítása mára lezárult, 
ennek köszönhetően a hulladékszállítási 
közszolgáltatási díj pontos beszedését 
lehetővé tevő informatikai rendszer is 
működik.
AZ NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és 
a lakosság terheinek csökkentése. Az 
ingatlanhasználók túlnyomó többsége 
az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjra vonatkozó 
számláját a számlán feltüntetett 
határidőig kiegyenlítette. A lakosság 
töredéke azonban, bizonyára a 
változások és átalakítások miatt 
egyes esetekben nem megfelelő 
időben teljesítette a számlán jelölt 
kötelezettségeit. Mindazonáltal a 
lakosság fizetési kötelezettsége fennáll, 
de az NHKV Zrt. az elmúlt időszakban 
felhalmozott tartozásokra késedelmi 
kamatot nem számít fel.
Az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási 
közszolgáltatási díjhátralékok 

beszedése és kezelése érdekében 
közbeszerzési eljárást folytatott 
le, amelynek eredményeként 2018. 
január 1. napjától a Közszolgáltatási 
Díjbeszedő Konzorciumot 
[Konzorcium vezetője: Díjbeszedő 
Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki 
út 107-109.), konzorcium tagja: PEPP 
AND CARS Kft. (4233 Balkány, 
Kállói út 2. A. ép.)] bízta meg, a 
díjhátralékok beszedésével összefüggő 
egyes feladatok ellátásával.
A megállapodás értelmében, az NHKV 
Zrt. által biztosított adatbázis alapján 
az ingatlanhasználót személyesen 
felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni 
az esetleges díjhátralékok beszedése 
érdekében. Fontos kiemelni, hogy a 
személyes felkeresés elmulasztása 
nem jár azonnal a végrehajtási eljárás 
megindításával.
Amennyiben a személyes felkeresés 
alkalmával a díjbeszedő nem találja a 
megadott címen a z ingatlanhasználót, 
úgy értesíti az újabb látogatás 
időpontjáról, amelynek során lehetőség 
van a befizetés realizálására.
A konzorciumi partnerek személyes 
beszedést végző munkatársai minden 
esetben fényképes igazolvánnyal 
igazolják kilétüket, a személyes 
felkeresés során a kiegyenlítetlen 
számlával minden megegyező 
„Beszedési értesítő” alapján 
jogosultak készpénzben, a számla 
teljes összegének átvételére – 
részleteljesítésre ez alkalommal nincs 
mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét 
a beszedési értesítőn aláírásával 

igazolja, amelyet az ingatlanhasználó 
részére ad át.
A díjbeszedőknél a személyes 
felkeresés során lehetőség nyílik a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
változások (pl. ingatlanhasználó 
adatainak változása) bejelentésére, 
díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek 
további feldolgozását az NHKV Zrt. a 
megkötött szerződéses partnerek és a 
közszolgáltatók bevonásával biztosítja. 
A díjbeszedők emellett felvilágosítást 
adnak a további ügyintézéssel 
kapcsolatos teendőkről is.
Az egyes településeken a díjbeszedést 
ellátó megbízottak személyéről 
az NHKV Zrt. megbízásából a 
konzorciumi partnerek tájékoztatják 
a települési önkormányzatokat, 
amellyel kapcsolatban kérjük szíves 
közreműködésüket a tájékoztatás 
helyben szokásos módon történő 
közzétételére.

Tisztelettel: NHKV Zrt.

Az NHKV Zrt felhívása
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A járási startmunka „mezőgazdasá-
gi földutak karbantartása” mintaprog-
ram keretében, a téli hónapokban több, 
külterületi, önkormányzati tulajdo-
nú földút szélének cserjézése, kaszá-
lása, rendezése valósult meg, illetve 
jelenleg is folyamatban van. A föld-
utak szélén elhelyezkedő cserjék, be-
lógó növények, kidőlt fák, gyakran 
akadályozzák a mezőgazdasági gépek 
közlekedését az utak használhatóságát 
veszélyeztetik. A programban dolgozó 
közfoglalkoztatottak a száraz fákat ki-
vágják, az utak szélét cserjézik, és elő-
készítik a gallyakat darálásra.

kivágott gallyak

                    

kicserjézett  földút széle, (Vitéz dülő)

A járási startmunka „bio és megúju-
ló energia felhasználás” mintaprog-
ramjának keretében a földutak szélén 
kitermelt gallyak feldarálásával, je-
lentős mennyiségű darálék keletkezik. 
A tüzelőanyagot értékesíti az önkor-
mányzat, valamint egy brikettáló gép 
segítségével brikettet állít elő. A bri-
kett fűtésre praktikusabban és hatéko-
nyabban használható fel a daráléknál, 
valamint könnyebben is értékesíthető.

tárolt darálék
 

ágaprítás

A járási startmunka „belterületi köz-
utak karbantartása” mintaprogram ke-
retében az Ipartelep úton 657 méter 
hosszan elkészült egy 2 méter széles 
járda. Az Ipari Parkban lévő vállal-
kozásoknál dolgozók közlekedésének 
biztonságát növeli, hiszen eddig sem 
járda, sem kerékpárút nem volt az érin-

tett területen. A járdát a tükörkiszedést 
követően, a programban dolgozó köz-
foglalkoztatottak zsaluzták be, majd 
a sóderágyazat elkészítése után 15 cm 
vastagon betonoztak. Az elmúlt hetek-
ben fejeződött be az érintett területen 
a padkarendezés, márciusi hónapban a 
járdát használatba veheti a lakosság.

lebetonozott járdaszakasz

A Gyomaendrődi Közös Önkor-
mányzati Hivatal épületében múlt a 
közfoglalkoztatási iroda az épület föld-
szintjére került. Az új iroda szinte tel-
jes egészében a közfoglalkoztatottak 
munkája révén valósult meg, jóval na-
gyobb a korábbinál, egy tárgyaló rész 
is kialakításra került benne.  A huza-
mosabb idejű közfoglalkoztatás ke-
retében végezték el az iroda festését, 
ajtókat  és szekrénysort is készítettek.

A közfoglalkoztatási programban elő-
állított homoktövis készítmények, a 
gallyak felaprításával készített darálék, 
valamint seprűk, Gyomaendrődön a 
Alkotmány utca 5. sz. alatt hétköznap 
hétfőtől-csütörtökig 7 órától 15 30 órá-
ig, pénteken pedig 7 órától 13 óráig 
megvásárolhatóak.
A Belügyminisztériumtól a mintaprog-
ramokban szereplő feladatok megvaló-
sulásához az Önkormányzat jelentős 
támogatást kap. A Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
támogatási szerződés keretében biz-
tosítja a foglalkoztatásához szükséges 
létszámot, valamint a foglalkoztatottak 
100 %-os bérköltség támogatását, to-
vábbá a feladatok elvégzéséhez szüksé-
ges eszközöket, valamint a felhasznált 
anyagokat (építőanyagok, vetőmagok, 
szerszámok).

Varju Róbert
közmunkavezető

Közfoglalkoztatás hírei
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Állatállomány értékesítése
 

Gyomaendrőd Város Polgármestere egyfordulós 
nyilvános árverést hirdet Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 165 egyed 
gyimesi racka, és merino vegyes anyajuh állomány,  
1 egyed kos, és 125 egyed bárány értékesítésére. 

Az árverés helye, és ideje:
Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal ülésterme 
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

Ideje: 2018. március 19. 14 óra

Az állatállománnyal kapcsolatos felvilágosítást 
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Közfoglalkoztatási Irodáján lehet kérni munkanapokon 
8 és 16 óra között. 

A részletes árverési kiírás megtekinthető:  
a Gyomaendrőd Város honlapján  

(www.gyomaendrod.hu), illetve a Gyomaendrődi  
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

 

 

 

Homoktövis készítmények 
 

A járási startmunka „mezőgazdaság” mintaprogramjának keretében 
szeptemberben, és októberben betakarításra került a 
közfoglalkoztatásban korábban 0,3 hektáron telepített homoktövis 
ültetvény bogyótermése. A közfoglalkoztatottak összesen 1,5 tonna 
bogyót szedtek le, melyet a Jászszentandráson működő homoktövis 
feldolgozással foglalkozó szövetkezet vett át feldolgozásra. Az átadott 
bogyóból a szövetkezet homoktövis készítményeket készíttetett, melyet 
az Önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében értékesít a lakosság 
számára. Az Önkormányzat hosszú távú célja, hogy gyomaendrődi 
feldolgozó egységet hozzon létre, ezzel is munkahelyet teremtve a 
településen. 
 

