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Október 23-án a Szabadság Napja 
ünnepségen, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata is megemlékezett 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről, hőseiről. Az 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével 

Prof. dr. Latorcai János a Magyar 
Országgyűlés alelnöke és felesége is. 
Toldi Balázs polgármester ünnepi kö-
szöntőjét Dankó Béla országgyűlési 
képviselő beszéde követte. Ünnepi be-
szédet mondott dr. Latorcai Csaba az 

EMMI közigazgatási államtitkára. A 
koszorúzás után a Városháza épületé-

ben, ünnepi testületi ülésen kitünteté-
sek átadásra került sor. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Varga Mihály 
részére Gyomaendrődért Kitüntető 
Emlékplakettet adományozott. 
Emléklapot vehettek át az idén 
nyugdíjba vonuló közalkalmazot-
tak. Pedagógusok és oktatásügy-
ben dolgozók: Kónyáné Jakab 

Ida, F. Nagy Lajosné, Vaszkó 
Lajosné, Darázsi Anna Margit,  
Porubcsánszki Sándorné. Szociális 
dolgozók: Kelemen Istvánné, Szendi 
Mihályné.
Az idén először, hagyományterem-
tő szándékkal, elismerő okleve-
lek átadásra került sor, amelyet a 
Települési Értéktárba bekerült érté-
kek képviselői vehettetek át.  Az el-
ismerő okleveleket a Gyomaendrődi 
Települési Értéktár Albizottság veze-
tője, Lehóczkiné Tímár Irén alpolgár-
mester adta át.

(HGYVK)

A Szabadság Napja - Október 23.
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A Szabadság Napja - Október 23. (folytatás az 1. oldalról)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Varga Mihály részére Gyomaendrődért 
kitüntető emlékplakettet adományozott. 

Varga Mihály 1947. október 18-án született Gyomán. 
Szülőhelyén végezte az általános iskolát, majd 
Békésen tanult középfokon mezőgazdasági gépészeti 
ismereteket. Az iskola elvégzése után, egy utazó cirkuszi 
társulat tagjaként, Cibere művésznéven, bohócként 
szórakoztatta a magyarországi közönséget. Néhány év 
után hazaköltözött és az Endrődi Cipész KTSZ-ben 
helyezkedett el, ahol rokkant nyugdíjazásáig dolgozott. 
Varga Mihály 41 éve szervezi és irányítja a Besenyszegi 
Gyermeknapot, melynek fő támogatója és szereplője is. 
Természetesen nem csak a gyereknapon bontakozik ki, 
hanem sok éve ő a Városi Mikulás vezéralakja is. Egy 
személyben ő a Mikulás és a bohóc is. Az öregszőlői 
bogrács napokon is bohócként szórakoztatja a 
gyerekeket. Fáradhatatlanul tesz a városért, önzetlenül, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 

Gyermekszeretete példaértékű. 2000-től vállalkozóként 
hangos hirdetéssel foglalkozik. Jellegzetesen dekorált 
Trabantja és jellegzetes hanghordozása népszerű 
városunkban. Az itt élők kedvelik a ciberés humorát, 
közvetlenségét. A szó szoros értelemben jó ember, 
példamutató lokálpatrióta.

Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett kitüntetést 
kapott Varga Mihály „Cibere”

Fotó: Vasas Péter
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
tisztelettel és sok szeretettel gratu-
lál a Nemzet Művésze díj elnyerésé-
hez Kunkovács László Díszpolgár, 
Kossuth-díjas, Balog Rudolf-díjas 
etnofotográfus, néprajzkutatónak.  A 
Nemzet Művésze díjat az Országgyűlés 
alapította. Olyan személyek kaphatják 
meg, aki a magyar művészeti életben 
kimagasló teljesítményt nyújtottak. 
A díj elnyerése életkorhoz kötött, 
Kossuth-díjas művészek kaphatják 
meg, egyidejűleg legfeljebb 70 sze-
mély viselheti a címet.

Kunkovács László a 
Nemzet Művésze

A Docler csoport az idén már 
nyolcadik alkalommal támogatott 
sikeres, fiatal koruk ellenére is 
példamutató szakmai munkássággal 
és tapasztalattal rendelkező ifjú 
népművelőket. A szakmai szervezetek 
jelöléseiből, azcöt tagból álló zsűri 
10, harminc év alatti díjazottat 
választott ki, akik saját területükön a 
legeredményesebbnek bizonyultak. 
Fontos szempont volt a döntés 
során, hogy az alkotó tevékenységen 
kívül melyik jelölt fordít nagy 
hangsúlyt arra, hogy saját területén 
fiatalokat is képezzen, tudását átadva 
hozzájáruljon az adott hagyomány, 
mesterség fennmaradásához. A Docler 
célja a Prima Primissima filozófiáját 
követve, a magyar értelmiség szellemi 
eredményeinek megőrzése, a hazai 
művészet és kultúra fejlesztésének 
erősítése.
2018. október 19-én vehette át Junior 
Prima díját Gera Zoltán néptáncos, 
aki gyomaendrődi, a Körösmenti 
Táncegyüttes egykori tagja. Zoli 
2015-től a többszörösen díjazott, 
Kiválóan Minősült Szentendre 
Táncegyüttes és a magas szakmai 
színvonalon vezetett és működő 
Fitos Dezső Társulat szólistája és 
művészeti asszisztense.  2017-ben, 
a Magyar Nemzeti Táncegyütteshez 
került, majd 2018-ban a Duna 
Művészegyütteshez szerződött. Több 
folklór és táncszínházi produkciókban 
kapott szólista szerepeket: többek 
között a Pisztráng, Falusi Színek, 
Irgalom, Tántorgók, Csík koncert, 
és A Magyar Falu, melyek több 
alkalommal bemutatásra került a 
Nemzeti Táncszínházban.
A pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház 
felvidéki, hivatásos együttessel 

szerepelt Európa legnevesebb 
kortárs színházi fesztiválján 
Franciaországban, a minden évben 
megrendezésre kerülő Festival Off 
d’Avignon. Nemrég Presser Gábor 
jubileumi koncertjén táncolt a Fitos 
Dezső társulattal, három, teltházas 
koncerten, több mint 30000 ember 
előtt. Rendszeresen közreműködnek 
a Csík Zenekar koncertjein, 
így az évbúcsúztató, jubileumi 
nagykoncerteken is fellép december 
28-29-én, a Budapesti Kongresszusi 
Központban. Eközben készülnek a 
Fölszállott a Páva Döntők döntőjére 
is. Gera Zoltán lapunknak elmondta, 
célja a néptáncművészet maximális 
elsajátítása, az egyik legjobbnak lenni! 
Gratulálunk sikereihez és kívánjuk, 
hogy valóra váljanak tervei!

