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Kossuth-díjat kapott Kunkovács László

Az endrődi születésű, Balogh Rudolf-díjas fotóművésznek, néprajzkutatónak, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagjának kiemelkedő, az életet
megörökítő művészi pályája elismeréseként a magyar kultúra művelésének
és ápolásának elismeréséért járó legmagasabb állami kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök.
A kitüntetést az Országházban 2015.
március 15-én megtartott ünnepségen
adták át.
Kunkovács László Endrődön született 1942-ben. Édesapja Kovács Mátyás (tanító, igazgató), édesanyja Uhrin
Anna volt. Kunkovács főiskolai tanító diplomát szerzett, előbb az endrődi
tanyavilágban, majd Csárdaszálláson
tanított. Majd 10 évig volt az MTI országjáró fotótudósítója. Később rovatvezető,
művészeti
szerkesztő.
1973-1978 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanított. Közben la-

pot szerkesztett, tankönyvet illusztrált,
de főleg néprajzi kutatásokkal foglalkozott. Speciális területe volt a vizuális antropológia. 1984-1990 között az
MTI-nél rovatvezetőként dolgozott.
1990-től önálló alkotóként dolgozott.
Kutatási területének fő témái: a magyar Alföld, a pásztorkodás, halászat,
népi mesterségek, szokások, hitvilág,
hagyományos gazdálkodás, valamint
az építészeti- és szociokultúra volt.18
eurázsiai sztyeppe övezetben és tajgában élő népnél volt gyűjtőúton, valamint a szomszédos országokban és a
Balkánon is. 1983 óta rengeteg tematikus kiállítása volt. Több könyve jelent
meg. Írásai szaklapokban és önálló kötetekben is megjelennek.
Kiemelkedő munkássága hihetetlenül erős gyökerű „endrődiséggel” párosul. Az élet és kutatásai messzi földre
sodorták, de a szülőfalu, az itt élők, a
hazai táj szeretete egy percre
sem veszett ki
szívéből. Rendszeresen tartja a kapcsolatot
az itthoniakkal. Az Endrődi Füzetek
című sorozat
fotóinak nagy
részét ő készítette. Gyomaendrőd város
2007-ben Díszpolgárának választotta.
K it ü ntetései:
Magyar Művé s z e t é r t- d íj
(1989);

Balogh Rudolf-díj (1996); A Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2000); A Magyar Érdemrend
tisztikeresztje (2012); Magyar Örökség díj (2014); Kossuth-díj (2015); Sajtófotó ‚93 – a MÚOSZ Nagydíja,;
„Pro Natura” (1995); MMA-pályázat,
aranyérem (2000); Győri Mediawave
„Párhuzamos Kultúrákért” díja (2002);
Bács-Kiskun megye Tudományos Díja
(2006); Hortobágyért díj (2009); Békés
Megyéért díj (2009); Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díja
(2009)
Toldi
Balázs
polgármester
március 19-én otthonában köszöntötte Kunkovács Lászlót, Gyomaendrőd
Díszpolgárát, a Kossuth-díjat kapott
etno-fotográfust. A szülőföld gratulációját nemcsak egy oklevél, hanem
egy nagy tál, endrődi káposztáslepény
kíséretében adta át a fotóművésznek.
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Polgármesteri beszámoló
A gyomaendrődi Képviselő-testület
márciusi ülésén több stratégiai, hoszszú távú döntést hozott. Az első ilyen,
a gazdasági társaságok átalakítása volt.
A koncepció célja, hogy olyan vállalkozásokat hozzon létre, amelyek a
mostaniaknál hatékonyabban tudják
szolgálni a város érdekeit, gazdaságosabban működnek és racionálisabban
használják föl a rendelkezésre álló erőforrásokat. A GYOMASZOLG Ipari
Park Kft. árbevételét több évre viszszamenően vizsgálva megállapítottuk,
hogy azok jelentős része az önkormányzattól származik, vagyis közpénzeket használnak fel. A profitorientált
társaság bevétele a folyamatos piacvesztés miatt évek óta tartó veszteséges üzemeléssel párosult. Mára már a
vagyon, a közvagyon felélése történik.
Ezt a folyamatot kívánja a tervezett átalakítás megállítani. Két lehetőség volt,
vagy teljes egészében felszámoljuk ezt
a kft-t vagy egyszerűsítjük az irányítást, világosabbá tesszük a feladatokat
és a maximálisan hozzájuk kapcsolható anyagi erőforrásokat. Ez a folyamat
sajnos elbocsájtásokkal jár ugyan, de
elkerüli a teljes megszüntetést!

vá rosü zemelte tési feladatokban
sokkal nagyobb
szerepet kap a
köz mu n kaprogram is. Ennek hatékony bevonása
további eredményeket
hozhat.
A
közmunkaprogram
szervezetében
és
irányításában már
megvalósított átalakítások
jó
irányba mutatnak,
megvalósulni látszik a kitűzött
cél: a hatékony és
eredményes irányítás,
ellenőrzés, az elvégzett munka társadalmi
hasznosulása.
Másik stratégiai kérdés volt a „Lélekkel a Körösök mentén” című turisztikai projekt elemeinek működtetése.
Az önkormányzat döntése a fürdő tevékenységi köréhez kapcsolja a
projekt elemeinek nagy részét: Bár-

A gazdasági társaságok tevékenységét olyan körökre bontjuk, amiben
elkülönülnek a tulajdonosként elvárt
eredményt, profitot termelő tevékenységek a nonprofit városüzemeltetési
feladatoktól. Amitől a tulajdonos önkormányzat eredményt vár, az vagyonkezelő kft-ben, amely tevékenységektől
nem várható el haszon, az a városüzemeltetési kft-ben működik tovább. A

ka Látogató Központ, Körös Látogató
Központ, Szent László híd és környéke, Tanösvény és környéke működtetését. A turisztikai feladatok ellátása,
valamint a hatékonyabb működés ennek a társaságnak az esetében is a nonprofit működést helyezi előtérbe.
Képviselő-testületünk folyamatosan
foglalkozik a Start Szociális Szövetkezettel. Ez a gazdálkodási forma lehe-

tőséget jelenthetne a közfoglalkoztatás
melletti munkavégzésre. Átgondolt
stratégiával, felelős vezetővel, megfontolt gazdálkodással. Sajnos ez utóbbi
jellemzők eddig hiányoztak a mi szövetkezetünknél. Ennek az eredménye,
hogy a szövetkezet adóhátralékot és
egyéb tartozást halmozott fel, melyek
következtében az adóhatóság által inkasszált összegek veszélybe sodorták egy európai uniós projekt sikeres
befejezését is! Képviselő-testületünk
próbál segíteni a szövetkezeten, olyan
módon, hogy munkát biztosít részére
mindkét fél számára kedvező feltételek mellett. Így jut városunk több mint
1700 m2 térburkolóhoz, melyet járdaépítésre, illetve 4,5 km járólaphoz, melyet Öregszőlőben útépítésre fogunk
használni.
A
Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvodában vezetőváltásra került sor. Az intézményt a
pályázatási eljárás lezárultáig Hunyáné Dinya Gabriella fogja vezetni. Testületünk, illetve a Társulási Tanács egy
korábbi döntését felülírva engedélyezte
a Jókai úton egy csoport indítását, ezzel is jelezve, hogy hosszú távon számol ezzel a telephellyel.
Még egy személyi változásról kell
beszámolnom. Dr. Csorba Csaba jegyző március 30-án jelezte felém, hogy
családi okokból Budapesten vállal jogászi munkát. Kérte, hogy ez év május
1-jétől áthelyezéssel elfoglalhassa az
új munkahelyét. A megüresedő tisztség betöltésére pályázat kerül kiírásra,
melynek várhatóan május elején lesz
eredménye.
Toldi Balázs polgármester
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Új osztály – új vezető
Településfejlesztési Osztály néven
új osztály jött létre az önkormányzati hivatalban. Feladata a hatékonyabb
városfejlesztő munka és az uniós pályázati források megszerzése, felhasználása, önálló menedzselése lesz. Nagy
szerepet kap majd az átalakuló gazdasági társaságok irányításában, működtetésében is. Az osztály élére pályázat
útján Petényi Roland került.
Petényi Roland 1979-ben született Gyulán. Nős, két gyermek édesapja. Marcell fia decemberben elmúlt
4 éves, Zsófi lánya márciusban lett fél
éves. Jelenleg Szarvason él családjával. Gyermekéveit Hunyán töltötte. A
gimnáziumi tanulmányait a Mezőberényi Petőfi Sándor Két-tanítási Nyelvű Gimnáziumban végezte, ahonnan
az érettségi vizsga után sikeres fel-

vételi vizsgát követően a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerzett
közgazdász diplomát 2004-ben. Az első munkahelye Gyomaendrődön volt
a Mammut Tec Hungary Kft.-nél. Ezt
követően egy szarvasi bankfiókban,
majd 2004 szeptemberétől Szarvas
Város Polgármesteri Hivatalában helyezkedett el pénzügyi bonyolítóként.
A pályázati világgal itt volt lehetősége alaposan megismerkedni. Részt vett
több Európai Uniós, és hazai pályázat
tervezésében, összeállításában és lebonyolításában, emellett több mint egy
évig, a szarvasi ipari park menedzseri feladatait is ellátta. Ezt követően a
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Közalapítványnál helyezkedett el, projekt- és mikrohitel menedzserként. 2010 augusztusában az

Alapítványt létrehozó Békés Megyei
Önkormányzat Hivatalához hívták át
kontrollernek, ahol 2010 decemberében vezető kontroller lett. Itt feladatai közé tartozott az Önkormányzati
Hivatal és a Közgyűlés Elnöke közötti hatékony munkavégzés elősegítése,
lebonyolítása, ellenőrzése. A megyei
önkormányzatok konszolidációját követően 2012 februárjától fejlesztési referensként dolgozott a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatalban. 2012 júniusában a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. ügyvezetőjévé
választották. Fejlesztési referensként
részt vett a Békés Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó 2014-2020-as
időszakra vonatkozó Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében kialakítandó békés megyei
Integrált Területi Program összeállításában. Petényi Roland 2015. április
13-tól tölti be az új osztályvezetői állását.

Autóbusz megálló felújítások, új gyalogos átkelők
A Fő úton a Besenyszegi és az Ifjúsági lakótelepi buszmegálló párok kerülnek felújításra, helyi kivitelezővel.
A munkálatok ideje alatt az autóbusz
közlekedés zavartalan.
2010 évben Uniós forrásból több
buszmegálló került felújításra, azonban az abból a körből kimaradt, régebbi megállók a kor követelményeinek
már nem felelnek meg. Az utasok biztonsága érdekében az önkormányzat
saját forrásból valósítja meg a megálló helyek felújítását és új utas várók kihelyezését.
A Városháza előtt a Selyem úton, a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola előtt a Lidl-nél és az Apponyi
úton a (Fő út felőli végénél) kijelölt
gyalogátkelőhelyeket alakítottak ki.
Mindhárom hely rendkívül forgalmas
és balesetveszélyes. Mivel a Városhá-

za előtti parkoló megközelíthetősége nem felelt
meg a követelményeknek, így új gépkocsi
bejáró is épült. A gyalogátkelők építését az
önkormányzat finanszírozza, a kivitelezést helyi vállalkozó végezte.
Az építési munkák elkészültek.
Következnek a forgalomtechnikai
munkálatok (zebrák felfestése,
megvilágítás
kiépítése) majd a forgalomirányító közlekedési
táblák kerülnek kihelyezésre. A burkolásnál felhasznált térköveket a
Start Szociális Szövetkezet gyártotta.