Áraink: 
 

3 literes dobozos  Homoktövis Ivólé  1.750.- Ft. 
 

Megvásárolható: 5502 Gyomaendrőd, Alkotmány utca 5. 

Hétfőtől–Csütörtökig (munkanapokon): 7 00- 1530 –ig 

Péntek (munkanapokon): 7 00- 1300 –ig 
 

Napfénytől védett, hűvös helyen tárolandó. 
Előfordulhat a termék természetes ülepedése, ezért felbontás előtt 
felrázandó.  
Felbontás után hűtve 7 napig tárolható.      
    

 

INTERNET HASZNÁLÓI 
TANFOLYAM INDUL

EFOP-3.7.3-16-2017-00207 azonosítószámú, „Élet-
hosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrő-
dön” elnevezésű projekt keretében
internethasználó tanfolyamot indít a Határ Győző Vá-
rosi Könyvtár. A „Tartom a lépést” megnevezésű, 
tanúsítványt nem nyújtó, kompetenciafejlesztő tanfo-
lyam ingyenes. Várhatóan áprilisban indul, előzetes 
jelentkezés szükséges. Kérjük azokat, akik érdeklőd-
nek a tanfolyam iránt, jelentkezzenek személyesen a 
könyvtárban! Jelentkezéseket csak korlátozott szám-
ban tudunk fogadni.

Határ Győző 
Városi Könyvtár 
Gyomaendrőd, 
Fő út 230.
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A 200-as Arany-busz a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 
májusában nyílt meg a 200 éve szü-
letett Arany János előtt tisztelgő, Ön-
arckép álarcokban című kiállítás. Az 
évforduló alkalmából készítettek egy 
vándorkiállítást is, melyet egy busz-
ban rendeztek be. Az átalakított 200-
as Arany-busz 2017 júliusától egy éven 
át járja az országot.
A kiállítás Arany János életművét, éle-
tét, költészetének máig ható eleven ere-
jét versek, képek, relikviamásolatok, 
hang- és filmfelvételek segítségével mu-
tatja be. A látogatókat aktivizáló, fából 
készült egyedi installációs elemek nem 
csupán különleges látványvilágot te-
remtenek, de segítik a szövegértelme-
zés, a befogadás folyamatát is. (Például 

Ágnes asszony kihajtogatható lepedő-
je, a sejtelmes radványi erdő megjele-
nítése.) A beépített digitális eszközök 
pedig éppúgy lehetőséget nyújtanak 
Arany költészetének és pályájának mé-
lyebb megismerésére, mint verseinek 
élvezetére, vagy éppen a szórakozta-
tó játékra. (Megismerhető lesz például 
Arany kapcsolatrendszere, életének és 
kultuszának helyszínei; kipróbálható a 
Toldi erőjáték, lehet hallgatni verseket, 
és rappelt Arany-szövegeket is.)
A buszt minden helyszínen szakmailag 

felkészült kollégák kísérik, így kérhető 
vezetés, illetve foglalkozás is. A busz 
melletti pihenőben a látogatóknak al-
kalma lesz Arany-köteteket lapozgatni, 
kvízeket kitölteni, szójátékokat játsza-
ni, és kipróbálhatják erejüket egy pet-
rencés rúddal vagy egy malomkővel is.
(Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum)
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, 
hogy csoportok csak előzetes, idő-
pont egyeztetés alapján látogathat-
ják a buszt. Kérjük, egyeztessenek 
időpontot a könyvtárban!
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Zzsongás
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk önt és 
kedves családját a Kállai Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola és a Hallható Hang 
Alapítvány jótékonysági koncertjére, 

2018. 04. 21. én (szombat) délután 17:00-tól. 
A koncerten fellépnek az iskola tanárai és 

meghívott művészvendégei. 

II. Torta- és Süteménysütő verseny
A Határ Győző Városi Könyvtár 

torta- és süteménysütő versenyt hirdet. 
Várjuk minden amatőr, vagy profi cukrász 

és sütni szerető személy jelentkezését! 
Az amatőr és profi kategória természetesen 

külön kategóriában kerül értékelésre. 

A verseny kategóriái:
I. Hagyományos, vagy design torta tetszőleges témában, 

ízesítésben. Maximális méret: legnagyobb átmérő: 40 
cm, 3 emeletmagasságnál ne legyen nagyobb. 

Minimális méret: 12 szelet.
Bírálati szempontok: megjelenés, esztétika, díszítés. 

Ugyanakkor a torták íze, ízvilága is számít, mert a zsűri 
ez alapján választja ki Gyomaendrőd Tortáját, ezért olyan 

tortákat kell leadni, amelyek kóstolhatók.
II. Kategória: Aprósütemények kategóriában: 

• édes sütemény és           • hideg sós alkategóriákban. 
Nevezni lehet legalább 20 szeletes (db-os) sütemény 

elkészítésével, amelynél a bírálati szempont a megjelenés 
és az ízvilág. Hűtést nem igénylő süteményeket várunk. 

A versenyen való részvétel feltétele: nevezési lap 
kitöltése és leadása a könyvtárban. Nevezési díj nincs.

A nevezések beérkezésének határideje:
2018. április 16. hétfő 16 óra.

A részletes információkért keresse a könyvtárat: Fő út 230. 
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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A Kistérségi Óvoda hírei

A tavaszvárás egyik népi 
megfigyeléséhez és Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napjához kötődően 
február 1-én, ismét Maci napot 
szerveztünk Százszorszép 
Óvodánkban. Ezen a napon minden 
kisgyermek kedvenc játék mackójával 
érkezett, s ők maguk is medvévé 
változhattak a macis fejdíszekkel.
Egész héten:
- igyekeztünk minél többet megtudni 
a medvék életéről, téli életmódjukról
- medvés dalokat, verseket 
mondogattunk, medvékről meséltünk
- mackókat ábrázoltunk, mackós 
játékokat játszottunk és medvés 
csemegéket kóstolhattunk.
Nagy sikerrel zártuk a napot!

Farsangi Mulatozás Óvodáinkban
E jeles napra nagy izgalommal 

készültünk, együtt számoltuk a 
napokat a gyerekekkel s ünnepi díszbe 
öltöztek a csoportszobák. Vidám 
bohócok, álarcok, lufik várták a nagy 
eseményt. Minden kisgyermeknek 
teljesülhettek álmai, vágyai; ötletes, 
színes jelmezekbe öltözhettek. 
Ünnepi alkalomra megterített asztal 
mellett fogyasztottuk a farsangi ételt, 
a fánkot, amellyel a Napközi konyha 
dolgozói kedveskedtek.

Százszorszép Ovisok sikerei
Örömmel és büszkén adunk hírt újabb 
rajzpályázati sikereinkről:
Békés Megyei Önkormányzat – 
„Klímaváltozás Békés megyében c. 
rajzpályázaton 
I. helyezett: Szerető Luca (Breki 
csoport). III. helyezett: Furka Lénárd 
(Maci csoport)

GYÜSZ-TE Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata
„Gyomaendrőd napjainkban és a 
jövőben” c. rajzpályázaton
III. helyezett: Hegedűs Janka (Süni 
csoport)
Különdíj: Pap Tímea (Breki csoport)
Kis Bálint Ált. Iskola „Iciri-piciri” 
meseillusztrációs rajzpályázaton
I. helyezett: Puska Stella (Maci 
csoport)
II. helyezett: Hegedűs Janka (Süni 
csoport)
Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság
Biztonságos közlekedés 
gyermekszemmel régiós 
rajzpályázat
II. helyezett: Nógrádi Nándor (Süni 
csoport)
Különdíj: Kovács Balázs (Breki 
csoport)

I.  Cseppke Óvodai Alapítványi Bál
A 2017-ben létrejött Cseppke Óvodai 
Alapítvány, valamint a Kistérségi 
Óvoda Szülői Munkaközössége 
által került megrendezésre 
Alapítványi bálunk február 17-én 
a Hídfő étteremben. A színvonalas 
szervezésnek köszönhetően nagy 
érdeklődés mellett és igazán jó 
hangulatban telt az este. Ezúton 
is köszönjük a kuratóriumi tagok, 
valamint az intézmény dolgozói 
nevében a szülők önzetlen segítségét, 
lelkesedését, áldozatos munkáját, 
mellyel lehetővé tették a bál 
sikeres megszervezését. Köszönjük 
támogatóinknak a felajánlásokat, 
mellyel értékes nyeremények 
kerültek kisorsolásra az est folyamán. 
Az est bevételét az Alapítvány a 
gyermekek óvodai programjainak 
és tevékenységeinek gazdagítására 
kívánja felhasználni.