(HGYVK)

Az egyik legjobbnak lenni!
Gera Zoltán Junior Prima díjas

Különleges helytörténeti dokumen-
tumokkal gazdagodott a Határ Győző 
Városi Könyvtár. Cs. Szabó István 
több doboznyi dokumentum anyagot 
adott át a könyvtárnak feldolgozásra 
és közzétételre. A dokumentumok fel-
becsülhetetlen értékűek, hiszen több 
évtizedes gyűjtőmunkáját és kutatásait 
reprezentálják, több publikálásra kész 
munka is található közöttük. Különösen  
becsesek az egykori gyomai élet-
tel kapcsolatos kéziratok, jegyzetek. 
A gyomai református egyház tör-
ténetével, a gyomai tájszótárral és  
helytörténeti és néprajzi hagyomá-
nyokkal kapcsolatos anyag mellett 

megtalálhatóak a korabeli újságok, 
levéltári és egyéb dokumentumok 
fénymásolatai is. Édesapja, Cs. Szabó 
Albert hagyatékának becses darab-
jait is a könyvtárnak adományozta. 
A feljegyzések mellett 1945 előtti ki-
adású állategészségügyi, agrártémá-
jú régi könyvek is megtalálhatóak. 
Valamennyi, Gyoma története iránt ér-
deklődő és kutató nevében köszönjük 
az értékes adományt!
Cs. Szabó István Díszpolgár, novem-
ber 29-én ünnepli 80. születésnapját, 
mely alkalomból nagy tisztelettel és 
sok szeretettel köszöntjük!

(HGYVK)

Cs. Szabó István 
ajándéka
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Október 31-én tartottuk testületi ülé-
sünket, ahol több, fajsúlyos témát is 
tárgyaltunk. A legnagyobb érdeklődést 
a településkép védelméről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotása váltotta 
ki, amelyet már második fordulóban 
tárgyaltunk. A rendelet célja a telepü-
léskép javítása, arculatának formálása. 
Az elfogadott arculati kézikönyvben 
foglaltakat rendeletbe kell foglalnunk. 
A többszöri tárgyalás ellenére, újabb 
és újabb kritikát fogalmazott meg kép-
viselőtársunk, olyanokat is, amelyeket 
eddig nem. Azok a képviselők, akik 
nem értenek egyet a rendelet tervezet-
tel, egyeztetni fognak a főépítésszel. 
Remélem novemberben már minden 
vitás kérdés végére pont kerül a rende-
let megalkotásával. Elfogadtuk a TESZ 
9-es számú módosítását, amely az alul-
járó építéssel kapcsolatos változások 
átvezetésére szolgál. 2020-ig meg-
hosszabbítottuk a települési főépítész 
mandátumát. Felülvizsgáltuk a mező-
őri járulékot. Egyszerűsítettük a rende-
letet, a telekhatárokat. A mezőőri járu-
lék hatszáz forint lesz. Elfogadtuk azt 
a beszámolót, amely az önkormányzat, 
a hivatal és az intézmények elmúlt há-
rom havi gazdálkodásáról szól. Szokás 
szerint, mindenki tartja a költségvetési 
kereteket, megfelelően gazdálkodik. 

Nagyon fontos pályázat benyújtásá-
ról döntöttünk. Bölcsődei férőhely bő-
vítésre pályázunk. A Magyar Kormány 
által életre hívott program támogatja, 
hogy a kisgyermekes anyák munkába 
állhassanak. Gyomaendrődön a tavalyi 
évben huszonnégy olyan gyereket kel-
lett elutasítani a bölcsődei ellátástól, 
akiknek a szülei bölcsödébe szerették 
volna adni gyermeküket.  A városban 
három bölcsőde működik. A férőhe-
lyek számát érdemes bővíteni, hogy 
kielégíthetők legyenek az igények. 
Huszonnégy férőhelyes bölcsődét sze-
retnénk kialakítani. Két bölcsődei cso-
portot jelent. Új épületet építenénk, a 
Kőrösi Csoma Sándor úton található 
telken, amely a Gyomaszolg a tulajdo-
nában van. Megvásárlás után lehetőség 
nyílik arra, hogy megvalósítsuk terve-
inket. A pályázatot 2019. március 18-
ig kell benyújtanunk a Magyar Állam 
felé, amelyhez engedélyes tervet kell 
készíttetnünk. A bölcsőde nem önálló 
intézményként, hanem a térségi óvo-
da keretin belül működne. A kistérségi 
társulás tartaná fönn, amelyet Hunya, 
Csárdaszállás és Gyomaendrőd mű-
ködtet. A bölcsőde létesítésével azok 
helyzetét is könnyíteni kívánjuk, akik 
két és féléves gyermeküket eddig az 

óvodába íratták, férőhely hiány miatt. 
A beruházás pontos összegét még nem 
ismerjük, férőhelyenként nyolcmillió 
forintra lehet pályázni, plusz öt száza-
lék önkormányzati önerő szükséges.  

Pályázatot nyújtunk be a Birkózó 
Szövetséghez a Gyomaendrőd, Fő út 
81/2. szám alatti épület a felújítására, 
átalakítására. A szövetség által kiírt pá-
lyázat keretén belül lehetőség nyílna 
a fűtéskorszerűsítésére, külső hőszi-
getelésére, nyílászárócserére, illetve 
napelemek elhelyezésére. A program-
ban vállalni kellett, hogy tizenöt évig 
lehetőséget biztosítunk a helyben mű-
ködő birkózóegyesületnek az épületet 
használatára. Ez azt jelenti, hogy az 
ingatlant nem adhatjuk el, nem hasz-
nosíthatjuk olyan célra, amely kizárja 
a lehetőségét, hogy a birkózóink hasz-
nálhassák az épületet. Remélem, hogy 
sikeres lesz, mert akkor egy olyan 
sportos beruházást tudunk megvalósí-
tani, ami a helyi fiataloknak biztosít le-
hetőséget a sportolásra, a helyi egyesü-
let működési feltételeit javítva tovább 
színesíti Gyomaendrőd sportéletét.

A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám 
alatti ingatlant nyílt árverésen értéke-
sítjük. Az épület lassan életveszélyessé 
válik, aki megvásárolja, le kell, hogy 
bontsa, a telket tudja majd hasznosí-
tani. Egy évre bérbe adjuk a Fő út 42. 
szám alatti ingatlant, amely korábban a 
Rózsahegyi Iskola kollégiumi épülete 
volt. A Hétszínvirág Tüskevár Bt. fel-
adata ellátásához fogja használni. 

Bolthelyiséget alakítunk ki a 
nagylaposi településrészen, a Térségi 
Szociális és Gondozási Központ tulaj-
donában lévő ingatlanon belül. A meg-
felelő helyiség kialakítása és felszere-
lése után reméljük, lesz vállalkozó, aki 
ezekkel a feltételekkel gazdaságosan 
tudja működtetni a boltot. Bízom ab-
ban, hogy január, de legkésőbb feb-
ruár elsejétől a bolt megnyílik.  Heti 
12-16 órás nyitvatartással üzemel-
ne, a forgalomtól függő időpontban. 
Remélhetőleg a nagylaposiak megelé-
gedésére, s bízunk abban, hogy minél 
nagyobb számban fogják igénybe ven-
ni ezt a szolgáltatást.