Gyomaendrődi Települési Értéktár
Újabb értékek kerültek felvételre a
Gyomaendrődi Települési Értéktárba.2014. évben a Gyomán kitenyésztett
Magyar Autósex tyúkgalamb került
felvételre, amelyet az Albizottság a
Megyei Értéktárba történő felvételre is
javasolt. Az értéktárba újabban felvett
helyi értékek: Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál, Papp Zsigmond hagyaték,
Kállai Ferenc hagyaték, Endrődi csiz-

madia és cipész hagyományok, Szent
Antal kenyérsütőház épített kulturális örökség, Endrőd népi vallási hagyományai és népszokásai. Az Albizottság
a Kállai hagyaték, az endrődi csizmadia és cipész hagyományok, valamint
a Szent Antal kenyérsütőház épített
kulturális örökség vonatkozásában a
Megyei Értéktárba történő felvételt is
kezdeményezte.
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Találkozó Dr. Gyuricza Csabával
Toldi Balázs polgármester
márciusban Budapesten látogatta meg Dr. Gyuricza Csabát,
városunk szülöttét. Az MTA
doktorává avatott, nemrég az
MVH elnökévé kinevezett Gyuricza Csabának a szülőföld gratulációja mellett szintén jutott a
hazai ízekből az eseményt megörökítő gratuláló oklevél mellett.

Autóbuszjáratok a temetőkbe
A 2015. április 5. és 2015. november 8. között helyi autóbuszjárat közlekedik
a Gyomai és az Endrődi köztemetőbe. November 1-én mindkét temetőbe lesz
buszközlekedés.
GYOMAI KÖZTEMETŐBE min- ENDRŐDI KÖZTEMETŐBE 2015.
den második vasárnap közlekedő helyi április 19-től minden második vasárautóbuszjárat
nap a következők szerint közlekedik a
Dérynétől
9:50
helyi autóbuszjárat
Szabadság térről
10:05
MÁV állomásról
9:30
MÁV állomásról
10:10
Szabadság térről
9:35
Temetőből vissza
11:00
Dérynétől
9:45
Vasárnapok:
Temetőből vissza
11:30
2015. 04. 12.
2015. 08. 16.
Vasárnapok:
2015. 04. 26.
2015. 08. 30.
2015. 04. 19.
2015. 05. 03.
2015. 05. 10.
2015. 09. 13.
2015. 05. 17.
2015. 05. 31.
2015. 05. 24.
2015. 09. 27.
2015. 06. 14.
2015. 06. 28.
2015. 06. 07.
2015. 10. 11.
2015. 07. 12.
2015. 07. 26.
2015. 06. 21.
2015. 10. 25.
2015. 08. 09.
2015. 08. 23.
2015. 07. 05.
2015. 11. 01.
2015. 09. 06.
2015. 09. 20.
2015. 07. 19.
2015. 11. 08.
2015. 10. 04.
2015. 10. 18.
2015. 08. 02.
2015. 11. 01.
2015. 11. 08

Gyermekvédelmi konferencia

A Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata 2015. március 24-én Gyermekvédelmi konferenciát szervezett.
A Fő út 2. szám alatti intézményegységbe a gyermekvédelmi jelzőrendszer
tagjait (védőnők, gyermekorvosok, iskolák és óvodák gyermekvédelmi felelősei, rendőrség, önkormányzat)
hívtuk meg.
A konferencia célja, hogy a 2014-

es évben végzett gyermekvédelmi
munkát összegezzük és az esetlegesen felmerülő problémákat megfogalmazzuk, arra megoldási javaslatokat
dolgozzunk ki. A jelzőrendszer tagjai
a konferenciát megelőzően megküldték beszámolójukat intézményünknek,
amelyeket Pál Jánosné egységvezető
ismertetett összegezve a megjelentekkel, a Gyermekjóléti Szolgálat 2014.
évben végzett munkájának bemutatását követően. Ezután Szujóné Bálint
Edit családgondozó az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos feladatokról,
majd Hinelné Szilágyi Krisztina családgondozó a magántanulói státusz engedélyezéséhez szükséges feltételekről
tartott rövid előadást.
Az előadások után kötetlen beszélgetés alakult ki a résztvevők között.
Térségi Szociális Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Az újabb találkozóra nem sokat kellett várni. Dr. Gyuricza Csaba, mint a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke 2015. április 8-án Békés
megyébe látogatott, hogy találkozzon
a megye különböző szintű vezetőivel. Toldi Balázs polgármester külön
is tárgyalhatott Dr. Gyuricza Csabával, akivel a gyomaendrődi fejlesztési
és fejlődési lehetőségekről egyeztetett.

Átépítik a
„melegkút”
környékét

A Hantoskerti
k i termálkút
lk - a kkor kkövetelményeinek megfelelő átalakításaa napokban fejeződik be. Kicserélték
a vízelvezetőket, új, szélesebb területű burkolatot raktak le, amelynek szélére hamarosan virágokat telepítenek.
A munkát a közmunkaprogram keretében végezték el, a burkolóköveket a
Start Szövetkezet biztosította. Az átalakításra azért is szükség volt, mert
a legenda szerint a „melegkút” a város
információs központja.

AKCIÓS
TÁSKÁK A
KÖZELGŐ
BALLAGÁSRA!
Bevezető áron cseh, szerb
iskolatáskák, hátizsákok,
gurulós táskák
2 év garanciával
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Berill Ékszerüzlet
Fő út 222.
Tel.: 70/354-8915

Ballagási akció a Berill
Ékszerüzletben
Arany ékszerekre
20% kedvezmény
Ezüst ékszerekre
10-20-30 % kedvezmény
Lepje meg családtagját
egy különleges értékálló
arany ékszerrel.
Nyakláncok, medálok,
gyűrűk, fülbevalók kibővült választékával várjuk
régi és új vásárlóinkat.

Lakásfelügyelet, mobiltelefonról!

Vagyonvédelmi riasztók
Biztonsági kamerák
TV antennák
<ĞĚǀĞǌƅĄƌĂŬ͕ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŬĐŝſŬ͕
üzembiztos megoldások.
Ajánlatkérés: 06(30)239-1465
www.ipbiztonsagikamera.hu

Új elnöke van a
szövetkezetnek
A Gyomaendrődi Start Szociális
Szövetkezet 2015. március 7-én idei
második közgyűlését tartotta meg. A
szövetkezet elnöke, Fülöp István lemondott, így új elnököt választottak
Ugor Emese személyében, akit a közgyűlés egyhangúlag megszavazott.
Két pályázatunk is folyik jelenleg: TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0339
pályázat lassan egy éve fut. A fő tevékenységek, beszerzések a múlt
évben megvalósultak, már csak a folyamatos működtetés a feladat. Mind a
betonelemgyártásnál, mind a varrodában folyamatosak a megrendelések.
Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy lehetőség van járdalapok, térkövek rendelésére akár kis mennyiségben
is. Szövetkezetünkről és termékeinkről
részletesen a www.startszovetkezet.hu
oldalon és Facebook oldalunkon is tájékozódhatnak.

Jól működő kisbolt Nagylaposon
Jól működik a gyomaendrődi
Start
Szociális
Szövetkezet
nagylaposi boltja. A külterületen
az utolsó, lakosságot ellátó kisbolt működtetését az elmúlt évben
vették át, mivel 2013 decemberében tulajdonos bezárta, mert nem
működött gazdaságosan. Az ott
élő emberek helyzetének könnyítésére a szövetkezet újra nyitotta a boltot, ahol naponta kétszer
friss kenyeret-pékárut lehet kapni.
Emellett zöldség-gyümölcs, hentesáru, vegyi áru is kapható. Folyamatosan fejlődik a kis bolt, a
Sui Generis pályázatban tervezett
berendezések és eszközök beszerzése megtörtént. A boltba betérők már láthatták is az új hűtőket
és egyéb eszközöket. Hamarosan
kávézósarkot is kialakítanak, tárgyalásokat folytatnak cukrászsütemények árusításáról is.
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Kulturális programok, rendezvények márciusban
A Határ Győző Városi Könyvtár
szervezésében közel húsz éve kerül
megrendezésre az általános iskoláskorú
gyermekek
részére
meghirdetett
aranyfonál
városi
mesemondó
verseny.
A
népmese-olvasás,
népmese-mondás hagyományát őrző
rendezvénysorozaton március 3.-6.
között több mint száz, kisebb nagyobb
diák mondott mesét.

A Gyomaendrődi Kállai Ferenc
Népfőiskola Kincseink- Helyi értékek
nyomában című programsorozatának
előadására került sor 2015. március 12én 17 órakor az Endrődi Népházban.
Czank Gábor plébános Kulturális
kincsünk a Szent Antal sütőház
című előadását hallgathatták meg az
érdeklődők.

Szövetséget,
SE-tt
S ö t é t Hazsik
H ik Endre
E d a KSI SE
képviselve mondta el a gondolatatit. A
bál a helyi sportszervezetek felvonulását
követően a táncos egyesületek rövid
bemutató műsorával folytatódott. A bál
a műsort és tombolát követően hajnalig
tartott. Sztárvendégként fellépett az
Irigy Hónaljmirigy együttes is. Az est
bevételét jótékonysági célra fordítják,
sportalapítványt hoznak létre.
Március 15-én, a Szabadság
téren, Országzászló mellett ünnepelt
Gyomaendrőd. A március 15-i
ünnepi megemlékezésen Toldi Balázs

polgármester
l
kköszöntő szavaii után
Dankó Béla országgyűlési képviselő

Március 14-én került megrendezésre
az I. Gyomaendrődi Sportbál, amelyet
a város sportegyesületei közösen
szerveztek, rendeztek. A Varga Lajos
Sportcsarnokban több mint 800
vendég szórakozhatott a megnyitó és
a vacsora után. A sportbál fővédnöke
Toldi Balázs polgármester volt.
Meghívott vendégként vett részt Paksy
Tímea, PatyiMelinda, Pankotai Gábor,
Zala György, Vasbányai Henrik és
Mike Róbert. Marik Lászlóné a Békés
megyei sportszervezetek elnökeként,
Csabai Edvin a Magyar Kajak – Kenu

mondott ünnepi beszédet. A Kis Bálint
Általános Iskola diákjai megemlékező
műsora után az ünnepség a Hősök
Emlékművének megkoszorúzásával
fejeződött be.
Március
20-án
emlékeztek
meg az 1935-ös csendőrsortűz
áldozatairól, a tragikus események
80. évfordulóján. A megemlékező
szentmisén a hívek mellett részt vettek
az elhunytak hozzátartozói, Toldi
Balázs polgármester, önkormányzati

képviselők, különféle szervezetek
és egyesületek képviselői is. A szent
misén Ft. Pata Gábor bácsbokodi
plébános mondott szent beszédet.
A résztvevők a Hősök terén álló
emlékműhöz
vonultak,
ahol
elhelyezték a megemlékezés virágait,
lerótták kegyeletüket, majd mécseseket
gyújtottak. A megemlékezés a
Himnusz és a Szózat eléneklésével
zárult.