Bádogos munkák, 
cseréptető javítás- 

felújítás, téglakémény  
átépítés-javítás, szerelt 

kémények. lapostető 
szigetelés készítése.

Tel: 30/935-6229

A Marjai család történetével  
kapcsolatos kutatás során  

keresem Marjai Sándor és Józsa 
Eszter leszármazottait: Ilonát  

(született 1936), Máriát (született 
1938), Esztert (1943). 

Kérem, vegyék fel velem a 
kapcsolatot: 06-30/9415-491,  

buza.peter3@upcmail.hu 
Dr. Buza Péter művelődéstörténész.

Tisztelt Adózók! 

A Gyomai Szülőföld 
Baráti Kör tisztelettel kéri 

Önöket, hogy  
adójuk 1%-val támogassák 

tevékenységünket! 

Adószám: 18375547-1-04
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Kedves Olvasóink!
A tetvesség a mai modern világban is 
problémákat okoz, sajnos ez alól ha-
zánk sem kivétel. Három csoportba 
sorolhatjuk be az élősködőket: ruha, 
fej- és lapostetű.  A fej és lapostetű 
leggyakrabban közvetlen érintkezés-
sel terjed. Fertőző megbetegedést nem 
terjeszt, ellenben nagyon kellemet-
len viszkető tünettel jár, esetenként al-
lergiás reakciót is kivált, kiválthat. A 
tetvek 2,5-4,5 mm –es ovális szürke il-
letve világossárga áttetsző kültakarójú 
rovarok, ezért színüket tápláltsági álla-
potuk is meghatározza. Kizárólag em-
bervérrel táplálkoznak, egész életük 
az emberhez kötött. Kifejléssel fejlőd-
nek, 3 fejlődési szakaszuk van. Először 
pete állapotban kezdik életüket csepp 
alakúak 1 mm-es ezüstös csillogású 
serkék,(amelyet cementanyaggal erősít 
az anyarovar a hajtövéhez), ezután 5-
8 nappal később kikelnek, majd lárva 
állapotban folytatják fejlődésüket, ek-
kor már táplálkozó vedlő bogarak 7-12 
napig, végül imágókká fejlődnek ek-
kor érik el kifejlett állapotukat, ami-
kor már szaporodóképesek és naponta 

40-200 db utódot/serkét raknak a haj-
tőtől számított 6 mm-en a 3-4 hetes 
életük során. Ennek tükrében elmond-
ható, hogy nagyon gyorsan elszapo-
rodnak és súlyos mértékű fertőzés 
alakul ki. Leggyakrabban óvodában és 
iskolában okoz problémát világszerte. 
Leginkább fejek összedugásával, illet-
ve használati tárgyakkal (fésű, hajke-
fe, kendő, sapka) terjed. A nevelési és 
oktatási intézményekben negyedéven-
te egészségügyi szolgáltatást ellátó 
szakember ellenőrzi tisztasági szűrés 
keretében a fejtetvességet. Amennyi-
ben fertőzés áll fenn az érintett, illetve 
a szülő/törvényes képviselője köteles 
gondoskodni a tetvesség megszünte-
téséről. Ehhez az intézményt ellátó 
egészségügyi szolgáltatótól írásos tájé-
koztatót kapnak, igény szerint szóban 
is tájékoztatásban részesülnek, illet-
ve az irtószerekhez mellékelt tájékoz-
tatón részletes felhasználási útmutatót 
találnak. Mindezek mellett az OEK 
honlapján az Epinfóban is tájékoztatást 
olvashatnak a felmerült fertőzés ese-
tén a szükséges teendőkről, kötelessé-
gekről.  A tetű irtásakor fontos, hogy 
a patikában beszerezhető Pedex, Nix, 
Novoped, Parasidose szerrel végzett 

kezelés mellett történjen meg a hajból 
a serkék eltávolítása is, mivel a serké-
ket nem vagy csak részben pusztítják 
el csak a kezelésre használt szerek. 
Amennyiben a serkék nem kerülnek el-
távolításra 7-8 napon belül, ismételten 
nagy eséllyel fertőzött lesz a lekezelt 
személy. A fertőzött személy kezelé-
se a hajas fejbőr irtószerrel való leke-
zelése és a serkék eltávolítás mellett, 
terjedjen ki a közvetlen környezetben 
élő családtagokra, illetve használa-
ti tárgyakra, bútorokra, lakótérre is a 
további visszafertőződés elkerülése vé-
gett. A probléma csak így szüntethető 
meg véglegesen. Kezelés után 7-12 na-
pig megelőző kezelés javasolt valamint 
fokozott figyelem mindenki részéről. 
Az egészségügyi szolgáltatást végző 
szakember a fertőzés megszűnéséig el-
lenőrzi a kiszűrt személyeket. Hosz-
szan fennálló fertőzésnél, valamint ha 
a jelzés ellenére a gondviselő nem gon-
doskodik a fertőzés megszüntetéséről 
köteles a törvényben megadott szer-
veknek jelzést küldeni az egészségügyi 
szolgáltatást végző szakember.
Jó egészséget kívánunk!

Védőnők
(Forrás:www.oek.hu)

Védőnők tollából
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Idén is, épp úgy, mint a tavalyi esz-
tendőben, megrendeztük farsangi ün-
nepségünket. Nagyon várják lakóink 
minden évben ezt a rendezvényt. Ké-
szülődnek sok színes ötlettel, álarccal, 
jelmezzel. Már a dekorációk elkészí-
tésénél lázas munka folyik. Mindenki 
szívesen ragasztja a színes szalagokat, 
csillogó díszeket. Kartonból jó néhány  
süveget, kalapot készítettünk. Készült 
bohóc, róka, nyuszi, lepke, macska, 
medve, és még farkas álarc is. Febru-
ár másodikán reggel szorgalmas mun-

ka vette kezdetét a konyhánkban is. 
Fánkot gyúrtunk három nagy adagot, 
hogy minden lakónk jól lakhasson be-
lőle. Nem csak a fánk illata lengte be a 
folyosóinkat, hanem a finom fűszeres, 
fahéjas, narancsos forralt bor illata, 
gyümölcsteával ízesítve is csiklandoz-
ta orrunkat. Izgatottan gyülekeztünk 
az aulában. Mindenki igyekezett csi-
nosan, elegánsan, vagy éppen a far-
sangi jelmezéhez illően öltözni. Tíz 
órakor megérkezett zenész vendégünk, 
aki a megnyitó percei, és a jelmezek 

bemutatása után belecsapott a húrok-
ba. Nagyon- nagyon jó zene szólt, töb-
ben felálltak táncolni. Volt olyan is aki 
székében ülve önfeledten dalolva örült 
az ismerős, és régen hallott nótáknak. 
Másfél órán át szólt a zene, zengett a 
nóta, állt a bál. Voltak kívánság percek 
is, melyet zenészünk szívesen teljesí-
tett. A műsor végén finom fánkot et-
tek lakóink, melyhez kívánság szerint 
forralt bort, ízletes gyümölcs teát, üdí-
tőt fogyasztottak. Mindenki nagyon jól 
érezte magát a farsangon.         TSZGK

Farsangi ünnepség az Őszikék Idősek Otthonában

Jó hangulatú, kel-
lemes délelőttöt 
töltöttünk együtt.  
Az elmaradhatat-
lan sapka, paró-
ka jó néhány fejre 
felkerült.  A vál-
lalkozóbb ked-
vűek  jelmezbe 
öltöztek. Fokoz-
ta a hangulatot az 
élőzene, és a házi 
lekváros fánk. 