Testületünk vis major támogatási 
kérelmet nyújt be. Szeptember vé-
gén, a Dobó utca 1. szám alatti ingat-
lan előtt, illetve az utca túloldalán, a 
Hantoskerti holtág partfala harminc 
méteres szakaszon leszakadt. Az út ép-
ségének megóvása érdekében, illetve 
a partszakasz további leszakadása és 
megsüllyedése ellen felújítást, illetve 
helyreállítást kell megvalósítanunk. 

Vis major támogatási kérelmet nyúj-
tottunk be a Belügyminisztériumhoz. 
A megfelelő szakhatóságok és bizott-
ságok támogatták kérelmünket, a szak-
értők kimondták, hogy jogos vis major 
igény. Ötvenegymillió forintra nyúj-
tunk be pályázatot, amelynek mintegy 
hetven százalékát fogja esetlegesen fi-
nanszírozni a Magyar Állam, harminc 
százalékot önerőből kell biztosítani. 
Közbeszerzéssel kell kiválasztanunk 
azt a tervezőt, aki összeállítja a mű-
szaki tartalmat, amely után a kivitele-
zésre újabb közbeszerzést kell indítani.  
A vállalási összeg lesz az alapja a vis 
major összegnek, ezt fogjuk a végén 
benyújtani az elszámoláshoz. A kivite-
lezést úgy valósítjuk meg, hogy tuda-
tában legyünk, mekkora összegre szá-
míthatunk a Belügyminisztériumtól. 
Ez jelentős tétel lesz a 2019-es költség-
vetésben, szeretnénk minél körültekin-
tőbben eljárni.

A Körös menti vízitúrahely lé-
tesítésére a Magyar Kajak-kenu 
Szövetséggel és több településsel kon-
zorciumban benyújtott pályázatunk 
célja a vízi turizmus fejlesztése, tá-
mogatása. A gyomaendrődi megálló-
helyen szálláshelyek, tisztasági helyi-
ségek és közösségi tér céljait szolgáló 
hat konténer telepítése megtörtént. Az 
eredti terveknek megfelelően, a vízhez 
közel lettek telepítve.  Árvízveszély 
esetén feljebb telepíthetők. Tavasszal 
áram- és vízellátásuk is megoldódik, 
néhány eszköz beszerzésével növeke-
dik a komfort fokozat is. Folyamatban 
van az az egyeztetés, amely a vízitúra 
megállóhelyeket jobban kihasználja, 
széles körben népszerűsíti. Ismét egy 
olyan beruházás valósul meg, amely 
növeli a város népszerűségét, ismert-
ségét és turistákat vonz településünkre.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Dankó Béla országgyűlési képviselő tájékoztatója
Az ütemtervet tartva halad az M44-es gyorsforgalmi út építése

Békés megyében igen nagy a várakozás 
az épülő M44-es gyorsforgalmi úttal 
kapcsolatban.- mondta el Dankó 
Béla országgyűlési képviselő, aki 
ezért nemcsak az út építését kíséri 
figyelemmel, hanem október 24-én az 
Országgyűlés ülésén szóbeli kérdést is 
intézett Dr. Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszterhez. 
Az országgyűlési képviselő 
felszólalásában elmondta, hogy az 
országban megépülő gyorsforgalmi 
utaknak, így az M44-es útnak 
köszönhetően is, gyorsabban és 
biztonságosabban megközelíthetőek 
lesznek a turisztikai célpontok, komoly 
ipari teljesítményt nyújtó, gazdasági 
potenciállal rendelkező térségek 
kerülnek összekötésre, az érintett 
régiókban ezáltal még hatékonyabban 
fog növekedni a turizmus, a 
gazdaság.  A Békés megyében élők 

már régóta vártak egy ekkora 
jelentőségű útfejlesztésre, 
nagy érdeklődéssel és 
örömmel várják azt, hiszen 
az országhatártól 20 km–
re, a fővárostól 210 km-
re fekvő megyeszékhely és 
vonzáskörzete soha nem 
rendelkezett ily korszerű, 
kiépített úthálózattal.
Dankó Béla felszólalása 
végén az út kivitelezésnek 
előrehaladtáról kérdezett.
Miniszter úr nevében 
Cseresnyés Péter 
miniszterhelyettesi feladatokat ellátó 
államtitkár válaszolt a képviselő 
kérdésére, aki elmondta, hogy a 
kivitelezés és átadás ütemében nincs 
változás, így az első ütemben elkezdett 
Tiszakürt-Kondoros szakasz 2019. 
III. negyedévére készül el. Az M44 
Kondoros- Békéscsaba szakasz 17,6 
km hosszú, az idei évben ezen szakasz 
munkálatai is megkezdődtek.  Ez a 
szakasz is további három részre osztva 
épül. A főpálya első 1 km-es része 
az „A” szakasz, mely a megelőző 

Tiszakürt-Kondoros szakasz 44. 
számú főútra történő visszakötése 
miatt rövidebb határidővel valósul 
meg a teljes szakasznál, várhatóan 
2019. IV. negyedévéig befejeződnek a 
munkálatok.  Ezzel együtt megtörténik 
a 44.sz. főút korrekciója 1,5 km 
hosszon, az M44 felett különszintű 
átvezetéssel. 
A teljes Kondoros-Békéscsaba szakasz 
a Fürjesi csomópont kialakításával 
fejeződik be, melynek várható 
befejezése 2021. I. negyedéve.

 

 

 

 

A hóember és a kiskutya 
zenés, interaktív játék 

gyerekeknek 
(az Esztrád Színház műsora) 

Az előadás végén érkezik a 
MIKULÁS. 
 Helyszín:  

Határ Győző Városi Könyvtár 
Gyomaendrőd Főt út 230. 

Időpont:  
2018. december 1. (szombat)  

10 óra. 
A programon a részvétel ingyenes. 

A 

 

 

 
A Határ Győző Városi Könyvtár mindenkit szeretettel 

vár adventra hangoló délutánjára. 
Díszítsen mézeskalácsot és vigye haza! Segítségére lesz 

Csikós Anikó. Mézes termékek és egyéb finomságok. 
Vásároljon a ZiGu Decor karácsonyi díszeiből.  

Ásványékszerek vásárlása, ásványékszer készítés. 
Patkós Erika kerámia termékei, vásárlási lehetőség. 

Ajándék ötletek, tippek, vásárlási lehetőségek. 
Helyszín: Határ Győző Városi Könyvtár,  

Gyomaendrőd Fő út 230. 

Időpont: 2018. november 27. (kedd)  

15 és 18 óra között. 

Programunkat felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt ajánljuk! 
A részvétel ingyenes. 
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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 október 
10-én megtartotta a „Kormányablak 
délután Ecsegfalván” elnevezésű 
rendezvényét az ecsegfalvi művelődési 
házban, illetve annak a parkolójában. A 
rendezvény keretében a Kormányablak 
busz, illetve a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal ügysegédje is az ügyfelek 
rendelkezésére állt, valamint dr. 
Smiri Sándor, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
osztályvezetője az elektronikus 
ügyintézés aktuális vívmányairól 
tájékoztatta az érdeklődőket.