Fiesta volt
Győző
IInternet Fi
l a Határ
H á G
ő ő
Városi Könyvtárban 2015. március
19. és 26. között. Programjaik között
előadások, bemutatók, hangoskönyv
kiállítás szerepelt. Helyet kapott a
játék is, és volt kézműves foglalkozás
is. Az internet történeti, családfakutató
totó játékok mellett napi kérdésekkel
várták a honlap látogatóit is, fotó
és selfie pályázatot is hirdettek. A
könyvtár a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár dísztermében megtartott
zárókonferencián
mutathatta
be
programjait a résztvevőknek, amelyet
Emléklappal ismerték el.
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A közmunkaprogram hírei - Téli közmunka
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Start közmunkaprogram
keretében a téli időszakban tisztítási,
takarítási munkálatokat végzett a város
egyházi kezelésű, tulajdonú temetőiben.
A munkálatokat enyhe, hó mentes téli
időjárás tette lehetővé. Sor került a
Bánomkerti reformátustemető teljes
kitakarítására, az értékes növények
meghagyása mellett. A rendkívül
nagy
mennyiségű
kommunális
szemét eltávolítása is megtörtént,
kiszállításra került a Regionális
hulladéklerakó telepre. A temetőt
szinte áthatolhatatlan növényzet fedte,
ami miatt a sírok megközelíthetetlenek
voltak a hozzátartozók számára. A
takarítás után lehetőség megnyílt a
lehetőség a hozzátartozók számára a
sírhelyek szebbé tételére, folyamatos
gondozására.
A
magtárlaposi
református, valamint evangélikus
temető kitakarítása is megtörtént.
A
ridegvárosi
reformátustemető
kitakarítása is folyamatban van.

Belvíz
A
téli
csapadékos
időjárás
ellenére a város vízelvezető árkai jól
funkcionáltak, belvízelöntés sehol
sem volt, szivattyúzásra is csak egykét helyen volt szükség. Ez a városban
folyó, a közmunkaprogramban végzett
csatornatakarítási munkálatoknak is
köszönhető. A csatornák folyamatos
karbantartásával, a víz sokkal
hamarabb eljut a befogadókhoz,
holtágakhoz.

Mezőgazdaság
A 2015. március 1.-jével indult
közmunkaprogram
keretében
folyamatban
van
a
város
gyümölcsösének bővítése is, a hivatal
mögötti 0.8 valamint a Dévaványai
út melletti 1,4 ha-os önkormányzati
tulajdonú
területek
bevonásával.
A mintegy 500 db fa telepítése
márciusi
hónapban
elkezdődött.
A
gyümölcsösök
bekerítéséhez
szükséges 350 db betonoszlopot a
Szociális Szövetkezet biztosítja.
A temetőből kitermelt gallyak,
cserjék egy része felaprításra kerül,
az aprítékkal a mezőgazdasági
programban működtetett fóliasátrakat,
valamint a Start közmunkaprogram,
és a Gyomaendrődi Start Szociális
Szövetkezet (székhelyeként) üzemeltett
Luther u. 2. sz. épületét is fűtjük majd.

A gyakorlókertben termeljük meg a
város szépítésére szolgáló virágokat is.
Jelenleg 3 fóliasátor fűthető, de ebben az
évben további fóliasátrak fűtése valósul
meg. A téli hónapok alatt elkezdődött
a növények szaporítása, ahogy a

tavaszi időjárás engedi, kezdődik a
virágok kitelepítése a közterületinkre.
Egynyári, kétnyári virágok (gazánia,
szalvia, büdöske, lobélia, petúnia,
árvácskák, muskátlik) termelését,
kiültetését jelentősen növeljük, mert az
önkormányzat növelni akarja a város
területén a virágágyások számát.

Hulladék
H ll dék
A város kül- és belterületén
tovább folytatódik az illegálisan
hulladéklerakók
felszámolása
is.
(Örménykúti út széle, Öregszőlői út,
a Kondorosi út széle, Hősök út vége,
Fűzfás zugi kisgát oldala, csak néhány
helyszín a szemétszedéssel érintett
területekből)
Varjú Róbert közmunkavezető
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Képviselői
fogadó órák

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján
pályázatot hirdet

Farkas Zoltánné a
6. számú választókörzet lakói
részére képviselői fogadóórát tart
2015. április28-án kedden,
17-18 óráig, a polgármesteri
hivatalban.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Intézményvezető / Óvodapedagógus (magasabb vezető)
beosztás ellátásra.

Ágostonné Farkas Mária a
3. számú választókerület lakói
részére fogadóórát tart
2015. május 11-én 17-18 óráig, a
Katona József Művelődési
Központ klubtermében.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre: 2015.
augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 7.
székhelyen és az intézmény telephelyein: 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 8.;
5502 Gyomaendrőd, Jókai u. 4.; 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok,
illetmények és juttatások, a pályázat feltételei, elvárt kompetenciák és a
benyújtáshoz szükséges iratok, bővebb felvilágosítás a Gyomaendrőd Város
hivatalos honlapján található, illetve Toldi Balázs polgármestertől kérhető.

Körösmentis táncosok a Papp László Sportarénában

2015. 03. 28-29.-én került megrendezésre a Papp László Budapest
Sportarénában a XXXIV. Országos
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár.
Az Örökség Gyermek Népművészeti
egyesület meghívására léphetett a fesztivál nagyszínpadára a Kállai Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tanszakának továbbképzős, valamint
a Körösmenti Táncegyüttes tagjaiból
összeállított ifjúsági csoport. Ez a csoport több éve táncol együtt, így sok közös élmény, verseny köti őket össze. Az
elmúlt években számos nemzetközi és
hazai versenyen, fesztiválon értek el
kimagasló eredményeket. Ennek tiszteletére érkezett felénk a meghívás.
A műsoron a „Leányemlékek” című
koreográfiát adták elő, melyet Kiszely
Erika készített. A műsort több mint tízezren kísérték figyelemmel, így meg-

tiszteltetés volt városunk néptánc
mozgalmát és városunkat képviseltetni egy ilyen rangos eseményen.

A lányokat az együttes állandó kísérő zenekara, a Suttyomba zenekar
kísérte.
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„Lélekkel a Körösök mentén” –

Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében
Befejezéséhez közeledik a „Lélekkel
a Körösök mentén turisztikai projekt”.
Egyre látványosabb a haladás. Az
endrődi városrész ékszerdobozának is
nevezhetjük a megépült Szent Antal
zarándok szálláshelyet és a felújított
Szent Antal kenyérsütőházat. A Körös

Látogatóközpont
Lát tókö
t a gyomaii városrészt
á
é t
ékesíti. A Bárka Látogatóközpont
építése is a vége felé tart, mely
a Mezőtúr felöl érkezőknek már
most felkelti a figyelmét. Az építés
beruházás utolsó projektje, a „Sóhajok
hídja” és a rendezvénytér kivitelezése
is elindult. Folyamatosan készülnek az
élményelemek, melyek majd megtöltik
tartalommal a látogatóközpontokat,
és az Erzsébet ligeti tanösvényt. A
kilátó szerkezetének összeállítása is
megkezdődött. A kilátó fő célja nem

a város panorámájának megtekintése,
hiszen az a református templom
tornyának erkélyéről az igazi, hanem
a liget, mint az erdő többszintű
élővilágának a megismerése.
Egyre kevesebben vannak a
városban, akik a „Minek ez ide
G yo m a e n d r ő d r e? ”
kérdést teszik fel, és
egyre többen örülnek,
hogy végre látványosan
történik
valami
városunkba.
Többekben felmerült
a kérdés, hogy ezt a sok
pénzt miért nem más
„fontosabb” dolgokra
költi a város. Tudni kell,
hogy az Új Széchenyi
terv keretében beadott
DAOP pályázat
alapján kizárólag
ál á
turisztikai fejlesztésekre nyerte a
város a 459 millió Ft vissza nem
térítendő, 100%-os állami támogatást,
a városnak önerőt nem kell biztosítani
a beruházásokhoz.
Mint minden Európai Uniós pályázat
megvalósítása, ez is nagyon szigorú
szabályok betartásával, folyamatos
ellenőrzés mellett valósul meg. A
Rekline Stúdió EC Gyomaendrőd
(a
Szó-Beszéd
újság
kiadója)
közbeszerzésen nyerte a projekt
nyilvánosságának
biztosítását. E faladat
keretein belül köteles
minden
közérdekű
adatot,
ami
a
pojekttel kapcsolatos,
folyamatosan
frissíteni, a lakosságot
tájékoztatni,
mind
a város honlapján
létrehozott aloldalon,
ahol nyomon követhetik
a
közbeszerzéseket,
annak nyerteseit, a

feladatokat és a szerződéses összegeket,
(ht t p://w w w.gyomaend rod.hu / hu /
lelekkel_a_korosok_menten) mind az
írott- és online sajtóban.
Nagyné Perjési Anikó,
önkormányzati képviselő

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Telefon: 66/283-524, e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Telefon: 66/521-655, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2015. május 15-én jelenik meg.
Lapzárta időpontja: 2015. május 4.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007
ISSN 20624352 (nyomtatott)
ISSN 20624492 (online)

Eladó Gyomaendrőd (Endrőd
központjában) Selyem út 17. sz.
alatti 67 m2-es 2 szoba
összkomfortos
családi ház, amely
813 m2-es telekre épült.
Érd.: 20/446-23-17
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Óvodákba kukucskáló

Bemutatkozik a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Csemetekert Óvoda
Blaha u. 8.
(endrődi városrészen)
Az endrődi városrész központjában található Csemetekert Óvoda a
2015/2016-os nevelési évtől három
csoporttal működik. A Szivárvány és

Margaréta Óvoda
Jókai u. 4.
(gyomai városrészen)
Az óvodáskor meghatározó időszak az ember életében. Óvodánkban
boldog, kiegyensúlyozott, környezetével és önmagával harmóniában
élő személyiség kialakítására törekszünk, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Szeretnénk,
hogy az óvodában eltöltött évek,
olyan élményeket, meghitt pillanatokat őriznének meg a gyermekekben,
melyre felnőttkorban is szívesen emlékeznek.

a Napocska
k csoport mellé
llé bbeköltözik
k l ik
a Szabadság úti Napsugár Óvoda Süni csoportja. Épületünk ősztől megújulva várja a leendő óvodásokat. A
nyár folyamán megújulnak a csoportszobák, öltöző és mosdó helyiség. Az
udvart és berendezését úgy alakítjuk
ki, hogy a lehető legjobban szolgálja a gyermekek nevelését. Minden-

napjaink
vidáman,
játékkal,
j i k dderűsen,
ű
idá
já ékk l
mozgással telnek. Elfogadó-támogató környezetünkben minden gyermek biztonságban érzi magát. Vidám,
színes ünnepeinket, rendezvényeinket családok körében, szülők részvételével szervezzük. Hangsúlyos
számunkra a család-óvoda kapcsolat
megtartása, erősítése.