Farsang az Őszi napsugár 
idősek otthonában

1858. május 1-én futott át az 
első vonatszerelvény a Szolnok 
– Békéscsaba – Arad vasútvonal 
részeként megépült gyomai és 
nagylaposi pályaudvarokon. Ennek 
éppen 160 esztendeje. A 160 esztendő 
alatt voltak csendes, békés, nyugodt 
évek, de voltak Gyoma és Endrőd 
lakóinak életét jelentősen felforgató 
háborús időszakok is. A vasúti 
forgalmat bonyolító vasutasok a 
nap minden órájában készen álltak 
a vonatok fogadására, indítására. 
A gyomai vasúti pályaudvar 
folyamatosan jelentős létszámú 
felkészült szakembert foglalkoztatott. 
Sok gyomai és endrődi ember vállalta 
a nem könnyű vasutas munkát. Több 
családnál tradícióvá vált a vasutas 
életút. A vasút jelentős gazdasági 
tényezővé vált nem csak Gyoma, de a 
környező települések életében is.
Úgy gondoljuk, hogy a 160 
esztendő alatt Gyoma és Nagylapos 
vasútállomás és pályaudvar 

folyamatos működését biztosító 
vasutasokról, vasutas családokról, 
magáról a Gyoma környéki vasútról – 
e jubileum alkalmával – méltóképpen 
meg kell emlékeznünk.
Az illetékesek felé javasoltuk, hogy 
Gyoma állomás váróterének belső 
falára helyezzünk el egy emléktáblát. 
Javasoltuk továbbá egy – Gyoma 
vasútállomás történetét is bemutató 
– időszakos vasúttörténeti kiállítás 
megrendezését. A vasúttörténeti 
kiállítás összeállításához nem áll 
rendelkezésünkre elegendő anyag.
Ezért kérjük a Gyomához, 
Nagylaposhoz kötődő volt és 
jelenlegi vasutasokat, vasutas 
családokat, hogy tekintsék át a 
családi fényképgyűjteményeiket és 
azokat a Határ Győző könyvtárba 
2018. április 10-ig juttassák el.  
Más – a vasúttal kapcsolatos – 
dokumentumokat is szívesen 
fogadunk. Kérjük és várjuk a 
fényképeket, dokumentumokat!

A könyvtár elérhetősége:
Levélcím: 
5500 Gyomaendrőd Fő u. 230., 
E-mail: 
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Telefonszám: 218-370.
Bethlen Nyugdíjasok Közössége                                         
Civil Szervezet Gyomaendrőd                                                        
Bethlen Gábor Alapítvány
Gyomaendrőd

Felhívás – Vasúttörténeti kiállítás

Színes Lapok 
Gyoma 300 éves történelméből és

Ki kicsoda Gyomaendrődön című 
könyvek kaphatók a 

Határ Győző Városi Könyvtárban 
(Fő út 230.), illetve a

Tímár Máté Fiókkönyvtárban 
(Blaha út 21.)
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Remélem, hogy hallottál már egyesü-
letünkről, amely civil szervezetként 
régi célkitűzése szerint 
szervezi az elszármazottak és az ott-
hon élők kapcsolatát. Sokrétű, ren-
geteg élményt nyújtó időszak van 
mögöttünk és ezt nem szeretnénk 
alábbadni, hisz szülővárosunk szá-
mol velünk. Ezért várunk minden ér-
deklődőt akár a budapesti vagy az 
endrődi rendezvények valamelyikén. 
Kedves Endrődi Barátok!
Az Endrődiek Baráti Köre  2018. 
március 24-én (Szombaton) 10-16 
óra között tartja meg, szokásos bu-
dapesti összejövetelét, éves közgyű-
lését. Szeretettel várjuk tagjainkat, de 
rajtuk kívül más és újabb érdeklődő-
ket is, akik számára Endrőd neve ked-
vesen cseng és civil szervezetünkön 
keresztül is kötődni szeretne szülő-
városunkhoz.  Határozatképtelenség 

esetén egy későbbi időpont lesz meg-
jelölve. 
Cím: 1054 Budapest, V. Alkotmány 
u. 9-11. 
„Alma Mater” étterem (Parlament-
tel szemben, bejárat:Szemere utcai ol-
dalon)
Szombaton ingyen parkolási lehető-
ség közvetlenül a vendéglő mellett. 
Vonattal érkezők, Keletitől: 2-es Met-
ró-Kossuth tér; 78-as Trolibusz-Sze-
mere u.; Nyugatitól- sétálva. Valamint 
2-es villamos, 15-ös busz. 
A közgyűlés programja:
- képes beszámoló a baráti kör elmúlt 
évi rendezvényeiről (vetített formá-
ban)
- a vezetőség rövid beszámolója a 
2017. évről és a gazdasági helyzet is-
mertetése
- a 2018.évi tervezett programok. és 
egyéb bejelentések

Az előző évek szokásához híven ez-
úttal is tombolával színesítjük a prog-
ramot. Ebéd előrendelésre lesz, 2500 
Ft-os áron
Menü: Roston sült jércemell zöldsé-
ges sült céklával , burgonyapürével  
palacsinta
Kérjük, hogy aki részt kíván venni a 
találkozón, telefonon  vagy e-mai-
l-en jelentkezzen legkésőbb márci-
us 19-ig. Természetesen bejelentkezés 
nélkül is mindenki szívesen látott 
vendég. Elérhetőségeink:
Endrődön Traurig Edit 
(Németh Edit) Tel: 06-66-284-647; 
06-30-604-9477
Továbbá: Tímár Imre elnök: 
Tel: 06-1-326-7567; 06-20-942-9331;
E-mail: timarimrev@gmail.com
Uhrin Gábor 06-30-9439-704;  
uhrin@microfox.hu

Baráti üdvözlettel: EBK vezetősége

Endrődiek Baráti Köre felhívása

A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Lotz János szövegértési és helyesírá-
si verseny, megyei eredmények 

Iskolánkból többen vettek részt ezen 
az anyanyelvi versenyen, amely jelle-

gét tekintve igen összetett volt, szerte-
ágazó ismereteket kívánt a tanulóktól.
A legeredményesebben teljesítők a 
nyolcadikos évfolyamból a következő 
diákok voltak:
Megyei: 4. helyezett: Sztoján Zoltán 8. 
c; 5. helyezett: Nándori Viktória 8. c; 
7. helyezett: Saly Sára 8. c; 10. helye-
zett: Tímár Péter 8. a ; 11. helyezett: 
Várkonyi Sarolta 8. c. ;
13. helyezett: Süli Hanna 8. a. Mind-
egyikük felkészítő tanára: Hunya Jolán 
volt. Hetedikes évfolyamból megyei:  
9. helyezett: Kovács Adrián - felkészí-
tője: Hunya Jolán, 12. helyezett Varga 
Vanda, 13. helyezett: Csányi Brigitta - 
felkészítő tanáruk: Domokos Anikó. 
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Történelem verseny

2018.02. 15-én, Békéscsabán rendez-
ték  7-8. évfolyamos tanulók orszá-
gos történelem tanulmányi versenyét. 
Az iskolát három tanuló képviselte, 
közülük : Tímár Péter 8. a osztályos 
tanuló 4. helyezést ért el. A két 7. év-
folyamon tanuló diák: Nun József 7. c 
és Hugyik Zoltán 7. b osztályos tanu-
lók is remekül szerepeltek. A közép-
mezőnyben végeztek, megelőzve más 
8. osztályos tanulókat is! Mivel a dön-
tőbe jutás ponthatártól függ, várjuk a 
többi megye eredményeit is! Felkészí-
tő tanárok: Simonné Szrnka Zsuzsan-
na és Forgácsné  Gyetvai Krisztina.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Jubileumi Bálint - Napi Kavalkád

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola a  Gyermekekért Alapítványa az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 
250.000 Ft  támogatásban részesült a 
„XV. Bálint Napi Kavalkád megvaló-
sítása a Gyomaendrődi Kis Bálint Ál-
talános Iskolában” című pályázatához.
A Bálint - Valentin napi programso-
rozat a „Kisbálintos” diákok egyik 
legnépszerűbb hagyományai közé tar-
tozik, ahol a diákvezető választás, a 

színes feladatok, a rendhagyó órák, a 
farsangi felvonulás és télbúcsúztató 
mellett sokféle versenylehetőségek te-
szik színessé a diákok életét. Az ren-
dezvényt a Diákönkormányzat két 
vezetője: Kereki Irén és Forgácsné 
Gyetvai Krisztina pedagógusok koor-
dinálták. Az idei, XV. Bálint-Valentin 
Napi Kavalkád hangulatát az Alma 
együttes egyik dala ihlette: „Mutasd 
meg mekkora a szíved!” – ezt válasz-
tottuk jelmondatunkká.
Sportos délutánjainkon dekázhattak, 
célba dobhattak és rúghattak a legtech-
nikásabb diákok. „Csűrcsavarosdi” já-
tékban pedig mai és régi játékokat 
elevenítettünk fel: lehetett amőbáz-
ni, memóriajátékot játszani, és kirakni 
a kirakhatatlannak tűnő puzzle-t. Az 
idén először szerveztünk Honfoglaló 
bajnokságot, mely igen nagy népszerű-
ségnek örvendett, a legtöbben ebben a 
játékban vettek részt.
Nem maradhatott el a II. Bálint Na-
pi Szimultán Sakk verseny sem, ahol 
Vitéz Sinka Brigitta, 90 éves sakk-
mesterrel játszhattak a gyerekek és fel-
nőttek. Az alsós diákok körében nagy 
sikere volt – főleg a fiúk körében - a 
Peonza pörgető, a lányok körében pe-
dig a „Gyurma móka” és Puzzle kirakó 
versenyeknek. ÖKO iskola vagyunk, 
ezért egy napot a halak bűvöletében 