A Kormányablak délután nyitányaként 
Kovács Mária, a település 
polgármestere ismertette gondolatait 
az elektronikus ügyintézés fontossága 
kapcsán. Polgármester asszony a 
színhely biztosításán túl aktívan részt 
vállalt a rendezvény megszervezésében, 
és a közreműködése hatékonyan 
biztosította, hogy a Kormányablak 
busz jövetelének híre minden érdeklődő 
lakoshoz eljusson. A délután ezután dr. 
Smiri Sándor informatív előadásával 
folytatódott. A rendezvényen részt vett 
dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi 

Járási Hivatal hivatalvezetője is.
A Kormányablak délután tapasztalatai 
nagyon pozitívak voltak. A 
Gyomaendrődi Járási Hivatal első 
alkalommal vette igénybe a Békés 
Megyei Kormányhivatal tulajdonában 
álló Kormányablak buszt, és az 
ecsegfalvi lakosság körében igen 
nagy népszerűségnek örvendett ez 
a rendhagyó ügyfélfogadási forma. 
14:00 és 16:00 között több mint 30 
ügyfél kiszolgálására került sor a 
Kormányablak busznál, 3 ügyfél pedig 
a települési ügysegédnél intézte el 
az ügyét. A Kormányablak busznál 
jellemzően ügyfélkapu létesítése és 
állandó személyazonosító igazolvány 
cseréje ügykörökben volt a legnagyobb 
az érdeklődés, de zajlott ügyintézés 
többek között magánútlevél kiadása, 
vezetői engedély cseréje és lakcím 
létesítése ügykörökben is.

Annyi biztosnak tekinthető, hogy az 
ecsegfalvi kormányablak kitelepülés 
nem egyedi eset volt, és - nem kis 
részben a pozitív ügyféli visszajelzések 
hatására - a Kormányablak busz még 
vissza fog térni a Gyomaendrődi 
Járásba.

Fotó: Ambruzs-Szabó József

A Kormányablak Délután tapasztalatai

A Gyomaendrődi Járási Hivatal a köz-
elmúltban Ifjúságvédelmi konferenciát 
rendezett a járás területén lévő középis-
kolák 10-12 osztályos diákjainak,  pe-
dagógusainak, valamint a rendvédelmi, 
a gyermekjóléti és családsegítő intéz-

mények képvise-
lőinek.
A Kállai Ferenc 
K u l t u r á l i s 
K ö z p o n t b a n 
mintegy 230 
diák vett részt az 
Internethasználat 
előnyei, veszélyei 
és káros hatásai 
az ifjúságra el-
nevezéssel tartott 
rendezvényen . 
A résztvevőket dr. 

Pacsika György hivatalvezető köszön-
tötte, a konferencia előadói az internet 
biztosította  lehetőségekre és az ezzel 
járó veszélyforrásokra hívták fel a hall-
gatóság figyelmét. Dr. Kása Róbert, 
a Békés Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztálya vezetője, valamint 
dr. Kolysza-Tóth Annamária gyámügyi 
szakügyintéző a gyermek jogai az infor-
mációs ártalom elleni védekezésben té-
makörben, Kepenyes András, a Gyulai 
Tankerületi Központ Gyomaendrődi 
Iroda vezetője „A közösségi média 
és az internet oktatási szerepe cím-
mel tartott előadást. A Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályát képviselő Szlovák Zsolt 
rendőr őrnagy egy kisfilmmel hív-
ta fel a figyelmet az internethasználat 
veszélyeire, Botos Pongrác diák járási 
hivatalvezető Cyber Bullying témában 
tartott előadást. 
A járási hivatal hatósági, gyámügyi és 
igazságügyi osztályának képviseleté-
ben Rejtő Éva osztályvezető záró gon-
dolataiban felhívta a figyelmet a tuda-
tos internethasználat fontosságára.

Ifjúságvédelmi konferencia Gyomaendrődön
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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

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A GINOP – 5.1.1 – Út a munkaerőpi-
acra kiemelt projekt keretében EURES 
Munkáltatói Fórumot szervezett a 
közelmúltban a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.
A fórumra a térség vállalkozásainak 
vezetőit, képviselőit invitálta a fog-
lalkoztatási osztály, célja a partneri 
együttműködés elmélyítése, erősítése 
volt.
A megjelenteket dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető köszön-
tötte, majd dr. Juhász Marianna a 
„Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támo-
gatások, pályázatok” címmel tartott 
előadást. A Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály vezető-he-
lyettese a munkáltatók által igényelhe-
tő bérjellegű támogatásokról informál-
ta a résztvevőket.

Ezt követően a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara munka-
társa, Fabiszné Pántya Erika szólt a 
tanulószerződések, illetve a jogviszony 
szabályairól.
Dr. Smiri Sándor járási hivatalvezető-
helyettes az „Elektronikus ügyintézés, 
mint lehetőség és kötelezettség” elő-
adásában arról beszélt, hogy az elekt-
ronikus ügyintézésé a jövő, bemutatta 
a vállalkozások számára kialakított 
elektronikus felületek használatát.
Hornok Igor, a TOP 5.1.2 Program 
Helyi Paktum Projektiroda vezetője a 
projekt céljáról, eddigi megvalósulásá-
ról, illetve annak eredményeiről adott 
számot.
Nagy Gabriella EURES–munkatárs 
a novemberben esedékes Európai 
online állásbörzéről beszélt, mely-

nek az elnevezése az „Új Karrier 
Magyarországon”. Ez egy országosan 
elérhető internetes lehetőség, ahol egy-
szerre lesznek jelen az álláskeresők és 
az állást kínáló munkáltatók.
Tímárné Buza Ilona, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
vezetője a járás foglalkoztatási, 
munkaerőpiaci helyzetéről tájékoztatta 
a fórum résztvevőit.

Munkáltatói fórum a vállalkozókért

A 2018. október 23. 
napján tartott 1956-os 
megemlékezés után 
ünnepi testületi ülést 
tartott Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata, 
amely több szem-
pontból is jelentős 
volt a Békés Megyei 
Kormányhivatal és a 
Gyomaendrődi Járási 
Hivatal számára.
A Gyomaendrődi 
Járási Hivatal székhe-

lyét jelentő Gyomaendrőd, Szabadság 
tér 1. sz. alatti ingatlan, azaz a 
Gyomai Városháza épülete bekerült a 
Gyomaendrődi Értéktárba, és az erről 
szóló oklevelet az ünnepi testületi ülé-
sen dr. Pacsika György járási hivatal-
vezető vehette át.
A bő 100 éves épület 2013 januárja óta, 
mióta a Békés Megyei Kormányhivatal 
használatában van, számos értéknöve-
lő és állagmegóvó felújításon is átesett, 
összesen már több mint 250 millió fo-
rint került ráfordításra az ingatlanra az 
elmúlt öt évben.
A képek a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivataltól származnak.

Értéktárba került a Gyomai Városháza
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A Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ az EFOP-3.2.9 
konstrukció keretében Érzékenyítő 
tréninget szervez a Határ Győző 
Városi Könyvtárban a Nem Adom 
Fel Alapítvány csapatával.
A tréning időpontja: 2018. november 
21. szerda 16-18 óráig.