Nevelési céljaink megvalósításában fontosnak tartjuk a családdal
való együttműködést. Közös programjainkon, az együtt átélt élmények
erősítik kapcsolatainkat.
Zöld Óvoda cím birtokosaiként hiszszük, hogy már ebben a korban érdemes megkezdeni a környezet- és
természetszerető személyiség kialakítását. Ehhez változatos tevékenységeket, élményeket, közvetlen
tapasztalatszerzési
lehetőségeket,
megfigyeléseket biztosítunk. Madárbarát cím várományosaiként célunk,
hogy megismerkedjenek a gyermekek tájegységünk madárvilágával,
gondozásával. Örömünkre szolgál,
hogy évről-évre figyelemmel kísér-

hetjük az udvarunk szomszédságában fészkelő gólyapárt.
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája.
Minden gyermek számára változatos
lehetőségeket biztosítunk a mozgásra,
figyelembe véve egyéni szükségleteiket és képességeiket. Tornaszobánk
és udvarunk korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt, így tudjuk
megalapozni a hozzánk járó gyermekek egészséges életmódját. Tavaszszal folyamatosan bővítjük kül-, és
beltéren egyaránt használható mozgásos fejlesztő játékainkat: trambulin, mini focikapu, speciális labdák,
hordozható mini csúszda.
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Százszorszép Óvoda
Kossuth u. 7.
(gyomai városrészen)
Patinás óvodánk mind a négy csoportja ideális gyermeklétszámmal
várja a gyermekeket. Óvodánk tágas,
védett udvarát árnyat adó fák, örökzöldek övezik, amelyek sokféle lehetőséget biztosítanak a játékra. A
környezethez igazodó, többnyire ter-

Kistérségi Óvodánk valamenynyi intézményében pedagógiai munkánkat a Komplex Prevenciós Óvodai
Programmal valósítjuk meg. Ezáltal
biztosítjuk az egyéni differenciált bánásmód érvényesülését, a kreatív gyermeki személyiség kibontakozását, a
felzárkóztatást, a tehetséggondozást,
zökkenőmentes, örömteli iskolakezdést. A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetésének lehetősége új utat
nyitott számunkra a kisgyermeknevelés terén.
Nevelési időn túl szervezett választható térítésmentes tevékenységek:
• játékos vízhez szoktatás
• kézműves műhelymunka
• tartásjavító torna
• zeneovi
• népi gyermekjáték, néptánc
• hittan
Óvodáink kiemelt szerepet vállalnak a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatásában, integrációjában, esélyegyenlőségük megteremtésében.
Vegyes korösszetételű csoportjainkban két-két szakképzett óvodapedagógus, váltott műszakban
foglalkozik a ránk bízott gyermekekkel. Nevelőmunkánkat segítik a dajka
nénik, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár és karbantartó. Szakmai mun-

mészetes anyagból készült ügyességet
és mozgást fejlesztő játékszerekkel
és játszóhelyekkel van berendezve,
amely folyamatosan bővül, szépül.
Csoportszobáink otthonosak, esztétikusak, derűs hangulatot árasztanak.
Az óvodáskort varázslatos, csodákkal teli éveknek nevezzük. Célunk:
hogy gyermekeink vidámak, magabiztosak legyenek, érezzék jól magukat óvodánkban. Ismerjék meg és
tartsák tiszteletben a hagyományokat, ünnepeket. Életkori sajátosságaiknak megfelelően sokat játsszanak és
mozogjanak. Szeressék a természetet,
óvják környezetüket.
Egyéni arculatunkat meghatározzák:
• az óvodánk folyosóján évszakonként megújuló tárlatok, kiállítások
(gyertya-, harang-, csengő-, macikiállítás és a jeles napokhoz kapcsolódó
gyermekalkotások)
• Zöld Óvoda cím birtokosai és
Madárbarát Óvoda várományosai vagyunk. Valljuk, hogy a természet szeretetét, tiszteletét már óvodás korban

kákban kiemelkedő szerepük van:
logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő,
mozgásfejlesztő pedagógus. A gyermekekkel kapcsolatos tájékoztatásokra napi szinten alkalom nyílik az
egyéni kapcsolattartások során. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való naponta történő, személyes találkozást,
hiszen így a friss információk időben
eljutnak a családokhoz.
Külön értékei óvodáinknak, hogy
jól felszerelt tornaszobával és fejlesztő szobával rendelkeznek. Óvodáink
udvara szépen parkosított, udvari játékokkal és bútorokkal gazdagon telepített. Ezt ki is használjuk, hiszen
minden nap levegőzünk, játszunk,
mozgunk az udvaron, s gyakran szervezünk sétákat. Egységesen arra törekszünk, hogy óvodáskor végére
gyermekeink olyan sajátosságokkal,
képességekkel és tulajdonságokkal
rendelkezzenek, amelyek szükségesek a tanuláshoz és felkészülten menjenek iskolába.
Nevelőmunkánkat a gyermekek
öröme motiválja, hiszen Velük és Értük történik minden!
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy
óvodaválasztás előtt látogassanak el
gyermekeikkel Kistérségi Óvodáinkba és vegyenek részt

megalapozhatjuk
megalapozhatjuk.
• 2015/16-os nevelési évtől kétnyelvű német nemzetiségi csoportot
indítunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésével
• Szívügyünk a tehetséges gyermekek felismerése és tehetségük kibontakoztatása. Gyermekeink számos
országos, megyei és helyi pályázat díjazottjai.
Csárdaszállási Óvodánkba szeretettel várjuk az érdeklődő családokat,
gyermekeket!

„Óvodákba
kukucskáló”
nyílt napok
Tájékozódhatnak az óvodai életről, bepillanthatnak
a csoportok életébe, együtt
játszhatnak az ovisokkal,
megismerkedhetnek
az óvodapedagógusokkal,
dajka nénikkel.
Időpont:
Minden óvodánkban
egységesen:
2015. április 22-én és
23-án, szerdán és csütörtökön 10 – 12 óráig.
Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
$*<20$(1'5ė'-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA
KISTÉRSÉGI ÓVODÁBA

;,,,%2*5&61$3-$

Csemetekert Óvoda Blaha u. 8.

2015. június 6. szombat

Margaréta Óvoda Jókai u. 4.

GyomaendrĘd (ÖregszĘlĘ), Kondorosi út 1.

Százszorszép Óvoda Kossuth u. 7.
$]yYRGDLEHLUDWNR]iVLGĘSRQWMD
2015. május 4 – 5 – KpWIĘNHGG szerda
7.00 – 18 .00 óráig
A beiratkozás helye:

&VHPHWHNHUWÏYRGD%ODKDX HQGUĘGLYiURVUpV]
Százszorszép Óvoda Kossuth u. 7. ( gyomai városrész)
Az óvodai beiratkozáskor szeretettel várjuk azokat a gyermekeket
x akik, augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket – 2015. szeptember 1-WĘO
V]iPXNUDD]yYRGiEDMiUiVN|WHOH]ĘPLQLPXPQDSLQpJ\yUiEDQ
x akik az óvoda megkezdésekor betöltik a 2, 5 éves életévüket
Egész évben folyamatosan fogadjuk a gyermekeket, ha betöltik a 2,5 éves életkort

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
-születési anyakönyvi kivonat
-TAJ kártya
-lakcímet igazoló irat
-gyermekorvosi vélemény
(OpUKHWĘVpJHLQN *\RPDHQGUĘG-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
*\RPDHQGUĘG.RVVXWKX Telefon.: 66/386-610

e-mail: gycshkistersegiovoda@gmail.com

(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen)

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

Jelentkezés a fĘzĘversenyre:
2015. június 3-ig
̧ személyesen a Rózsahegyi Házban,
̧ vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon.

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

9iUMXND]iUXVRNMHOHQWNH]pVpWLV
Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel,
esti sztárvendéggel várunk minden érdeklĘdĘt.
(A részletes programról késĘbb adunk tájékoztatást.)

0LQGHQNLWV]HUHWHWWHOYiUXQN

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 Kis Bálint Általános Iskola hírei
tályos tanuló megyei 7.
Matematika
helyezést ért el, Deli Boglárka szintén 6.b osztályos
verseny
tanuló megyei 14. helyezést ért el. Felkészítő ta-

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány az idei tanévben
is megrendezte a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaversenyét. A versenyt teszt formájában írták
meg tanulóink - iskolánkból 30 tanuló- a
Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában. Az eredményhirdetésre, Sarkadra három tanulónkat hívták
meg díjazásra: Németh Regina 6.b osz-

náruk Fekécs Éva tanárnő.
Varjú Dániel 8.b osztályos
tanulónk megyei 8. helyezett lett, felkészítő tanára
Szurovecz Zoltánné. Csapatversenyben
Németh
Regina 6.b, Deli Boglárka 6.b, és Varjú Gergő 6.a
osztályos tanulók megyei
4. helyezettek lettek.

Iskolanyitogató
Március 23. és 27. között rendeztük
meg az iskolai nyílt hetet, amikor azok
a nagycsoportos ovisok és szüleik látogattak el hozzánk, akik kíváncsiak
voltak iskolánkra. Igyekeztünk valódi
ízelítőt adni a kisiskolások életéből. A
programsorozat a szülők számára tartott tájékoztatóval kezdődődött. Nyílt
órákon keresztül betekintést kaphattak néhány tantárgyi óra hangulatába.
A gyerekek számára az igazi élményt a
péntek délután megrendezett kézműves,
játék, ének és sportfoglalkozások jelentették. Ez a nap fórummal zárult, ahol
a szülők megismerkedhettek az iskolai

Tehetséggondozó
verseny

élet hétköznapjaival, ahol kötetlenül beszélgethettek egymással, a tanító nénikkel.

Idegen nyelvi
délután
Ebben a tanévben is megrendeztük
március 31-én az immár hagyományossá vált idegen nyelvi délutánunkat. Az 14 osztályos gyerekek dalokat, verseket,
jelenetet és táncot mutattak be német és
angol nyelven. Szeretjük ezt a programot. Mindig lelkesedéssel készülünk erre a kis bemutatóra.

Továbbképzés- családi életre nevelés
A Békés Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében 30 órás továbbképzésen vehettek
részt iskolánk pedagógusai. A képzés a család és az iskola kapcsolatának fejlesztésére irányult. A pedagógusok a megszerzett
ismereteket a közös nevelési elvek, módszerek kialakítása során tudják majd hasznosítani.

Iskolánk 2015. március 17-én délután a TÁMOP-3.4.3. Tehetséggondozó
Projekt keretén belül versenyt rendezett, melynek témája: „A tudatos vásárlás”. A versenyre Gyomaendrőd Járás
négy intézményéből 64 diák nevezett be.
Ágostonné Farkas Mária intézményvezető köszöntő szavai után a rendezvényt
Kepenyes András, KLIK tankerületi igazgató nyitotta meg. A kisdiákok
üdvözlő műsora után kezdődtek a csapatversenyek. A változatos feladatok
elsősorban az ésszerű és környezettudatos vásárlásról szóltak. Ez volt a témája
azoknak a rajzoknak is, amit a versenyzők készítettek. A rögtönzött kiállításon
a legsikeresebb alkotások kerültek díjazásra.
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola hírei
Jól szórakoztunk a
tavaszváró retro partin
A szülői közösség sokadszorra szervezte meg a Rózsahegyis jótékonysági
vacsorát. A telt házas rendezvényen 220
vendég szórakozott a 90-es évek hangulatában. A tanári kar korabeli slágerekkel

szórakoztatta a közönséget. Köszönjük a
szülőknek, a támogatóknak, és mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A támogatóink listája az iskola
honlapján látható.