töltöttünk, amikor minden osztálykö-
zösség hét állomáson próbálhatta ki a 
halakkal kapcsolatos szerencséjét és 
a bővíthette ismereteit. Az osztálykö-
zösségek szavazatai alapján a kisdiá-
kok diákigazgatója Kiszely Kitt, 4. a 
, diákigazgató-helyettese Fekécs Gyu-
la szintén 4. a osztályos tanulók lettek. 
Az ötödikesek rendhagyó módon kü-
lön választottak képviselőket: Molnár 
Nóra és Kakati Lili 5. a osztályos diá-
kok lettek a vezetőik.
A megválasztott felsős diákvezetők pe-

dig: Hunya Fanni (8. b) és Ignácz Réka 
(8. c) kérésére az idén nem egy, hanem 
két napig lehetett a diákok kezében az 
iskola irányítása. Az ígért programjuk-
nak teret engedve február 13-án a tan-
órák 5 perccel rövidebbek voltak, a 
diákok kedvünk szerint használhatták 
telefonjukat és az internetet – persze 
tiszteletben tartva mások személyiség-
jogait. Február 14-e reggelén mindenki 
felelevenítette a Bálint napi hagyomá-
nyokat, majd magára öltötte télűző 
maskaráját, s elindult az alakoskodó 
felvonulásra. A Járási Hivatal előtt az 
énekkarosok elénekelték a „Mutasd 
meg, mekkora a szíved!” című dalt – 
mindeközben a hivatal ablakaiban fel-
tűnt a „Tárd ki a szíved!” felirat, mint 
kedves üzenet és tanács. A diákveze-
tők átadták a „KISBÁLINTOS” diá-
kok okoskodásait a város, a járás és a 
tankerület vezetőinek, valamint ezen 
intézmények megválasztott diákveze-
tőinek is. 
A kisdiákok számára a délután záró 
akkordja a kiszeégetés volt. A felsősök 
számára a nap csúcspontja – immá-
ron 15. alkalommal – a Kállai Ferenc 
Kulturális Központban előadott osz-
tályprodukciók voltak. Magas színvo-
nalú előadásokat láthattunk, melyek a 
diákok és osztályfőnökök kreativitá-
sát, sokszínűségét tükrözték.  Az utol-

só „fellépők” a felsős tanárok voltak, 
akik a diákélet szépségeit és árnyolda-
lait mutatták be, egy régi, de ismerős 
dallamot énekeltek a gyerekek leg-
nagyobb örömére. A Bálint Napi Ka-
valkádot délután az Alma együttes 
koncertje zárta, melyre Gyomaendrőd 
nagycsoportos óvodásai is meghívást 
kaptak.
Nagyon hangulatos napokat hagytunk 
magunk mögött, s lélekben már készü-
lünk a következő Bálint-Valentin Napi 
Kavalkádra…

Aranyfonál városi mesemondó 
versenyről

A Határ Győző Városi Könyvtár, im-
már 22. alkalommal rendezte meg 
városunk diákjai számára hagyomá-
nyos mesemondó versenyét. Köszön-
jük a könyvtár dolgozóinak, ismét a 
lehetőséget és a verseny lebonyolítá-
sát! Iskolánk tanulói az alábbi szép 
eredményeket érték el.
Első évfolyam: 1. helyezett: Furka 
Dorka, 2. helyezett: KovácsPetra, 3. 
helyezett: Magyari Nóra és Tóth Tün-
de, 4. helyezett: Oláh Tamara, 5. he-
lyezett: Munkácsi Petra. Második 
évfolyam: 2. helyezett: Kézi Róbert, 
5. helyezett: Balázs Bence és Uh-
rin Enikő Cintia, 6. helyezett: Var-
jú Zselyke. Harmadik évfolyam: 1 
helyezett: Czibulka Regina, 3. he-
lyezett: Puska Hanna Barbara, 4. he-
lyezett: Izsó Flóra és Forgács Flóra 5. 
helyezett: Varga Luca, 7. helyezett: 
Giricz Emese. Negyedik évfolyam: 2. 
helyezett: Tóth Malvin, 4. helyezett: 
Ignácz Csenge Zsóka, 6. helyezett: 
Kiszely Kitti. Felsősök: 1. helyezett: 
Bula Boglárka, 2. helyezett: Németh 
Adelina, 6. helyezett: Barna Gergő, 7. 
helyezett: Bátori Tamara.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei

2 018 . 0 2 .14 - é n 
rendezték meg 
az Úszás Diák-
olimpia megyei 
döntőjét Békés-
csabán, az Ár-
pád Fürdőben. 
Minden verseny-
számban eredmé-
nyesek voltak a 
gyomaendrődi di-
ákok, akik sok-sok 
éremmel és okle-
véllel büszkén tér-
tek haza. Íme, a 
versenyzők névsora az eredmények 
tükrében: Várkonyi Sarolta jutott to-
vább az országos fordulóra 100 m gyors 
úszásban, hiszen az előkelő első helyet 
szerezte meg. További eredmények: 
III. korcsoport: 100 m gyors: Sebes-
tyén Máté 2. hely, Fodor Attila 4. hely, 
Mertz Attila 5. hely. 50 m mellúszás: 
Sebestyén Máté 2. hely, Mertz Attila 3. 
hely. IV. korcsoport:100 m gyors: Vár-
konyi Sarolta 1. hely,  Fodor Napsugár 
8. hely, Hugyik Zoltán 7. hely, Var-
ga Bence 16. hely. 100 m mellúszás:  
Várkonyi Sarolta 2. hely, Fodor Nap-
sugár 9. hely, Hugyik Zoltán 3. hely; 
100 m hát: Varga Bence 6. hely. 
Gratulálunk!
A kézilabda sport Diákolimpia 
Megyei Selejtezője február 23-án, 
Szeghalmon volt. Négy csapatból az 
első és második jutott tovább a megyei 
elődöntőbe. A „Kisbálintos” lányok 
harmadik korcsoportban: első helyen 
jutottak tovább. 

Nekik is gratulálunk!

Batyus Sváb Bál

Intézményünk német nemzetiségi 
osztályba járó tanulói az idén is 
részt vettek a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett 
hagyományos batyus bálon, melyre 
2018. február 10-én került sor a Kállai 
Ferenc Kulturális Központban.  
Toldi Balázs polgármester úr  
megnyitó beszéde után a 3.a, 6.a 
és a 7.a osztály képviselői két 
német gyermektáncot adtak elő. A 
tanulókat Bácsi Kitti és Domokos 
Anikó tanárnők készítették fel.

Iskolakezdés előtt
Az iskolaválasztás közeledtével tájékoztató, bemutató alkalmakra vár-
ja a Kis Bálint Általános Iskola a leendő első osztályos gyermekeket és 

szüleiket.

• 2018. március 12-én 17 órától
szülői fórumra, ahol szó esik pedagógiai hitvallásunkról, 

módszereinkről, az iskolánkban képviselt értékekről.

• 2018. március 19-20-án 8 – 11 óráig
nyílt napjainkra, ahol bepillantást nyernek iskolai életünkbe, 

tanítási gyakorlatunkba.

• 2018. március 22-én 16:30- tól 
„suliváró” foglalkozásra, ahol játékos képességfejlesztő feladatokon 

keresztül ismerkedhetnek a gyerekek az iskolai környezettel, 
tanító nénikkel és egymással.

A találkozásokon minden iskolakezdéssel kapcsolatos kérdésre 
válaszolnak leendő elsős tanítóink: Kereki Irén, Kovács Ildikó 

és az iskola vezetősége.