Tapasztalat, hogy még mindig sokan 
félnek és elkerülik a különböző 
fogyatékossággal élő embereket: 
nem merik megszólítani őket, félnek 

barátkozni velük.
Egyes köznevelési intézmények nem 
merik felvállalni integrálásukat, és 
bizonyos munkahelyeken sem merik 
foglalkoztatni őket.
A tréning célja, hogy megismerkedve 
velük, kicsit belelátva mindennapjaikba 
elfogadóbbá váljunk.
A tréning során különböző állomásokon 
tapasztalhatják meg a résztvevők 
a fogyatékkal élők mindennapjait. 
Lesz hallássérült állomás, ahol a 
siketek világával ismerkedhetnek 

meg a résztvevők, játékos, interaktív 
formában. Egy másik állomáson a 
tapasztalati szakértő saját speciális 
élethelyzetén keresztül mutatja be, 
hogyan zajlik a mindennapokban az 
ő kommunikációja a külvilággal egy 
speciális eszköz segítségével. 
A látássérült tapasztalati szakértő egy 
állomáson a hangszerek segítségével 
mutatja be, hogy miként lehet jobban 
odafigyelni a hangokra, mindezt 
játékos, interaktív formában, míg 
egy másik állomás résztvevői 
megtapasztalhatják, hogy az eddig 
megszokott társasjátékokat hogyan 
lehet játszani a látás képessége nélkül.
A végtagok vagy a finommotorikus 
mozgás hiánya nem zárja ki 
a kreativitást. A résztvevők 
megismerhetik a szájjal festés adta 
lehetőségeket.
Hogyan lehet a mindennapokat négy 
keréken gurulva élni? Hogyan tudunk 
elvinni egy pohár vizet? Hogyan lehet 
felvenni a zokninkat? Erre mind – 
mind választ kaphatnak az állomás 
résztvevői.
Minden egyes állomáson tapasztalati 
szakértő mutatja be az adott.  A 
tapasztalati szakértő olyan személy, 
aki saját élethelyzete miatt a 
mindennapjaiban éli át a hátrányokat, 
így hitelesen tudja bemutatni azt a 
résztvevőknek.
A programon való részvétel 
térítésmentes, mindenkit szeretettel 
várunk!

Érzékenyítő tréning a Könyvtárban!

Támogassa a Süti Angyalokat Ön is!

2018. november 27-én 16 órától várjuk 
mindazokat, akik a Süti Angyalokat 
segíteni szeretnék. Várjuk azokat, 

akik sütést vállalnak és azokat is, akik 
akár a szállításban, akár alapanyagokkal 

támogatni kívánják ezt a nagyszerű 
kezdeményezést. 

A Süti Angyalok a városunk gyermek 
és időseket ellátó intézményeit keresik 
fel, teszik emlékezetesebbé az adventi 
időszakot süteményeikkel. Évek óta 

önzetlenül, hatalmas szívvel végzik ezt a 
nemes tevékenységet. 

Csatlakozzon Ön is a támogatókhoz! 

Jöjjön el a Határ Győző Városi Könyvtárba 
2018. november 27-én 16 órára!
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Népmese Napja 

A Népmese Napja alkalmából 2018. 
október 2-án a Határ Győző Városi 
Könyvtárban a Palinta Társulat: A 
nagy Öhöm - böhöm című bábelőadá-
sát néztük meg az első és a második 
osztályos tanulókkal. Nagyon tetszett 
a gyerekeknek a vidám, zenés darab. 
Jókedvűen énekeltek az előadó mű-
vészeknek, és nagy tapssal köszönték 
meg a színvonalas előadást.

A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Balog Lajos természetfotós előadása 

Az Országos Könyvtári Napok kere-
tében több alsós kisdiák látogatott el 
a helyi Határ Győző Városi Könyvtár 
által szervezett: „Gyomaendrőd ter-
mészeti szépségei a fotós szemével” 
című előadására, melyet Balog Lajos 
gyomaendrődi természetfotós tartott. 
A vetítésre került képek Gyomaendrőd 
madár- és növényvilágát mutatták be. 
Az előadó lelkesen mesélt hobbijáról, 
arról, hogy milyen nehéz egy-egy ma-
darat lencsevégre kapni. Az előadás 
végén a kíváncsi kisdiákok kérdéseket 
tehettek fel, majd kézbe vehették a fo-
tós fényképezőgépét is.

Iskolabál

Október 13-án került megrendezésre 
az immár hagyománnyá vált iskolabál. 
Igazán jól döntöttek azok, akik elfo-
gadták meghívásunkat és részt vettek 
a szombat esti mulatságon. Közel 150 
vendég látogatott el a Bowling étte-
rembe, hogy jelenlétével, támogatá-
sával segítse az alapítvány munkáját, 
és az iskola diákságát. Még a vacsora 
előtt gondoskodott az intézmény neve-
lőtestületéből nyolc pedagógus a derűs 
szórakozásról: Hunya Jolán vezeté-

sével egy pomponos táncos műsorral 
kedveskedtek a közönségnek. Az est 
további részében a hangulatot segítette 
a jó zene és a vidám vendégsereg, va-
lamint egyéb meglepetések. A bálban 
bulifotók készültek, és a kinyomtatott 
képek azonnal kiállításra kerültek. 
A totót minden asztal vendégserege 
örömmel és vígan töltötte ki. Az osz-
tályok közötti versenyt a 3. a osztály 
nyerte. Gratulálunk nekik és szüleik-
nek, egy lézercsata a jutalmuk, amelyet 
majd a Pájer kempingben játszhatnak. 
Sokaknak kedvezett a szerencse, ér-
tékes nyereményeket vettek át a tom-
bolahúzáskor. Az iskola vezetősége 
köszönetét fejezi ki a szülőknek, pe-
dagógus kollégáknak, vállalkozóknak, 
akik munkájukkal és támogatójegyek 
vásárlásával, valamint a tombolatár-
gyak felajánlásával segítették a vacso-
ra megrendezését. Köszönet a kedves 
vendégeknek, akik jelenlétükkel meg-
tiszteltek bennünket, és hozzájárultak 
a bál sikeréhez. A rendezvényből be-
folyt pénzből padokat szeretnénk vásá-
rolni a szabadidős programokhoz.

Megemlékezés 1956. október 23-ról 

Iskolánkban október 19-én emlékez-
tünk meg az 1956 - os októberi ese-
ményekről. Az irodalmi színpad és az 
énekkar adott rövid ünnepi műsort.

Első Suliváró foglalkozás

Október 18-án tartottuk az első Suliváró 
iskolaelőkészítő foglalkozásunkat.  
A résztvevő gyerekeknek egy mesés 
kalandban volt részük. Öt próbát kel-
lett teljesíteniük, hogy a küldetésük 
sikerrel járjon, és megmentsék a 3333 
éves almafát, minden almafák anyját. 
Mivel minden gyermek nagyon lelkes 
és ügyes volt, a rendezvény végén apró 
ajándékokkal kedveskedtünk nekik.  
A szülőknek köszönjük az érdeklő-
dést, a gyerekeknek pedig külön kö-
szönet, hogy ilyen mesésen jó dél-
utánnal örvendeztettek meg minket. 
A következő Suliváró időpontja: nov-
ember 15. de addig még fogtok hallani 
rólunk!