1848. március 15-re emlékeztünk
A 167 évvel ezelőtti forradalmi napokról és a szabadságharc eseményeiről
emlékeztünk meg az énekkar és az irodalmi szakkör ünnepi műsorával. Ezen

a napon meglátogatta intézményünket,
így ünnepségünkön is részt vett Dr.
Pacsika György, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője.

Történelem verseny
Február 19-én rendezték meg Békéscsabán az Országos Történelmi
tanulmányi verseny megyei fordulóját, melyre –az első forduló eredményei alapján- iskolánk két tanulóját
hívták meg. A verseny témája „Európa (476-tól) és Magyarország története 900-tól 1301-ig” volt. A 18 fős
mezőnyben Vaszkó Ágnes 8. osztályos tanuló 2. helyezést ért el, Szmola
Szabolcs 7.osztályos tanuló 6. lett.
Felkészítő tanáruk: Vaszkóné Dinya
Erzsébet

Úszás
Iskolánk 2 tanulója jutott be az Országos diákolimpia úszás döntőjére. A
Győrben megrendezésre kerülő versenyen Nemes Ágota a III. korcsoportos mellúszásban, 44 mp-es idővel 9.
helyezést ért el. Felkészítő: Vaszkán
Gábor. Szintén 9. lett a IV. korcsoportos lányok 100 m-es gyorsúszásában
Vaszkó Ágnes 1.10.82-es időeredménnyel. Felkészítő: Irimiás Róbert.
A lányok több budapesti, veszprémi,
esztergomi sportiskolás kortársukat is
maguk mögé utasították.

Mezei futóverseny
A Gyomaendrődi Városi Diáksport
Bizottság az endrődi sportpályán rendezte meg a tavaszi futóversenyt, amelyen 4 iskola képviseltette magát. Az
egyéniben 1-6 helyezett versenyzők okleveleket, a dobogósok pedig érmeket

vehettek át. Dobogós helyezést értek el:
I. korcsoportban Kereki Lili, Filipovits
Viktória, II. korcsoportban Karsai Gábor, Nagy Dominik, III. korcsoportban
Szigetvári Denissza, IV. korcsoportban
Dógi Patrik és Tarsoly Nikolett.

Aranyfonál
mesemondó
verseny
Március 3-án mesemondóversenyen
vettek részt iskolánk felső tagozatos
tanulói a Határ Győző Városi Könyvtárban. A népes mezőnyben mindenki
színvonalasan szerepelt, ezt a zsűri oklevéllel és könyvvel jutalmazta. Külön
kiemelték és helyezéssel értékelték két
nyolcadikosunk teljesítményét: Geszti
Barbara első, Vaszkó Ágnes második
helyezett lett. A hét többi napján az alsó tagozatosok meséit hallgatta az érdeklődő közönség.
I. helyezett lett Gombkötő Zsófia (1.b).
II. helyezett lett Fekécs Zsófia (1.b),
Hanyecz Nikoletta (2.o), Keresztes
Fanni (3.o), Kereki Nóra (4.o).
III. helyezett lett Farkas Lili (1.b), Horváth Nikolett (1.a), Gál Gergő (2.o),
Burai Lénárd (4.o), Csikós Dzseniffer
(4.o), Jónás Mariann (4.o).
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola hírei
Láttuk a Dzsungel könyvét BékéscsaTöbbet ésszel,
bán és a Mercedes gyárat Kecskeméten mint szerencsével
A TÁMOP-3.3.14. A-12/1 jelű, „Hazai
és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok
kialakítása” című pályázat keretében tanulóink színházlátogatáson és pályaorientációs célú üzemlátogatáson vettek
részt márciusban. Először a Békéscsabai

Jókai Színházban nézték meg a Dzsungel könyve című musicalt, néhány nap
múlva pedig meglátogatták a kecskeméti
Mercedes gyárat. Mindkét alkalommal
felejthetetlen élményben volt részük.

Március 18-án rendezte meg a Diákönkormányzat iskolánk tavaszi kvízjátékát, az Észkaszinót. Az osztályok 5 fős
csapatokkal mérkőztek meg a verseny
négy helyszínén. A résztvevők kipróbálhatták logikai képességüket, angol
beszédkészségüket, kreativitásukat, és
akinek kedvezett a szerencse is, plusz
pontokat szerezhetett a kaszinóban.

A Bethlen Szakképző Iskola hírei
Lengyel diákok szakmai gyakorlata a Bethlen Szakiskolában
Két lengyel diákcsoport töltötte szakmai gyakorlatát Gyomaendrődön, az FM fenntartású Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium tangazdaságában és hálózati partneri körében.
Lengyel projekt partnereink az élelmiszeripari szakmunkás és mezőgazdasági gépész szakmák tanulói, a bethlenes
diákokkal együtt dolgoznak és ismerkednek vidékünk nevezetességeivel.
Szabad időben kreatív foglalkozásokat
és kulturális programokat szervezünk
nekik.
A magyar - lengyel közös gyakorlatok és programok diákjaink nyelvi,
pszichológiai és szakmai felkészítésének fontos része. A 2015.évi április
hónapban megvalósítandó három hetes gyakorlatukra a Janow u Ménesben
(Ljublini vajdaság, Bialski járás) kerül
sor. A lengyel diákok szakmai gyakorlata az Erasmus+ program keretében,
az Európai Unió támogatásával valósul meg.
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A Bethlen Szakképző Iskola hírei
le is rajzolták.
Bethlen Napok gokat
7. helyszín – történelmi
A
Földművelődési
Minisztérium
fenntartásában
működő
gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium olyan
rendezvényeket szervez, amelyek
céljai között szerepel értékmegtartó
programok szervezése a vidék lakosságának, történelmi hagyományaink
bemutatása, az iskola névadója tiszteletére rendezett korabeli életmód
és szokások bemutatása.
Ezért megrendeztük az első igazi Bethlen Napokat. Talán a szerencse is mellénk állt, mert Gubucz József
a Bethlen Alapítvány Kuratóriumának tagja, meghívta Farkas Bertalan
dandártábornokot, aki egyben Magyarország első űrhajósa is. Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy elfogadta
a meghívást.
Március 12-én Davidovics László igazgató úr megnyitotta kétnapos
rendezvényünket. Utána Kovács Ágnes 9/A osztályos tanuló egy rövid bemutatót tartott névadónkról, Bethlen
Gáborról és persze koráról. Korabeli
fotókkal, térképekkel színesítette előadását. Később Tótka Margit tanárnő iskolánk múltjából emelt ki néhány
érdekes emléket, mely szervesen hozzátartozik intézményünk jelenlegi működéséhez.
Utána megkezdődött a kétnapos
pontszerzési verseny az osztályok között. 9 helyszínen hallgathattak meg
tanulóink különböző előadásokat és
velük kapcsolatos feladatokat kellett
megoldaniuk
1. helyszín – korabeli hajviselet és vele kapcsolatos szokások- a lányok legnagyobb örömére lehetett kérni egyéni
„hajfonást” is.
2. helyszín – korabeli étkezési és italozási szokások – érdekes ppt bemutatót
láthattak a gyerekek és sok érdekességet is megtudhattak őseink étkeiről és
italairól.
3. helyszín – korabeli öltözködési szokások – olyan ruhadarabokat is megismerhettek, melyekről már nem igazán
tudnak a mai fiatalok
4. helyszín – korabeli szakmák – a fiúknak talán ez volt a legérdekesebb
5. helyszín – egy filmrészletet kellett
megnézni és a kérdésekre válaszolni,
persze ez is korabeli időket idézte fel.
6. helyszín- kézműveskedés – varrás,
hímzés fortélyait és mintáit láthatták
itt a tanulók, többen a mintákat, virá-

kvíz feladatait és helyismereti kérdéseket kellett
minél jobban megoldani
8. helyszín – korabeli
süteményeket láthattak
és kóstolhattak a diákok
(legnagyobb örömükre)
9. helyszín – a két elhangzott előadással kapcsolatban oldottak meg a
tanulók feladatokat
11 órakor kezdődött
Farkas Bertalan előadása, melyet már nagyon vártak a gyerekek. Nem csak a mi diákjaink voltak
jelen, hanem Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Kis Bálint Általános Iskola
tanulói is végighallgatták az érdekes,
elgondolkodtató és látványos beszámolót. Bemutatóját még érdekesebbé tette az a rövidfilm, mely akkor készült
róla, amely az űrutazása idején készült. Olyan ember szájából hallhatták
mindezt, aki tényleg ott volt és megtapasztalhatta mindezt. Ezek a gyerekek
elmondhatják, hogy láthatták és hallhatták azt az embert, aki magyarként
először volt kint az űrben.
Délután 17 órakor iskolánk tornatermében a felnőtteknek is tartott „első űrhajósunk” előadást, melyre bárki
eljöhetett. Másnap sportos, ügyességi vetélkedők következtek, melyeken
ugyancsak pontokat lehetett szerezni.
Előtte még rövid ünnepségen felidéz-

tük a márciusi ifjak nagy tettét és Kossuth, Petőfi akkori gondolatait. Majd
megkezdődtek az „összecsapások”.
1. helyszín - Egy perc és nyersz játékon
kellett részt venni a tanulóknak, akik
kipróbálhatták mennyire ügyesek vagy
éppen kreatívak.
2. helyszín – Sorversenyek voltak a 8-8
fős csapatok között, néha pattanásig feszültek az idegek az utolsó métereknél
3. helyszín – Kötélhúzó verseny – ki a
legerősebb osztály?
4. helyszín – osztályok közötti Kosárlabda Rangadó
A diákok élvezték, hogy a szürke,
téli hétköznapok után most egy kicsit
más volt az iskola. Más oldalukról ismerhettük meg őket és talán az osztályok is jobban összecsiszolódtak a
feladatmegoldások során. Azt tervezzük, hogy méltó emléket állítunk iskolánk névadójának! Jövőre újra lesznek
Bethlen Napok!