Ismét jégre mentünk

A decemberi közös korcsolyázás sikere 
után januárban ismét kirándulást 
szerveztünk a Csabai Rendezvénypajta 
jégpályájára.  Harminc diákunk kapott 
az alkalmon, hogy egy újabb remek 
délutánt töltsön el a jégen. A kezdeti 
bizonytalan lépések után szinte 
mindenki belejött a korcsolyázásba, 
sokan már trükköket is bevetettek, 
igaz nem mindegyikük szándékosan. 
A csapat fáradtan, komolyabb 
sérülés nélkül érkezett haza a sportos 
délutánról.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Eredményes szereplés az Úszás Diákolimpia Megyei Döntőjében
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Versenyeredmények

Február közepén immár 25. 
alkalommal rendeztük meg a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny megyei 
fordulóját az iskolánkban. Ebben az 
évben 72 általános és középiskolás 
tanuló vett részt a versenyen a 
városunkból, akiknek közel fele 
rózsahegyis diák volt. Kiemelkedő 
eredményt ért Gellért Zalán 6.a 
osztályos tanuló, aki meghívást 
kapott az ünnepélyes megyei 
eredményhirdetésre. Felkészítő tanára 
Brusznyiczki András volt.
2018. február 9-én a szeghalmi 
Tildy Zoltán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában került 
megrendezésre a 13. Matekguru Kárpát 
- medencei Matematika Csapatverseny 
2. fordulója. A versenyre iskolánkból 
1 csapat jutott be a 4. évfolyamból. A 
csapat tagjai: Horváth Nikolett, Papp 
Máté, Paróczai Lili és Takács Anna 
voltak. Felkészítőjük: Takács Tímea 
és Makai Julianna tanítók voltak.  
A Bolyai csapatverseny megyei 
természetismereti vetélkedőjén két 

4 fős csapat képviselte iskolánkat 
Békéscsabán.  A különleges, kreatív 
csapatversenyben iskolánk 6. osztályos 
tanulói a középmezőnyben végeztek.
A csapatok tagjai Gellért Milán, Pelesz 
Gergő, Süli Dominik, Búza Gergő, 
Dinya Zsóka, Köleséri Attila, Tímár 

Petra voltak, felkészítőik Kocsis-Pésó 
Irma és Dinya Zoltánné voltak.
Az Országos Történelem Tanulmányi 
Verseny megyei fordulóján Fekécs 
Hanna 9. Farkas Botond 18. helyezést 
ért el. Felkészítőjük Molnár Tünde 
volt.

Farsangi vigasságok

„Táncra, táncra kisleányok,  
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj, ne lássunk 
most szomorút!
Mert a farsang februárban nagy  
örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,s a tavasznak 
jönni kell!”
(Pálfalvi Nándor)

Egy februári délutánon maskarába 
öltöztek az alsó tagozatos gyerekek 
iskolánkban. A jó hangulatú, vidám 
rendezvényen a közös jelmezbemutató 
után osztályonként folytatódott a 
farsangi mulatság. A buli közben jó 
étvággyal fogyasztották a gyerekek a 
szalagos fánkot és egyéb finomságot, 
amit a szülők biztosítottak számukra. 
Támogatásukat ez úton is köszönjük. 
Erre a rendezvényünkre meghívtuk 
az iskolába készülő nagycsoportos 
óvodásokat, akik közös játék közben 
ismerkedhettek a tanító nénikkel, 
tanító bácsival, a gyerekekkel és az 
iskolával.

További információk az iskola 
honlapján taláhatóak: 

wwww.rozsahegyiiskola.hu
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Mesét mondtak a gyerekek

A Határ Győző Városi Könyvtár az idén is megszervezte az Aranyfonál városi mesemondó  
versenyt. Iskolánkat az alsósok közül 13, a felsősök közül pedig 12 tanuló képviselte. 

Kiemelkedő eredményeink: 
1. évfolyam: 1. helyezés Dinya Gergő, 2. helyezés Nagy Andrea
2. évfolyam: 2. hely Nyikos Rajmund, 3. helyezés Ujvári Eszter és Botos Lujza
3. évfolyam: 2. helyezés Sztvorecz Gréta Napsugár, 3. helyezés Kővágó Dominika
4. évfolyam: 3. helyezés Fekécs Zsófia és Horváth Nikolett Kitti
Felsősök: 1. helyezett Csikós Dzsenifer, 2. helyezett Csatári Levente

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Nemzetközi projektjeink

Az idei tanévben gimnáziumunk több 
nemzetközi projektbe kapcsolódott be. 
Disputásaink, azaz a Kner Imre Dispu-
takör tíz diákja (Deli Boglárka, Ladá-
nyi Sára, Saly Eszter, Botos Pongrác, 
James Lucas Lancaster, Neibort Gréta, 
Fülöp Petra, Szujó Róbert, Békési Bá-
lint Viktor, Hajdu Áron) Malatinszky 
Zita és Valuska Lajos pedagógusok 
vezetésével a Zachor Alapítvány fel-
kérésére cseh és lengyel középisko-
lásokkal, valamint még két magyar 
középiskolával karöltve 1956-ra il-
letve 1968-ra emlékeznek egy közös 
projekt keretében. A projektben köz-
ponti szerepet játszik a propaganda és 
a külföldre vándorlás kérdése. A pro-
jekt első eseménye egy budapesti ki-
rándulás volt. Tanulóink tanáraikkal 
együtt egy 56-os kalandtúrán vettek 
részt, ahol korabeli helyszíneket ke-
restek fel, ezzel kapcsolatban oldottak 
meg feladatokat. A következő alka-
lommal a nagyobbak egy nemzetkö-
zi konferencia részesei lehettek, ahol 

angolul érveltek álláspontjaik mel-
lett. A következő állomás március ele-
jén Gdansk, ahol egy hét fős csoport 
képviseli iskolánkat, a program zárá-
saként pedig Varsóba látogatnak majd 
diákjaink kísérőikkel.

A másik nemzetközi projekt, melybe 
a tavalyi tanév során kapcsolódtunk 

be az eTwinning program, ennek ke-
retében kisebb - nagyobb lélegzetvéte-
lű projekteket szerveznek a résztvevő 
országok iskolái azzal a céllal, hogy 
közelebb hozzák egymáshoz az eltérő 
kultúrákat a tanult idegen nyelvek (pl. 
német, angol) segítségével. Idén olasz 
és görög iskolákkal vettük fel a kapcso-
latot, a projektgazdák a gasztronómiát 

állították a középpontba. A program 
keretében bográcsoztunk, kemencé-
ben sütöttünk, ízelítőt adtunk néptánc 
kincsünkből is, mindezt angolul kom-
mentáltuk külföldi diáktársaink szá-
mára egy kis videó-összeállításban. 
A projekt folytatásaként tavasszal vá-
rosunkban vendégeskednek a görög és 
olasz diákok és kísérőik, az itthoni lát-
nivalók mellett Szarvas és Budapest 
nevezetességeit tekintjük meg velük. 
Élménybeszámolóval hamarosan je-
lentkezünk. A program koordináló-
ja Szabadka Marianna, közreműködő 
pedagógusok Rovnyik Katalin, Varsá-
nyi Gyula, Rudner Anett és felnőtt se-
gítők Weigertné Gubucz Edit, Barna 
Zsuzsanna és Szonda István.
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VoxPop

Már megszokott, hogy a Demokrati-
kus Ifjúságért Alapítvány (DIA) által 
támogatott országos projektek állan-
dó résztvevői vagyunk. Ilyenek vol-
tak az elmúlt évek során például a  

„Szólj bele!” vagy a „Helyben vagy!” 
elnevezésű programok. A gimnáziu-
munkban aktívan tevékenykedő Kner 
Imre Disputakör, azaz a KID ismét be-
kapcsolódott egy országos projektbe, 
ezúttal a „VoxPop – Párbeszéd hely-
ben, érted” elnevezésűbe. Ennek nyitó 

eseményéről már 
korábban tudósí-
tottunk, diákjaink 
Pan non hal mán 
vettek részt 
egy konferenci-
án, ezt követő-
en pedig hétvégi 
vitadélelőttöt szer-
veztek. A diákok 
kötelességéről és 
jogairól beszél-
gettek, körbe-
járták a jogok és 
kötelességek ösz-
szefüggését, meg-
vitatták, kinek 
a feladata illet-

ve felelőssége, hogy a fiatalok tisztá-
ban legyenek mindkét fogalommal. 
Az eseményre szakértőket is hívtak: 
Pál Jánosné és Liziczai Ildikó, a Gyo-
maendrődi Család-és Gyermekjóléti 
Központ munkatársai, illetve Rudner 
Anett tanárnő, a gimnázium DÖK-
patronáló tanára segített eligazodni 
egy WordCafé keretében a jogok és 
kötelességek útvesztőiben. A délelőtt 
második felében a WoxPop vitakultú-
ra-fejlesztő társasjátékkal játszottak, 
majd az esemény szponzorának há-
la kiadós pizzaszállítmánnyal birkóz-
tak meg. Az eseményen aktívan vett 
részt Belinszky Anna, a Demokrati-
kus Ifjúságért Alapítvány munkatársa 
is. Legutóbb pedig egy igazán tartal-
mas hétvégi program részesei lehet-
tek. Ezúttal ugyanis a diákok grafikai 
tervezést, grafikus jegyzetelést, kre-
atív írást és fotózási alapismereteket 
tanultak azzal a céllal, hogy az egyéb-
ként sikeres projektjeiket jól tudják a 
külvilág felé is megmutatni. 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Tanulmányúton Lengyelországban