Békés Megyei Németek XXVII. 
Anyanyelvi és Kulturális Napja

2018. október 20-án a reggeli órák-
ban indult iskolánk német nemzetiségi 
osztályaiba járó tanulóink maroknyi 
csoportja Békésre, hogy képviseljék 
városunkat, Gyomaendrődöt a Békés 
Megyei Németek XXVII. Anyanyelvi 
és Kulturális Napján. A rendezvényt 
megnyitó vendégek között volt Ritter 
Imre is, a magyar országgyűlés egyet-
len nemzetiségi képviselője. Ezután a 
mi településünk műsora következett. 
Elsőként Kézi Zoltán 7.a osztályos 
tanuló szavalta el Rainer Maria Rilke 
„Herbsttag” c. versét, amellyel a tava-
lyi tanévben az orosházi német nyelvű 

szavaló versenyen 3. helyezést ért el. 
Ezután a 4.a és 5.a osztályos tanulók 
sváb gyermektáncokat táncoltak. A 
fellépés után elfogyasztottuk a finom 
ebédet, majd a játszótéri játék után in-
dultunk is haza.

A fotókat Tóth Zoltán készítette

További információk, 
fotók a honlapon: 

www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei

Fotó- és rajzpályázat díjátadó  
ünnepsége

2018. október 23-án,  17 óra-
kor Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának dísztermében 
került sor a TOP-3.2.1-15-
BS1-2016-00017 azonosítószámú, 
a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal komplex 
energetikai felújításához 
kapcsolódó „Mi és a környezetünk” 
fotópályázat, és „A jövő energiája” 
rajzpályázat díjátadó ünnepségére. 
Iskolánkból az alábbi tanulók lettek 
díjazottak, és ajándékaik a következők:  
 
Mi és a környezetünk fotópályázat 
Különdíjasok: 
Velő Barnabás Martin - ajándékcsomag 
Ökrös Nóra - ajándékcsomag 
 
Általános iskola felső tagozat: 
I.helyezett: Weigert Enikő - tablet 

II. helyezett: Varjú Zétény bluetooth 
hangszóró 
III. helyezett: a 6. b. osztály tanulói.  
Osztályfőnök: Dinya Lívia - pendrive 
 
A jövő energiája rajzpályázat 
 
Általános iskola alsó tagozat 
I.helyezett: Oláh Tamara - kerékpár 
III. helyezett: Weigert Virág - 8.000 Ft 
értékű könyvvásárlási utalvány 
 
Általános iskola felső tagozat: 
I.helyezett: Putnoki Csenge  - kerékpár 
II. helyezett: Timár Áron Levente - roller

Kis Bálintos diákok a tévében

2018. október 20-án iskolánk csapata részt vett 
a „nagy vagy!” című televíziós vetélkedőn. 
A versenyzők szorgalmasan készültek a „nagy” 
megmérettetésre. Csapatkapitányként Csernoviczki Éva 
cselgáncsozót kaptuk, aki a londoni olimpián szerezte 
meg hazánk első női érmét ebben a sportágban. A csapat 
tagjai a gyerekeken kívül szülőkből, pedagógusokból állt. 
A versenyzőket lelkes szurkolói csapat kísérte el az érdi 
arénába. a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 
csapata: V. helyezett lett!

A Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület beke-
rült az Értéktárba

A Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület még májusban 
bekerült a Gyomaendrődi 
Települési Értéktárba. 2018. 
október 23-án, az ünnepi testületi 
ülésen, az egyesület vezetője, 
Hunya Jolán tanárnő átvette az 
elismerő oklevelet! Köszönjük a 
felterjesztőnek, a Határ Győző 
Városi Könyvtárnak, valamint 
az Értéktár Albizottságnak 
és Lehóczkiné Tímár Irén 
elnöknek, hogy a Színfolt 
Mazsorett Táncegyesületre 
gondoltak, szavaztak.

Az ünnepekre, mikulásra 
játékok folyamatosan 
érkeznek. (Új LEGO 

kollekció, távirányítású 
autók, babák stb.)

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

HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE MINDEN 
GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA ELJUT!
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Rózsahegyi Iskola hírei Bolyai csapatverseny-matematika

2018. október 12-én Szarvason 
mérték össze tudásukat a Bolyai 
Matematika Csapatverseny megyei/
körzeti fordulójának versenyzői. 
Iskolánkat idén 13 csapat 49 tanulója 
képviselte. A verseny különlegessége 
az, hogy a négy fős csapatok együtt, 
egy óra alatt 13+1 feladatot oldanak 
meg felhasználva egymás ötleteit, 
javaslatait. A Farkas Lili, Fekécs 
Zsófia, Gombkötő Zsófia és Takács 

Anna összeállítású 5. osztályos 
„Négy ötöd” elnevezésű csapatunk 
megyei 3. helyezést ért el a versenyen. 

Vaszkó András matematika-
földrajz szakos kollégánk több 
éves eredményes tehetséggondozó 
munkája elismeréseként a Bolyai 
verseny Tanári fődíját vehette át a 
díjátadó ünnepségen.

Az ősz ezer arca-témahét

Ez a téma ölelte át a tanítási órákat és 
a szabadidős tevékenységeket október 
utolsó hetében. Őszi hangulatot, 
színeket bemutató alkotások díszítették 
a tantermeket és az iskola folyosóit. Az 
alsó tagozatosok közkedvelt programja 
a témahéten a vitamin nap volt, amikor 
az ebédlőben zöldségből, gyümölcsből 
készült finomságokat kóstolhattak 
a gyerekek. A helyes táplálkozási 
szokások kialakítása mellett a mozgás 
is helyet kapott a projekthét szerdai 
napjának délutánján megrendezett 
futóversenyen, ahol mindenki nyert, 
aki végigfutotta a korosztályának 
megfelelő távot. 

Az 5. évfolyam szervezte az 
ősz témahetet a felső tagozaton. A 
programsorozat első napja vetélkedővel 

indult. Az osztályok 3 fős csapatokkal 
neveztek. Az előzetes felkészülés után 
az őszi jeles napokhoz kapcsolódó totót 
és tesztlapot töltöttek ki a versenyzők, 
majd kreatív feladatokat oldottak meg. 

Csütörtökön Halloween partival 
folytatódott az ősz témahét, melyen 
ötletes, néha ijesztő vagy vicces 
jelmezekben jelentek meg tanulóink. 
A jó hangulatú bulihoz hozzájárult 
az is, hogy az ötödikesek szülei 
süteménnyel, szendviccsel, üdítővel 
támogatták rendezvényünket.

Néhány program megvalósításában 
a szülők segítségére és támogatására 
is szükségünk volt, amit ez úton is 
köszönünk.