Érettségire épülő képzések
Gyulán
a Bay-ban!
2015/2016-os tanévben tervezett, 2 éves,
21 éves korig ingyenes szakképzéseink:

Kiadványszerkesztő
(OKJ 54 213 02)

Informatikai rendszergazda

(OKJ 54 481 04)

IT mentor

(OKJ 54 482 01)

családi
kollégium
pótlék
az iskolában
piacképes
szakmák ingyenes wiﬁ
kollégium
családias
adobe
légkör
szakmailag
felkészült tanárok

cisco

oracle

Cím: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert u. 43.
e-mail: iskola@bayremenyhir.hu web: bayremenyhir.hu
Tel: +36 70 679 2471 OM azonosító: 201689
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
szervezésében
Megyei és országos um
2015. március 2021-én rendezték
sikereink
meg Budapesten
a „Luxemburgi

Iskolánk tanulói az elmúlt időszakban az alábbi eredményeket érték el:
A 2015. február 19-én Békéscsabán
rendezett „Savaria” országos történelem verseny megyei fordulóján iskolánk tanulói közül Mészáros Gábor 9.
A osztályos tanuló 2. helyezést, Szujó
Róbert 9. A osztályos tanuló 4. helyezést, illetve Gera Ilona 10. A osztályos
tanuló 6. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Malatinszky Zita és Rudner
Anett.
A „XXVI. Zrínyi Ilona Matematika
Verseny” 2015. február 20-án Gyomaendrődön megrendezett megyei fordulóján Deli Csenge 10.A osztályos
tanuló 7. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Salyné Buza Hajnalka.
A „Szép Magyar Beszéd” verseny
megyei fordulóján iskolánkat Deli
Csenge és Uhrin Barbara 10. A osztályos tanulók képviselték Békéscsabán
2015. március 20-án, felkészítő tanáruk Bernáthné Butsi Erika.
A budapesti Ady Endre Gimnázi-

Zsigmond és kora”
országos középiskolai történelem
verseny döntőjét.
A versenyre 244
tanuló jelentkezett
és a két iskolai
fordulót követően
a tizenöt legjobb
eredményt elért
versenyzőt hívták meg a döntőre. Iskolánkból Frolyó
Karolina 10.A osztályos tanuló jutott
el a döntő fordulóig, ahol az első helyezést érte el. Felkészítő tanárával,
Rudner Anett tanárnővel együtt értékes könyvjutalomban részesültek, valamint meghívást kaptak a vendéglátó
iskola túra szakkörének június 5-8. között megrendezendő délvidéki kirándulására.
Az idei tanévben is megmérették
magukat diákjaink az országos rendezésű „Kenguru” Matematika Tesztversenyen. A versenyen megyei rangsort

Szólj bele!

projekteket is kidolgoztunk.
Jelenleg a közösségi vitázást próbáljuk közelebb vinni a diákokhoz
a Közösségi vita – Vitázó közösségek programon belül. A gyerekeket az
őket érdeklő, érintő közösségi problémák feltárására, megoldási tervek
megalkotására, a helyzetek analizálására igyekszünk megtanítani. A jelen-

Iskolánkban évek óta jelen van egy
új közösségteremtő és a tanulást segítő módszer, a disputa. Szinte nincs diákunk, aki már ne dolgozott volna a
disputa valamilyen módszerével. Több
projektben vettünk részt, illetve saját

is készítenek, melyen szép eredmények
is születtek. A 9. évfolyamot Vincze
Viktor képviselte, ő az országos középmezőnyben végzett. A 10. évfolyamból
Deli Csenge megyei 1. helyezett lett,
Tóth Bálint 14., Illés Veronika 16. helyezést ért el. A 11. évfolyamon Csatári Bence szerepelt a legjobban, megyei
9. helyezett lett. A végzős évfolyamon
pedig Nagy Tibor volt a legeredményesebb, megyei 21. helyezésével. Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítő
tanáraiknak (Salyné Buza Hajnalka,
Deliné Dobó Tünde, Bela Tibor).
legi programunk célja, hogy feltárjuk,
mik az iskolánk erősségei és gyengeségei, mit várnak el tőlünk a diákok
és a szülők, mit tudunk ebből megadni, mire elég az a tudás és tapasztalat, amit mi nyújtunk a tanulóinknak.
Előbb osztályszintű projekteket tervezünk, amelyek aztán egy nagy közös alkotássá forrnak össze az iskolai
diákönkormányzati napon. A program
megvalósulása során a gyerekek meghívott vendégeket, iskolánk egykori
tanulóit kérdezhetik a témával kapcsolatban „world café” formában, azaz a
gyerekek párhuzamosan több csoportban beszélgetnek 10 percet a meghívottakkal, majd az idő leteltével átülnek
egy másik vendéghez.
Március folyamán már több osztály
is belekezdett a gyakorlati rész megvalósításába, meghívott vendégeink
többek közt Toldi Balázs, Márjalaki József, Tóth Katalin, Ugor Emese, Szabados Krisztina, Smíri Sándor, Smíriné
Farkas Katalin, Kovács Anett, Forgácsné Gyetvai Krisztina, Varjúné
Kovács Edit, Dinya Lívia, Kruchióné
Hunya Adrienn.
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Tavaszi Zzzsongás – Tavaszköszöntő jótékonysági koncert
Gyomaendrőd
zeneszerető
közönsége előtt, március 28–án került
megrendezésre a Hallható Hang
Alapítvány és a Kállai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola közös hangversenye.
A város kulturális életében mára
hagyománnyá vált koncerten a
művészeti iskola tanárai és meghívott
vendégei léptek fel, a helyszínt Kovács
Erika és Tanács Zoltán biztosította a
régi filmszínházban.
A műsort Gulyás Dóra és Papp
Gábor bensőséges olasz gitár szvittel
nyitotta meg, amit Brindás Barnabás
színes, élményteli basszus harsona
játéka követett Gyumbier Adrienn
zongora kíséretével. Papp Gábor
és Magyar Gábor virtuóz gitár
előadásában két romantikus Mertz-mű
volt hallható, majd Vozár M. Krisztián
Elégia és Vízió című műve csendült fel
a szerző és a gyomaendrődi hegedűs,
Bela Gréta előadásában. Borbély
Miklós a brazil Villa-Lobos lírai
művét szólaltatta meg leheletfinom
szoprán-szaxofonjátékával
Papp
Gábor gitárkíséretében, ezt Astor
Piazzolla Libertango-ja követte Halász
Valéria (fuvola) és Papp Gábor (gitár)
előadásában, Borbély Miklós (cajon)
ritmus-aláfestésével. A szaxofonoké

lett teljesen a főszerep,
amikor Borbély Miklós
(alt szaxofon) és Pázmándi
Gergely (tenor szaxofon)
játékos, szellemes dallampárbaját
élvezhette
a
közönség.
A
Hallható
Hang
Alapítvány nyári ifjúsági
művészeti táborában 2013ban alakult Legalizált
Lámák
zenekar
jazzfeldolgozásokat adott elő.
A kiugróan tehetséges
Nagy Lilit (ének) Kurilla
Zoltán és Füzes András
gitáron, Gácsi Benedek
basszusgitáron,
Győrfi Anett alt
szaxofonon, Kéri Miklós dobon kísérte,
felkészítőik Pázmándi Gergely és Tóth
Richárd voltak. A záró-produkcióban
a Sönd ö’DroM alkalmi zenekar
balkáni dallamokat szólaltatott meg.
A tüzes és lendületes produkcióban
Gera Nikolett és Kovács Sándor
„Söndör” énekszólamait a zenekar
névadója kísérte mandolinon, valamint
Molnár István gitáron, Oláh Zoltán
bassz usgit áron,
Borbély Miklós
és
Pázmándi

Gergely szaxofonon, Rónyai Szabolcs
darabukán.
A koncert rendezői ezúton szeretnék
megköszönni a közönség támogató
érdeklődését, valamint a meghívott
művészeknek, fellépő zenészeknek
a bensőséges pillanatokat, és hogy
fellépésükkel segítették a szervezők
további munkáját.
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
és a Hallható Hang Alapítvány munkatársai

GYOMASZOLG KFT.
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS
Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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.
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Változások a GYÜSZ-TE életében

Városunkban, több tekintetben is a
változás szele érezhető, ami egyesületünk életére is hatással van. Kijelenthetjük, hogy a turisztikai egyesületünk
jövőbeni tevékenységét nagyban befolyásolják az előttünk álló újszerű megközelítések.
Mindazok, akik nyomon követték
Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének üléseit, kiegészítve azon háttér információval, hogy a GYÜSZ-TE
az elmúlt időszakban hosszas tárgyalásokat folytatott a helyi városi vezetéssel, értesülhettek azokról a jövőbeni,
a helyi turisztikai életet is meghatározó lépésekről, amelyek a racionális és
fenntartható gazdasági, illetve társadalmi érdekek megteremtését célozzák. Szervezetünk támogatja azon új
elképzeléseket, melyek eredményeként
az alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően - „szervezeti öszszefogás mellett az önkormányzattal
karöltve” – kívánjuk elősegíteni a város és vidékének turisztikai frekven-

táltságát, illetve ezáltal a széleskörű
- természeti környezet, társadalmi és
gazdasági - fejlődést. A GYÜSZ-TE a
turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásával és azok pozitív hatásainak
megteremtésével igyekezett mindezidáig is a fent említett célok elérését
biztosítani. A teljesség igénye nélkül:
turisztikai információs táblák elhelyezése, turisztikai honlap készítése és
üzemeltetése, Facebook oldal, turisztikai és image kiadványok készítése három nyelven, információs terminál a
Tourinform iroda előtt, turisztikai pályázat készítése a városnak, nyári és
őszi gyomaendrődi garantált programok. Ez a jövőben sem fog változni,
mindannak ellenére, hogy TDM szervezetünk életében személyi, illetve
működésbeli változásokra számíthatunk.
Amit már biztosan ki lehet jelenteni, hogy a Tourinform iroda rövid
időn belül elköltözik jelenlegi helyéről és várhatóan a Jókai utcán felújított
épületben (a Körös Látogatóközpontban) kap helyet. Az iroda szolgáltatásai azonban nem változnak. Az idei
évben is sokan kerestek fel bennünket
az Erzsébet program pályázat kapcsán
és örömünkre szolgál, hogy a jelentkezők körülbelül fele pozitív elbírálásban
részesült.
A rendezvényszervezési feladatokat
illetően az idén még egyesületünk rendezi meg a XVII. Gyomaendrődi Nem-