Az FM Agrárszakképző Intézményi 
Hálózat gyomaendrődi, kétegyházai 
és kenderesi szakiskolák gyakorlati 
oktatói szakmai tapasztalatszerző 
úton tartózkodtak Lengyelországban, 
a Bialski Járásban. Kint tartózkodásuk 
céljai a lovas és kistermelői élelmiszer-

előállító, falusi vendéglátó szakmák 
elméleti és gyakorlati képzések 
megvalósításának tanulmányozása 
volt a duális gyakorlati helyeken. A 
magyar oktatók kint tartózkodása 
az Erasmus + Mobilitás program 
keretében, az Európai Közösség 
támogatásával valósult meg.

Bethlenesek a Szerencsi 
csokigyárban

Iskolánk édesipari termékgyártó tanu-
lói Tótka Margit és Kocsis Edit szak-
oktatókkal a Szerencsi csokigyárba 
látogattak. A szakmai kirándulás ke-
retében a tanulók a gyárlátogatás után 
szakmai előadáson, majd egy interak-
tív bemutatón vettek részt. 

Sajtkészítés

Iskolánk kistermelői élelmiszer-elő-
állító, falusi vendéglátó tanulói sajt-
készítési gyakorlatukat az iskola 
mozzarellagyártó üzemében töltik, 
amelyet az olasz partner üzemeltet.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 
6200 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár.
Szerkesztésért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Tel: 66/218-370, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2018 április hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.

Nemzetközi Mezőgazdasági 
Szakkiállítás és Vásár Párizsban

Iskolánk igazgatója Davidovics 
László vezeti a Földművelésügyi 
Minisztérium agrárszakképzési 
küldöttségét az 55. SIA Nemzetközi 
 Mezőgazdasági Szakkiállítás és 
Vásárra, ahol magyar termékek és 

hungarikumok (többek között Békés 
megyei pálinka, csabai és gyulai 
kolbász, paprika, méz) kerülnek 
bemutatásra. A delegációnak 
lehetősége lesz tárgyalni a francia 
szaktárcával az Erasmus mobilitási 
gyakorlatok folytatásáról és a hálózati 
együttműködés kibővítéséről agrár- 
és élelmiszeripari témákban.
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Közeledik a tavasz, nagy napra 
készülődnek a gyomai ksi-s kajakosok, 
hiszen lassan itt a várva várt vízre 
szállás ideje. A téli szárazföldi 
alapozás befejeztével történelmi 
sikereket értek el a KSI sportolói. A 
gyomaendrődi kajak sport történetének 
legeredményesebb fizikai felmérő 
versenyét zárták február 10-én.
Minden évben hagyományosan február 
közepén rendezik meg a Héraklész 
Fizikai Felmérő Bajnokságot Pakson. 
Ez a verseny a téli felkészülés 
eredményességéről ad tájékoztatást. 
A nyári kajak versenyek eredményét 
ez alapján még nehéz megjósolni, de 
az őszi, téli időszak alatt elvégzett 
munka eredményéről, a fejlődésekről 
kaphatunk, remélhetőleg pozitív 
visszajelzést. A KSI kajakosai a 
megszokott nagy számban, idén már 
ötödik alkalommal vettek részt ezen 

a versenyen. 
A sportolóink, 
így a klubbunk 
f e j l ő d é s e 
e g y é r t e l m ű , 
töretlen és 
magasan felfelé 
ívelő. Ilyen 
előjelekkel, a 
g y e r m e k e k , 
szüleik és 
edzőik nagyon 
b i z a k o d ó a n 
várhatják a 
nyári vízi 

versenyszezont. Az eredmények 
bizonyítják, hogy kitartó, szorgalmas, 
áldozatos munka folyik a versenyzők 
részéről, és magas színvonalú, 
következetes szakmai munka az edzők 
oldaláról.  
A Fizikai Felmérő Bajnokságon több, 
mint 30 KSI-s versenyző vett részt, 
akik közül mindenki becsületesen és a 
tőle telhető legmagasabb színvonalon 
küzdött és állt helyt. 
Kiemelendő, hogy az összesített 
csapatversenyben negyedik helyezést 
ért el a KSI csapata. Tekintve, hogy 
29, köztük számtalan nagymúltú 
kajak – kenu klub versenyzői mérték 
fel magukat, ez hatalmas sikernek 
tekinthető. A békés megyei klubbok 
közül magasan a legjobban szerepelt 
a KSI. A fiú kajak szakágunk 
összesítésben a több száz főt számláló 
szegedi egyesület mögött második 

helyezést ért el. A 11 éves fiúk és a 14 éves 
lányok csapatversenyét megnyerték 
a KSI-sek. Míg a 12 éves és a 15 
éves fiúk a második helyen végeztek. 
Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy 
Szántó Milán, Kalmár Lilla, Mertz 
Attila és Sági Aliz is megnyerte a saját 
korosztálya futószámát, gyakorlatilag, 
ők a korcsoportuk legjobb futói. 
Fodor Napsugár ugyanitt a második 
helyen ért célba. A húzódzkodásban is 
hasonlóan jól teljesítettünk: Első lett a 
mezőnyében Berta Bence, Konyecsni 
Milán és Hajkó Kata is. Konyecsni 
Milán megnyerte a lábemelését is, míg 
ugyanebben a számban Barna Gergő 
második lett.
A három, illetve a nagyobbaknál a 
négy feladat összesített eredménye 
alapján:
Szántó Milán és Konyecsni Milán az 
első helyen végzett, Mertz Attila a 
második, míg Berta Bence, Dékány 
Gergő, Fodor Napsugár, Hajkó Kata és 
Barna Gergő a harmadikként fejezte 
be a versenyét.
Nagyon szép negyedik helyezést ért el 
Várkonyi Sarolta és Kalmár Lilla. Sági 
Aliz pedig az előkelő hatodik hellyel 
zárta a felmérőt.
Aki szeretne, hasonló szép 
eredményeket elérni, vagy egyszerűen 
csak edzettebb, fittebb lenni, az 
jelentkezzen Kovácsné Kozma 
Diána edzőnél a +36 30 291 3626 
telefonszámon!

Történelmi siker a KSI Gyomaendrőd csapatánál

2018.02.09-én rendezték meg a Torna 
Diákolimpia ORSZÁGOS ELŐDÖN-
TŐJÉT a Kecskeméti Széchenyivárosi 
Arany János Általános Iskola  

Lánchíd Utcai Sport Általános Isko-
lájában, amelyre Gyomaendrődről  
3 csapat jutott tovább. Az országos elő-
döntőn 5 megye (Békés, Bács-Kiskun,  

Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok) legjobb tornászai 
vehettek részt. A versenyen korcsopor-
tonként közel 90 gyerek versenyzett 
a döntőbe jutásért. A rangadón a Ró-
zsahegyi Kálmán Általános Iskola és 
a Kis Bálint Általános Iskola tornászai 
nagyon szépen teljesítve, a következő 
eredményeket érték el:
1. korcsoport:
5. helyezés: Kis Bálint Általános Iskola 
(Csipai Csenge, Furka Dorka, Izsó 
Zorka, Munkácsi Petra, Pataki Zoé, 
Weigert Virág)
8. helyezés: Rózsahegyi Kálmán Álta-
lános Iskola 
(Farkas Lara, Gubucz Kata, Hankó Ré-
ka, Sztvorecz Gréta, Zádori Zoé)
2. korcsoport:
9. helyezés: Rózsahegyi Kálmán Álta-
lános Iskola
(Farkas Lili, Fekécs Zsófia, Gombkötő 
Zsófia, Nagy Kata)