2018-ban tovább fejlődött a KSI 
Gyomaendrőd csapata. A beszerzett 
sportszerek, sporteszközök és a 
végrehajtott fejlesztések a gyerekek 
sportolási körülményeit javítják. 
Kényelmesebbé, biztonságosabbá és 
professzionálisabbá téve a sportbeli 
felkészülést, vagy épp a szabadidő 
hasznos eltöltését. Az idei év egyik 
legnagyobb és legelőremutatóbb 
beszerzése az a két konténer volt, 
melyet a leendő vízitúra megállóhelynél 
üzemeltek be a szakemberek. A 
Hármas-Körös hídnál (ványai híd) 
telepített hat konténerből kettő, 
kizárólag a KSI használatában áll. Az 
egyikben fiú és lány öltöző kap helyet, 
a másik a kajakok tárolását szolgálja. A 

konténerek segítségével a KSI haladó, 
élversenyző sportolói tavasztól őszig 
kitelepülhetnek a folyópartra és nem 
kell napi szinten ingázni a vízitelep 
és a hídfő között. Ez a minőségi 
edzésmunkához óriási segítség. A 
kezdők és a szabadidős gyerekek 
maradnak továbbra is a Kölcsey utca 
6 száma alatti KSI vízitelepen. A 
konténerekért a Magyar Kajak-kenu 
Szövetségnek jár köszönet.

Másik nagy előrelépés a KSI 
történetében, egy vadonatúj, 15 lóerős 
Mercury motorcsónak motor. A már 
meglévő hajótesttel összeépítve, 
korszerű, gyors, az edzéseket még 
színvonalasabbá és biztonságosabbá 
tevő sporteszköz szolgálja a KSI 

versenyzőit és edzőit.
Az év elején a budapesti KSI 

jóvoltából új, modern, páros kajakkal 
gazdagodott a gyomaendrődi 
csapat, illetve önerőből is tudtunk 
vásárolni maratoni K-1-es hajót. Ez 
a hajó esztétikailag és minőségben is 
felveszi a versenyt a világ legnagyobb 
hajógyártóinak termékeivel. 
Remélhetőleg sok versenyzőt segít 
majd céljainak elérésében.

A vízitelepen is történtek változások. 
A már évek óta meglévő épületegyüttes 
tároló helységgel bővült. Ennek 
segítségével a sporteszközök, 
sportfelszerelések, kötöző anyagok, 
sátrak elhelyezése, rendszerezése 
könnyebben lesz megoldható.

(KSI Gyomaendrőd)

Fejlesztések a KSI-nél

További információk, fotók: 

www.rozsahegyiiskola.hu
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Őszi hírek a Kistérségi Óvodából
Generációk találkozása az Őszi Napsugár Idősek 
Otthonában
Az idősek világnapja alkalmából a Százszorszép Óvoda 
gyermekei meghívást kaptak az Őszi Napsugár Idősek 
otthonába, ahol 12 nagycsoportosunk egy vidám, játékos 
délelőttön vehetett részt. A program igazán megható és 
szívet melengető pillanatai könnyeket csaltak a gondozók 
és az óvó nénik szemébe. A találkozónak fontos üzenetei 
vannak, hisz a generációk közötti tudásátadás mellett fej-
lődik a gyerekek szociális készsége, könnyebben néznek 
szembe a növekedéssel és öregedéssel járó folyamatokkal, 
és megtanulják a gyengébbek tiszteletét.

Őszi Grassroots Fesztivál Mezőberényben
Október 10-én rendezték meg a hagyományos őszi 
Grassroots Fesztivált a Mezőberényi Sportpályán. Az 
Intézményi Bozsik Program keretében közel hatszáz gyer-
mek (23 intézmény, 58 korcsoportban) összehangolt, moz-

gásos tevékenységére került sor. Százszorszép Óvodánk 
lelkes kis csapata a műfüves pályán teljesítette a mozgásos 
feladatokat, játékokat.A program segíti a motorikus, koor-
dinációs képességek fejlesztését, a rendszeres testmozgás 
és sportolás megszerettetését.
 
„Boldog Óvoda” címet kapott a Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvodánk 2018. júniusában nyújtott be pá-
lyázatot, amelyet a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” 
írt ki Iskolák és Óvodák részére s ezzel a Boldogságóra 

Programhoz lehetett csatlakozni.A program kiemelt kül-
detése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve 
adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra 
való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számá-
ra. Pedagógiai Programunknak eddig is hangsúlyos terü-
lete volt az érzelmi nevelés, így a Boldogóra Program új 
és ismert kommunikációs, dramatikus játékait örömmel 
építjük be mindennapjainkba. A hazai szakemberek által 
megalkotott személyiségfejlesztő projektben mind a négy 
csoport óvónői és gyermekei részt vesznek. A Boldog 
Óvoda minősítéssel járó oklevelet és szakmai csomagot 
2018.10.01-én vehettük át Budapesten egy szakmai nappal 
egybekötött ünnepélyes címátadó rendezvény keretében.
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és 
élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai 
fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. 
Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig 
a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes em-
berré válhatnak.” (Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra 
program fővédnöke)

Rajzpályázati sikerek
Örömmel számolunk be gyermekeink újabb pályázati si-
kereiről. A Jövő energiája rajzpályázaton óvodás kategóri-
ában mindhárom díjazott a Százszorszép Óvoda gyerme-
kei közül került ki. Első helyezett: Smíri Roland (Süni cs.) 
nyereménye egy kerékpár. Második helyezett: Toldi Barna 
(Breki cs.) nyereménye egy roller. Harmadik helyezést ért 
el Pintér Száva (Breki cs.), jutalma egy értékes könyvutal-
vány.
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

GYÚRNAK A BETHLENESEK 

A XXII. Csabai kolbászfesztivál if-
júsági gyúróversenyére neveztek is-

kolánk tanulói és tanárai. Diákjaink 
idén első alkalommal vettek részt a 
nagy hagyományú rendezvényen, 
ahol a többi csapattal együtt remek 
hangulatú rendezvényen töltötték a 
kolbászt.

ZACHER ELŐADÁS A 
BETHLENBEN

2018. október 11-én Dr. Zacher Gábor 
toxikológus tartott drogprevenciós 
előadást nálunk Mindennapi füg-
gőségeink címmel. A színvonalas 
előadás kapcsán reméljük, hogy elő-
adása kapcsán került valami fontos 
a tanulók puttonyába.

SZAKMAI GYAKORLAT 
LENGYELORSZÁGBAN

Az Agrárminisztérium fenntartá-
sa alá tartozó iskolák (Gyomaend-
rőd, Kétegyháza, Törökszentmiklós 
és Kenderes)14 diákja vett részt a 
Janów Podlaski Állami Ménesben 
szakmai gyakorlaton. A gyakorlat 
során a tanulók megismerkedtek a 
Leśna Podlaska-i iskola működé-
sével, gyakorlati szakképzés tárgyi 

feltételeivel, a laboratóriumokkal és 
a gépparkkal. Ezenkívül a magyar 
diákoknak lehetőségük volt megis-
merkedni lublini régió turisztikai 
vonzerejével, és meglátogatni az is-
kolával együttműködő mezőgaz-
dasági vállalkozókat. Ez az újabb 
szakmai gyakorlat lehetővé teszi 
az értékes tapasztalatok cseréjét és 
az iskolák közötti együttműködés 
megerősítését, valamint lehetővé 
tette a tanulók számára, hogy új ba-
rátokat szerezzenek egy másik or-
szágban.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
pályaorientációs tevékenységének 
részeként, 2018. október 9-én és 16-
án vendégül láttuk a mezőberényi 
Általános Iskola 8. évfolyamos ta-
nulóit, valamint a békéscsabai Petőfi 
úti Általános Iskola diákjait. A prog-
ram keretében arra törekedtünk, 
hogy a kisdiákok gyakorlati tapasz-
talás útján nyerjenek betekintést 
szakmai kínálatunkba, iskolai prog-
ramjainkba, Erasmus diák gyakor-
latok megvalósításába. Az édesipari 