Színfolt Mazsorett a móri versenyen

zetközi Sajt- és Túrófesztivált, melynek
részletes programjairól itt az újságban
és a www.gyomaendre.hu weboldalon
tájékozódhatnak. A jövőben azonban
minden bizonnyal ez is másként fog
alakulni (érintve már az ez évi Gyomaendrődi Halfőző Versenyt).
TDM szervezetünk az elmúlt időszakban több szakdolgozatot író hallgató munkáját is segítette, akik
diplomamunkájuk témájaként Gyomaendrőd turizmusát választották.
Ezek a tanulmányok fontos alapjául
szolgálnak a város turizmusfejlesztési
stratégiájának, melyet a most készülő
Integrált Településfejlesztési Stratégia
(ITS) alapján szükséges újragondolni.
Örömünkre szolgál, hogy a GYÜSZTE is közreműködhet az ITS elkészítésében.
Az elmúlt három hónapban a Liget
Gyógyfürdővel együttműködve több,
a helyi turizmust támogató tevékenységet sikerült előmozdítani, melyet az
április 16-19. között Aradon megrendezésre kerülő turisztikai kiállításon való
közös részvétel követ.
Bízunk abban, hogy a most még
egyeztetések alatt álló, a város turisztikai értékeinek érvényesülését támogató tevékenységek ellátása terén
mihamarabb konkretizálódnak azok
a hatáskörök, amelynek során a város
és a TDM szervezet egy új, közös útra
lépve tud és képes előrehaladni.
GYÜSZ-TE
2015. március 21-én ismét Móron került megrendezésre az Országos Nyílt
„A” és „B” kategóriás Mazsorett Verseny, a Magyar Majorette szövetség és
a Rédei Lion Majorette Csoport rendezésében.
Nagyon sok csapat vonult be az ünnepélyes megnyitón. Mindez azt bizonyítja a Magyar Majorette Bajnokság előtt
szeretnék megmérettetni a magukat a
versenyzők és a felkészítők egyaránt. Illetve ezen a tavaszi versenyen lehetőség
van „B” kategóriában is versenyezni.
A köszöntők után kezdetét vette a verseny, egészen estig tartott és díjkiosztóval zárult. A gyomaendrődi Színfolt
Mazsorett Csoport minden versenyszáma dobogós helyezést ért el. Piroska
Attila szóló botos tánca: arany minősítés, Baráth Beáta: szóló pompon tánca: 3. helyezés és a legkisebbek, a Mini
Mazsorettek csoportos botos koreográfiája szintén: 3. helyezés. Gratulálunk!
További jó felkészülést, versenyzést a
Színfolt minden táncosának!
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Lendületben a Gyermeklabdarúgók!
Egyesületünk, a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület,
2009-ben alakult három agilis, szakirányú végzettséggel is rendelkező fiatalember kezdeményezésére, akik
szívesen felvállalták a gyermekfutballal kapcsolatos teendők összefogását
Gyomaendrődön. A sportfoglalkozásokat szervező szakemberek száma
mára hat főre bővült, amely lehetőséget ad arra, hogy minél több, a sportág iránt érdeklődő gyermek vehessen
részt az edzéseken, és az egyesület által szervezett egyéb szabadidős foglalkozásokon.

Az egyesület jelenleg öt korosztály
korosztályban működtet gyermekcsapatot – U-7,
U-9, U-11, U-13 és U-14, tagjai óvodás
és 1-7. évfolyamon tanuló gyermekek.
Jelenleg 80 tagja van sportklubunknak.
Legfontosabb célkitűzésünk, hogy
minél több gyomaendrődi gyermekkel megszerettessük a labdarúgást, mi-

nél több igazolt, rendszeresen edzésre
járó fiatalt mondhassunk a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
tagjának. A gyerekek mindegyik korcsoportban hetente három edzésen vehetnek részt. Ezeket a foglalkozásokat
egészítik ki az ügyességi versenyek, a
tehetséggondozó foglalkozások, valamint a minden nyáron megszervezett
edzőtáborok.
Az elmúlt bajnoki évadokban mind
az öt korosztállyal különböző versenysorozatokban, illetve meghívásos
tornákon vettünk részt. Így megmérettettük magunkat a Bozsik egyesületi,
intézményi bajnokságban, az Interliga
nemzetközi
sorozatban, futsal bajnokságon és egyéb
tornákon:
Szarvason,
Martfűn,
Telkiben, Nyergesújfalun,
valamint
Mezőberényben,
Békéscsabán. Természetesen célunk,
hogy ezeken, a már
h a g yom á nyos n a k
rendezvényeken továbbra
tekinthető rende
is ott legyünk, illetve újabbakba kapcsolódhassunk be, egyúttal, hogy mindenütt méltó módon képviselhessük
városunkat, Gyomaendrődöt.
Legutóbbi sikerünket az U-13 korosztály szerezte, a XXII. Farsang kupán Mezőberényben, ahol 9 csapatból
álló mezőnyből hozták el az aranyér-

Judo hírek
2015. március 14-én Tatán lépett szőnyegre Sóczó Rebeka az idei Magyar
Kupa viadalon. A Diák „A” korosztály
50 kg-os súlycsoportjában ismét győzni tudott, s harmadszor állhatott fel
Magyar Kupán a dobogó legfelső fokára. Ezzel már harmadik Magyar Kupa
aranyérmét szerezte meg!
Varga István edző: Nehéz versenyen
vagyunk túl. Rebeka ismét megmutatta, miért is az egyik legjobb ebben
a mezőnyben. A döntőben igen nehéz
dolga volt, aminek két oka is volt. Ellenfele láthatóan jól felkészült Rebeka
stílusára, mi viszont nem voltunk eléggé felkészülve. Mást kaptunk, mint
amit vártunk és idő kellett, hogy megtaláljuk a megoldást. Szerencsére sikerült! Rebekának rengeteg dolga lesz az

elkövetkezendő időben. Saját korosztálya mellett jövő héten az idősebbek között is szőnyegre lép. Ebben a félévben
a korábbiakhoz képest rengeteg versenyen kell majd szőnyegre állnia!

met focistáink.
A torna gólkirálya: Barna Viktor
Gyomaendrődi csapat legjobban
teljesítő játékosa Gyomai Ákos, aki a
legutóbbi tornákon mindvégig kiváló
teljesítményt nyújtott.
Csapat tagjai: Hanea Márkó, Kun
Roland, Andor Gergő, Gyomai Ákos,
Barna Viktor, Pásztor Olivér, Kata Patrik, Ugor Dávid
Amellett, hogy labdarúgóink szép
sikereket érnek el a pályán, szervezetünk is több elismerésben részesült az elmúlt időszakban. Ezek közül
a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy
2011-ben szülői kezdeményezésre
Gyomaendrőd Város Sportjáért kitüntető oklevélben részesültünk. Munkánkat - a szülők elismerése mellett
- szakmai zsűri is díjazta. 2012-ben az
OTP-MOL Bozsik programban végzett
tevékenységünkért is emlékplakettet
kaptunk.
Egyesületünk elérhetősége: Kéri
Roland elnök: 06/30-371-7782
Várjuk a futballozni vágyó gyermekek és fiatalok jelentkezését!
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Újra benépesül a Fűzfás-zugi vízitelep
Egy újabb téli szezon zárult le. A tél
során utánpótlás sportolóink heti 2 alkalommal vettek részt úszó és tornatermi edzéseken, a kölyök korosztály
számára pluszedzést jelentett a saját
testsúlyos erősítő edzés, amelyet már
a jól felszerelt vízitelepünkön tudtunk
megtartani. Az edzések nagyon jó hangulatban teltek, sok játékkal és kemény
munkával, melynek eredményeként
a legtöbb sportolónk nagyot fejlődött - úszásban, futásban, és a kondicionális képességekben- a novemberi
kezdéshez képest. Az úszó edzések során a legfontosabb cél a stabil úszástudás elsajátítása volt. A vízbiztonság
érdekében az utolsó edzéseken olyan
feladatokat végeztek a gyerekek, amelyekkel saját magukat meg tudják óvni vész esetén. Különböző önmentési
feladatokat gyakoroltak, mint például
azt, hogy mi a teendő, ha görcsöt kapnak úszás közben, mit kell tenniük ha
valami bajt észlelnek a vízben. A nagyobbak gyakorolhatták az eszközös
társmentést és a közvetlen társmentésre is elsajátítottak néhány fogást. Úgy
gondoljuk, hogy jó, ha a sportolóink
ilyen tudás birtokában is vannak, de
reméljük, soha nem kell használniuk
ezt a tudást.

A Körös Kajaknál nem csak a sportolást tartjuk fontosnak, hanem a
tanulást is. Ezért önkéntes alapon, tanulásfejlesztő programot indítottunk a
felsős sportolóink számára. A foglalkozásokon 12 tanulni vágyó fiatal vett
részt 3 szombat délelőtt, alkalmanként
3 órában. A foglalkozásokat Tóthné
Deák Kata szociálpedagógus vezette.
A tanfolyam során a fiatalok különböző tanulástechnikákat sajátítottak el,
amelyekkel könnyebb lehet a nyelv-,
vers-, definíciótanulás és még sok minden más is. Megkezdődtek a tavaszi
edzések a Fűzfás zugi vízitelepen. Eszközeinket teljesen felújítottuk, nagyon
régen volt minden hajónk ilyen jó állapotban, mint idén tavasszal. Eszközeink folyamatosan bővülnek: 4 új mini
kajakot és 15 lapátot szerez be az egyesület, hogy a gyerekek megfelelő eszközökkel sportolhassanak.
A versenyszezon április végén indul. Céljaink közt szerepel, hogy minél
több versenyen induljunk, a sportolók
képességeihez mérten a lehető legmagasabb versenyzői létszámmal. Kialakítunk egy olyan versenyzői magot,
akik meghatározóak lehetnek az elkövetkezendő években. Ennek érdekében minél több programot szervezünk

a gyerekek számára, hogy igazi csapattá csiszolódjanak össze. Az egyik ilyen
kiemelt program lesz a július közepén
megszervezésre kerülő egy hetes edzőtábor is, amely a magyar bajnokságra
történő felkészülés meghatározó része
lesz.
2015. április 9. és 11. között a Magyar
Kajak- Kenu Szövetség régiós kölyök
tábort szervez Szarvason. A délalföldi
régióból 10 egyesület küld sportolókat
a táborba. A tábor célja, hogy a tehetséges fiatal sportolók megismerhessék
egymást, jó kapcsolatot alakítsanak
ki egymással, magas szakmai munka elvégzésével még eredményesebbé
tegyék a régiót. A Körös Kajakot Tímár Krisztián fogja képviselni, ő lesz
az egyetlen Gyomaendrődi sportoló.
A tábor vezetője a szarvasi edző Nyerges Attila lesz, aki egy igen tapasztalt
és elismert edző az országban. A tábor
remek lehetőséget nyújthat Krisztián
számára a tovább fejlődése érdekében.
A tavalyi évben nagy sikert aratott
a városi gyerekek körében az egész
nyáron át tartó egy-egy hetes kajak táborunk. Ezt idén is szeretnénk
megrendezni, hisz már most nagy az
érdeklődés. Szeretnénk még színvonalasabb sportolási lehetőséget biztosítani a gyerekek számára, és rengeteg új,
életre szóló élményt adni a számukra.
Szeretnénk a városunkban élő gyermekek számára olyan lehetőséget kínálni, ami a szabadidő hasznos eltöltésére
neveli őket, előtérbe helyezve a rendszeres mozgás és egészséges életvitel
fontosságát.
Nem csak a gyerekek
részére biztosítunk sportolási lehetőséget, hanem a felnőttek számára is.
Május 7-től minden csütörtökön du. fél
6-tól várjuk egy órás sárkányhajózásra az evezni vágyókat, a Halász István
csónakháznál.
Körös Kajak SE Csőke Zsolt edző