Tornászok hírei
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Lassan már véget ér a kajakozás nélküli 
időszak a Körös Kajak SE sportolói 
számára. Az elmúlt időszakban 
a téli alapozásé volt a főszerep, 
amely rendkívül fontos a következő 
versenyszezon eredményessége 
tekintetében. Szerencsére a változatos 
és játékos edzéseknek köszönhetően 
a gyerekek jókedvűen vettek részt 
az egyébként kemény munkában, 
amelynek eredményeképpen egy még 
sikeresebb versenyszezon áll előttük. A 
legfontosabb eredményt azonban már 
elérték fiataljaink, hiszen a téli napokat 
is mozgással, sportolással töltötték. 
- Február 10-én a gyerekek Csőke 

Zsolt edző vezetésével Pakson az ún. 
erőfelmérő versenyen vettek részt. 
Az influenzás megbetegedés által 
megtizedelt csapatunk annál nagyobb 
lelkesedéssel készült a különböző 
versenyszámokra, így még fényesebb 
a Körös Kajak SE által elért 6. hely, 

amelyet 22 egyesület közül sikerült 
megszerezni. Az U13-as korosztályban 
ráadásul  Varjú Marcell, Kiss Balázs, 
Fehér Dávid, Nagy Dominik és 
Hermeczi Richárd csapatban első helyet 
szerzett. Ezen kívül Varjú Marcell 
húzódzkodásban az első helyen végzett, 
míg az összetettben bronzérmes 
lett. Kiss Balázs lábemelésben 3. 
lett, összességében a hatodik helyen 
végzett. Nagy Ágostonnak futásban 
sikerült megszerezni az első helyet, 
így az összesítésben a harmadik 
lett. Tímár Krisztián az U17-es 
korosztályban szép versenyzést 
mutatva a negyedik helyen végzett. 

A többiek is kitettek magukért és 
maximális erőbedobással teljesítettek 
minden gyakorlatot, név szerint: Pap 
Dániel, Gellai Balázs, Gellai Gergő, 
Csiki Roland. A sikeres versenyzést 
látva joggal reménykedhetünk, hogy a 
kajakversenyek eredményhirdetésein 

is egyre többször áll majd Körös 
Kajakos sportoló a dobogón és hangzik 
majd el városunk neve, Gyomaendrőd. 
- Ugyanezen a napon rendezték 
meg Szarvason a 3. Medencés 
Sárkányhajó Bajnokságot, 63 csapat 
közel 300 versenyzője között ott voltak 
egyesületünk fiatal felnőtt versenyzői 
és a szülőkből álló vegyes csapat is. A 
hattagú csapatok közül az nyert, aki 
ellenfelét 2,5 m távolságig el tudta tolni, 
úgyhogy egymással szemben ülve 
eveztek egy hajóban a medencében. 
A remek hangulatú játékban a KAS 
Gyomaendrőd elnevezésű férfi 
csapatunk szabadidős kategóriában 4. 
helyet szerezte meg, a szülőkből álló 
csapat épp nem került döntőbe.
- Az évadzáró vacsoránkat még 
2017. november 18 –án tartottuk a 
gyomaendrődi Bowling étteremben. 
Hagyomány, hogy az ünnepségre 
Európa vagy Világbajnok versenyzőket 
is meghívunk. Lucz Dóra és Tótka 
Sándor mellett olyan híresség is 
megtisztelt bennünket, aki most a világ 
legjobb kajakosának nevezheti magát, 
Tom Liebscher Németországból. Az 
igazi meglepetés pedig az volt, hogy az 
egyesület ajándékait tőlük vehették át 
versenyzőink. 2017-ben egyesületünk 
legkiemelkedőbb versenyzője Nagy 
Dominik lett, aki eredményei alapján a 
kölyök válogatott keretbe került. 
A rendezvény hajnalig tartó 
táncmulatsággal zárult.

A Körös- Kajak SE ebben a szezonban 
is várja minden gyerek és felnőtt 
jelentkezését, aki az egészséges 
életmódhoz, a sportoláshoz, az aktív 
kikapcsolódáshoz a kajakozást vagy 
a sárkányhajózást szeretné választani, 
aki Magyarország egyik legsikeresebb 
sportját el szeretné sajátítani. 
Elérhetőségek: Csőke Zsolt edzől. Tel.: 
06 70 420 1944, www.koroskajak.hu

Hírek a Körös Kajak Sportegyesület életéből

H O R G Á S Z O K N A K
Március 20. A HALAK NAPJA

Ez alkalomból a Gyomai Horgászok Egyesülete 
környezetvédelmi napot szervez a vízpartok tisztaságáért.

2018. március 18. /vasárnap/ 9 órakor találkozó 
- Falualjai-holtágnál Sóhajok hídi lejárónál

- Fűzfás-zugi holtágnál az átjárónál
- Rév-zugi holtágnál az iskola előtt

Ha időjárási körülmények nem teszik lehetővé a találkozást, 
úgy egy héttel később március 25.-én tartjuk meg.

Ruházat: hulladék gyűjtésre alkalmas legyen.
Várjuk a horgászokat és azokat is, akik csak tenni akarnak valamit környezetünkért.



HÍRMONDÓ 23

Jelenleg hat teremben hat, városunkhoz kötődő művész 
alkotásait tárjuk állandó kiállításunkon a közönség elé: 
• Vidovszky Béla (1883-1973) festményei és személyes 
emlékei 
Gyűjtemény gyarapodás!!! 2017. májustól megtekinthető 
Vidovszky Béla Fürdő után című ülő női aktja. 
• Corini Margit (1897-1982) a párizsi éjszaka festője,
• Illéssy Péter (1902-1962) grafikái és festményei
• Holló László (1887-1976) festményei és tanulmány rajzai
• Pásztor János (1881-1945) szobrai a Magyar Nemzeti 
Galériából.
Gyűjteményünkben megtekinthető 2016. október 08-tól 
2018. szeptember 30-ig
 Kállai Ferenc hagyatéka.
• Kállai Ferenc, a Nemzet Színésze emlékkiállítás
A kiállítás Kállai Ferenc Kossuth-díjas színművész életútját, 
pályájának fontos időszakait, dokumentumait és tárgyait 
mutatja be. A színházi fotók, díjak és elismerések mellett, 
a szülőhelyhez, Gyomához való kapcsolódás tárgyai és 
dokumentumai is megjelennek a kiállításon.
Belépőjegy árak:
• Teljes árú jegy: 500 Ft / fő
• Félárú jegyek: 250 Ft / fő

- 6 - 26 életév betöltése esetén

- 62. életév betöltése estén
- amennyiben legalább két 18 év alatti közeli hozzátartozót 
/gyerek, unoka/ kísér

• Díjtalanul látogathatják az intézményt:
- 6 éves kor alatt
- 70 év felettiek
- fogyatékos személyek 1 fő kísérővel
- közoktatásban dolgozó pedagógusok
- óvodai, iskolai csoportok

A kiállítások megnyitóján bárki díjtalanul látogathatja 
az intézményt.

Ha kiránduló csoportok előre jelzik képtár-látogatási 
szándékukat nyitvatartási időn kívül is lehetőséget 
biztosítunk.
Előzetes telefonos egyeztetés alapján a nyitva tartási 
rendtől eltérő időpontban is tudunk látogatási lehetőséget 
biztosítani!Érdeklődni lehet a +36 (66) 282067 
telefonszámon!
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 
kuratóriuma tisztelettel kéri, hogy a Képtár szakmai 
munkáját jövedelemadója 1%-val szíveskedjen támogatni. 
Adószám: 19058733-1-04

A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény (Városi Képtár) 

Receptverseny

2018. április 27-29. között 20. 
alkalommal rendezik meg a 
Gyomaendrődi Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztivált.

Ebből az alkalomból a Kállai 
Ferenc Kulturális Központ 
receptversenyt hirdet. A verseny 
egyik legfontosabb feltétele, hogy 
az adott étel elkészítéséhez sajtot, 
vagy túrót /tejből készült terméket 
használjon fel.

A verseny felhívását megtalálja: a 
Facebook/Kállai Ferenc Kulturális 
Központ oldalán, az intézmény 
honlapján (gyomaimuvhaz.
hu) vagy kérje e-mailen a kfkk.
g yo m a e n d r o d @ g m a i l . c o m 
címről, de kérheti nyomtatott 
formában az intézményben is.

A receptversennyel kapcsolatos 
bármilyen egyéb kérdéssel 
kapcsolatban érdeklődhetnek:
Telefonszám: +36 66 283-524 
(hétköznap 8-16 óráig)

Kifőztük, hogy mit főzzünk! 
De HOGYAN?
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