Szent László Zarándoklat - Gyomaendrőd - Nagyvárad
Gyomaendrődről Nagyváradra gyalogzarándoklat indul 2015. április 30án, 7 órakor az endrődi Szent Imre
templomból. Az idén negyedik alkalommal indulnak el a zarándokok a
Körös gátján haladva Körösladány, Újiráz, Komádi, Körösszakál érintésével
a nagyváradi Varadium ünnepségre.
Program:
Április 29-én 16 órától gyülekező a
Szent Antal zarándokszálláson (Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.) 18 órától
szentmise a Szent Antal kápolnában.
Szállásdíj aznap estére a zarándokszálláson 2000 Ft/fő, amelyet a helyszínen
lehet fizetni. A zarándoklatra jelentke-

zéskor kérjük, jelezze szállásigényét is.
Április 30. 7 órakor szentmise a Szent
Imre katolikus templomban, majd indul a gyalogzarándoklat a Körös gátján. Érkezés este a körösladányi
Szeplőtelen Fogantatás templomába.
Vacsora és lelkigyakorlat a plébánián.
Május1. 7 órakor szentmise után indulás Újirázra. Érkezés az esti órákban a
Magyarok Nagyasszonya templomába,
a szentmisére. Vacsora és lelkigyakorlat a plébánián.
Május 2. 7 órakor indulás: első megálló
Komádiban a plébánián, ahol 9 órakor
lehet csatlakozni a zarándoklathoz. A
következő csatlakozási lehetőség Kö-

rösszegapátiban a református templomnál lesz. A határhoz érkezés kb.
13 órakor, ahol lelkigyakorlat a Csonka toronynál. Köröstarjánban szentmisével fogadják a zarándokokat. Érkezés
a nagyváradi székesegyházba, hódolat
Szent László ereklyéje előtt.
Május 3. 10 órakor Szent László ünnepi
szentmise a székesegyházban. Hazautazás egyénileg, illetve megfelelőszámú jelentkező esetén (20fő) kisbusszal
a zarándoklat útvonalán Gyomaendrődig. A buszköltséget a helyszínen kell
fizetni.
Információ: Szonda István tel: 20/2380046,
e-mail: szondaistvan70@gmail.com
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Országos döntőbe jutottak tanulóink atlétikában
Március 26-án, Orosházán a Bogárzó lóversenypályán került megrendezésre a mezei futóverseny megyei
diákolimpiai döntője, ahol a II. korcsoportban Szendrei Boglárka (Kis B.
ÁI.) ismét megvédte megyebajnoki címét, elsőként ért célba 4:15p-es eredménnyel az 1200 m-es távon. A fiúk
hasonló korosztályában Karsai Gábor
(Rózsahegyi K. ÁI.) kemény küzdelemben jutott fel a dobogóra az 1500
m-es távon, 5:32p-es időeredménnyel.
Mindkét tanuló kiharcolta a jogot,
hogy április 14-én képviselje megyénket az országos döntőben, Gödöllőn.

Felkészítőjük Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétikai szakedző. A IV. korcsoportban Kalmár Lilla (Szent Gellért
KÁI) ezüstérmet szerzett és ő is indulhat. Felkészítője Kovács Gábor edző és
Irimiás Róbert testnevelő tanár. A Kis
Bálint Általános Iskola II. korcsoportos leány csapata 51 helyezési ponttal
a III. helyen végzett: Szendrei Boglárka, Várkonyi Sarolta, Weigert Enikő,
Kovács Sz. és Fodor Napsugár összetételben. Felkészítőik testnevelőik és
edzőik voltak.
Vaszkán Gábor a Gyomaendrődi
Diáksport Bizottság körzetfelelőse

Úszó sikerek a Nyuszi Kupa
Megyebajnokságon
Megkezdődött a Békés Megyei Úszó
Szövetség által meghirdetett 8 versenyből álló Megyebajnokság, melynek első fordulójára Békéscsabán az Árpád
Fürdőben március 29-én került sor. A
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
fiatal versenyzői eredményesen szerepeltek a rangos megmérettetésen,
hiszen 2 arany- és 2 ezüstérmet szereztek. Legeredményesebb versenyzőnk
Vaszkán Milán volt, aki a 7 évesek korosztályában aranyérmet szerzett 50m
mellúszásban 59,32mp-es időeredménnyel, majd 50m gyorsúszásban is
a legjobbnak bizonyult 1:00,2p-es teljesítménnyel. Mivel ezen a versenyen

osztályában igen kimagaslónak számít.
A Megyebajnokság következő fordulója Szarvason, április 25-én lesz. A
Liget Fürdő Kupa a GYUSE szervezésében ebben az évben is tagja a rangos
versenysorozatnak, a 6. fordulóként július 19-én kerül lebonyolításra Gyomaendrődön.
A versenyzők felkészítője Vaszkán
Gábor testnevelő tanár, úszás edző

ez a két versenyszám volt előzetesen
kijelölve megyebajnoki számnak, az I.
forduló után 132 FINA ponttal Milán
vezeti a pontversenyt. Levezetéskép
még elindult 50m hátúszásban is, ahol
1:13,0p-el ezüstérmet
szerzett.
Éremszerzőnk
volt még Varjú Zselyke is, aki
6 évesen a 7 évesek között indulva
II. helyen végzett
50m gyorsúszásban 58,10mp-es
idővel, ami korbeiratkozási tájékoztatója

Szeretettel YiUXQNPLQGHQNHGYHVOHHQGĞyYRGiVWpVV]üleit az alábbi rendezvényeinkre:

x 2015. április 24-én, pénteken 900és 1100 yUDN|]|WWPHJUHQGH]pVUHNHUOĞ

nyílt napra
aKROOHKHWĞVpJQ\tOLNPHJLVPHUQLDOHHQGĞyYyQpQLNHWD]LQWp]PpQ\GROJR]yLWpV
EHWHNLQWpVWQ\HUKHWQHNyYRGiQNPLQGHQQDSLpOHWpEH
x 2015. április 24-én, péntek délután 1500 és 1700 óra között tartandó

„lurkóváró” játszóházunkba
Találkozhattok %RJ\yYDOpV%DEyFiYDOYHONHJ\WW J\HVNHGKHWWHN
táncolhattok, mozoghattok.
Lesz itt:
x MiWpNNpV]tWpV
x V]tQH]pV
x katicaröptetés
x WiQFUDSHUGOKHWV]%RJ\yYDO%DEyFiYDOpVEDUiWDLYDO
x mini játszótér
x OpJYiU

$EHLUDWNR]iVLGĞSRQWMD 2015. május 4-5-6-iQ KpWIĞNHGGV]HUGD
8.00-17.00 óráig
Címünk: 5500 GyoPDHQGUĞG9iViUWpULOWS
e-mail címünk: sziYDUYDQ\RYL#IUHHPDLOKX

7HO 06-66/386-115 06-66/280-095
HRQODSXQNZZZYDVDUWHULRYLKX
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Készülnek a szezonra a KSI kajakosai

Javában tart a felkészülés a Kölcsey
utca 6. alatt, a Dögin lévő vízitelepen. A nagyobb és magabiztosabb versenyzők már a folyóra is kilátogattak.
Február végén az enyhébb idő beköszöntével vízre szálltak a KSI Gyomaendrőd kajakosai. Ilyenkor nehéz őket
visszafogni, hiszen a november elején
terembe és uszodába szorult kajakosok
egész február végéig ki sem mozdulhattak az éltető elemükre, a vízre. Ez
nagyon hosszú idő a szabad levegőhöz,
napsütéshez vagy éppen esőhöz szokott kajakosoknak. Ha egyszer már vízen vannak, jöhet hideg idő, hűvös szél
vagy csapkodó eső, ők már vissza nem
mennek a terembe. Beindult hát a fel-

készülés az előttük álló igen hosszú,
sok versennyel tarkított szezonra.
Április legelején a legjobbak közül
négyen rögtön el is utaztak edzőtáborokba. Gecsei Gergő és Szántó Milán
a magyar serdülő válogatott tagjaiként
Dunavarsányban töltött egy igen hasznos hetet. A kellemetlenül hideg és
szeles idő ellenére sokat eveztek, így
még többet fejlődtek. A két fiúra április 12-től még egy tavaszi tábor vár. A
helyszín Dunavarsány.
Fodor Bence és Kalmár Lilla a regionális kölyökválogatott táborban vett
részt Budapesten az Újpesti öbölben.
Bence és Lilla tulajdonképpen hazalátogatott, hiszen a budapesti anyaegyeGYOMAENDRĝDI KÁLLAI FERENC NÉPFĝISKOLA
KINCSEINK-HELYI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

MEGHÍVÓ
2015. április 16-án 17 órakor kezdĘdĘ

GYOMAENDRėDI GALAMBFAJTA
címĦ elĘadásra
ElĘadók:
Borbola László
Magyar GalambtenyésztĘk Országos Szövetségének alelnöke

Tímár Vince
Magyar Autosex Tyúkgalamb Fajtaklub elnöke

Knapcsek Lajos
GyomaendrĘdi 243. számú
Galamb- és KisállattenyésztĘ Egyesület elnöke
Helyszín:
EndrĘdi Népház kiállító terme
GyomaendrĘd, Blaha Lujza út 21.

Információ: Szonda István
Telefon: 06-20-2380046
BELÉPÉS DÍJTALAN!

sület, a KSI látta vendégül a régió
legjobbjait. Ők ketten négy napot töltöttek el hol az öbölben, hol a Dunán
evezve gyűjtötték a hasznos kilométereket. Fodor Bence április 20-án ismét
útnak indul: ekkor kezdődik Dunavarsányban a magyar kölyökválogatott tavaszi edzőtábora. Mivel Bence tagja a
válogatottnak, ott van a helye a legjobb
magyar kölyök kajakosok között.
Alig fejeződnek be a válogatott versenyzők edzőtáborai máris indul az
igazi vízi versenyszezon. Április 25-én
a budapesti Újpesti öbölbe a Hídépítő
kupára utaznak a KSI Gyomaendrőd
kajakosai. Ezt a versenyt a KSI szervezi és a legnagyobb tavaszi tájékozódó jellegű seregszemle, amely képet ad
a versenyzők felkészüléséről és az előre haladásáról. Másnap, április 26-án
Szegedre utazik a csapat. A DÉMÁSZ
Kupa Hanzók Őrs Emlékversenyen
szerepelnek, reméljük eredményesen.
A Húsvéti locsolás hagyománya a
kajakosoknál is megjelent! A lányokat vízi pisztollyal, szódával és vödör
vízzel várták a lelkes fiatalok A nagy
fürdetést a nyári meleg hiánya sem
akadályozta. A lányok bőrig áztak így
biztos nem „hervadnak „el az idén!
A KSI Gyomaendrőd májusra tervezett programjai a következők: ismét
sorra kerül a már jól megszokott május elsejei családi nap a „Holler” mögötti vízitelepen. Május 8-án hosszú
hétvégére, Budapestre utazik csapat.
Itt közös edzések lesznek a budapesti sporttársakkal és állatkert látogatás
szerepel a programban. Május 22 –én
a Magyar Maraton Bajnokság Győrben, majd május 30 – án az Országos
Diákolimpia Sukorón lesz- két fontos
állomás a KSI Gyomaendrőd versenyzőinek életében.

MEGHÍVÓ
Városi Képtár
2015.április 15.-én 17,30 nyílik
Szappanos István kecskeméti
festőművész kiállítása, amelyet
Turai Kamill nyit meg. A kiállítást
Hevesi Nagy Anikó rendezte.
A tárlat megtekinthető nyitva
tartási időben 2015. május 29-ig.
Nyitva tartás:
H-SZ-P:13:00-17:00
K-CS:8:00-13:00
SZ-V: ZÁRVA
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