termékgyártó szakma kapcsán kó-
kuszgolyót és sós perecet készítet-
tek, a pék-cukrász szakma esetében 
a Sikér Kft. pék műhelyében for-
máztak és sütöttek kalácsot, a kis-
termelői élelmiszerelőállító, falusi 
vendéglátó szakmával összefüggés-
ben pedig egy izgalmas mozzarella 
készítési bemutatót tekinthettek 
meg. A program zárásaként rész ve-
hettek az Agrolimpián, ahol bálagu-
rításban mutathatták meg, hogy ki 
a legény, vagy leány gáton. A prog-
ram megvalósításával kapcsolatban 
köszönjük a segítséget a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarának és a Si-
kér Kft-nek.

DOLCE VITA

A Bethlen édesipari termékgyártó 
tanulói, 2018. október 2-án szakmai 
kiránduláson jártak, melynek kere-
tében Fehér György aranykoszorús 
cukrászmester műhelyében nyerhet-
tek bepillantást a klasszikus édes-
ségek elkészítésének rejtelmeibe. 
Fehér Györgynek köszönjük a tar-
talmas szakmai bemutatót.

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. december hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei, 
Általános Iskolai egység

Gimnáziumi egység

Boldogságóra

Prof. Bagdy Emőke és Bagdi Bel-
la kezdeményezésével, támogatásával 
indult évekkel ezelőtt a Boldog Isko-
la elnevezésű program, mely a tanul-
ható, derűs életszemlélet kialakítását, 
tudatossá válását népszerűsíti a pozitív 
pszichológia módszereivel. Intézmé-
nyünk 2018 szeptemberében csatlako-
zott az országos kezdeményezéshez, 
amely jó hatással van a gyermekek kö-
zösségi és személyiségfejlődésére. Mit 
kínálnak még a Boldogságórák? A ta-

nulók önbizalmának erősítését, jobb 
teljesítményét. Ebben a tanévben az al-
só tagozaton vezettük be, de a továb-
biakban, felső tagozaton is tervezzük 
bővíteni. A hónap témáját - „Miért le-
gyek hálás?” - a gyermekek rajzban, 
rövid írásokban fogalmazták meg.
Közösségi programjaink voltak 
szeptemberben a Szent Gellért Nap 
(szeptember 24-én), mely hagyomá-
nyainkhoz híven ünnepi szentmisével 
és játékos feladatokkal telt. A szent-
misét Czank Gábor plébános úr celeb-
rálta, beszédet Papp Tibor mondott. 

Benedek Elekre a népmese napján em-
lékeztünk mesehallgatással, színes 
rajzok készítésével. Két nemzeti ün-
nepünk műsorát a 6.-osok és 8.-osok 
adták, akik 1849. október 6. és 1956. 
október 23. történelmi napjait idézték 
fel. Októberben hulladékgyűjtést szer-
veztünk. Első helyezett a 4. osztály, 
második a 3., míg a dobogó harmadik 
helyét a 6. osztály szerezte meg. A be-
folyt összeget – mint minden évben - 
idén is az osztályok kapják. Köszönjük 
a Szülők támogató segítségét

Beszámoló a magyarországi 
eTwinning versenyről - eTwinning 
Magyarország Verseny 2018

Az eTwinning Magyarországi Szol-
gáltató Pontja minden évben ver-
senyt hirdet a Nemzeti Minősítést 
elnyert pedagógusok eTwinning pro-
jektjei között. A verseny elsődleges 
célja, hogy megismertessék a külön-
böző oktatási intézményekben folyó 
eTwinning-es munkát, és elismerjék a 
pedagógusok és diákcsoportok ered-
ményes együttműködését. „2C-D 
(Cook-Culture-Dance)” néven futó 
nemzetközi projektünkről már az el-
múlt évben többször is tudósítottunk. 
A nyár végi zárást követően, projek-
tünk elnyerte a Nemzeti Minősített 
eTwinning projekt címet, mely lehető-
séget adott számunkra a versenyen va-
ló megmérettetésre. Az online válogató 
után a versenynapon 12 csapat mutat-
hatta be a projektjét. Minden csapat-
nak 20 perc állt rendelkezésére, hogy 
tanáraik segítségével ismertessék pro-
jektjeiket, melyhez bármilyen eszközt 
használhattak. A program lebonyolítá-
sára a budapesti Bara Hotelben került 

sor. A középiskolásoknál hét csapat 
kapott lehetőséget projektjeik bemu-
tatására. Csapatunk az elmúlt év törté-
néseit mutatta be: a közös munkákat és 

a találkozó izgalmas pillanatait 
olasz és görög partnereinkkel. 
A versenyt szakértők és NSS 
tagok zsűrizték. Intézményünk 
12 fős csapata az előkelő má-
sodik helyezést érte el, mely-
hez nyolcvanezer forint értékű 
IKT eszközvásárlásra fordítha-
tó vásárlási utalvány is társult. 
A kétnapos rendezvény máso-
dik napján az eTwinning Gye-
reknap került megrendezésre. 
A meglepetés programok hely-
színének a Csodák Palotája 

adott otthont, ahol  fantasztikus Scien-
ce Show keretében, a diákok érdekes 
fizikai és kémiai kísérleteket láthattak 
szárazjéggel és folyékony nitrogénnel. 
A szabad program keretében meg-
tekinthették az állandó kiállításokat 
(Newton almáskertje, Születés világa, 
Illúziók, stb.) és részesei lehettek az új-
szerű élményvetítéseknek (körmozi, 
5D mozi és 9D mozi). Köszönjük a 
szervezőknek, az eTwinning Magyar-
országi Szolgáltató Pont munkatársai-
nak ezt a csodás két napot!
A versenyt követően kaptuk az érte-
sítést, hogy iskolánk elnyerte az Eu-
rópai Minősített eTwinning Projekt 
címet a „2C - D (COOK-CULTURE-
DANCE)” című projektben végzett 
kiváló munkáért. Ezzel tanáraink, di-
ákjaink és iskolánk munkája a legma-
gasabb európai szinten nyert elismerést.   
A projekt az eTwinning program euró-
pai portáljának egyik részén bemuta-
tásra kerül.
(A portál címe: www.etwinning.net)

Nyílt nap a gimnáziumban

Gimnáziumunk 2018. november 21-
én délelőtt tartja Nyílt napját. Szere-
tettel várjuk a nyolcadikos diákokat és 
szüleiket reggel 8 órától. Az érdeklő-
dők rövid regisztráció után különleges 

bemutató foglalkozásokon vehetnek 
részt, majd hagyományos órákat is 
meglátogathatnak. Ugyanezen a na-
pon délután Pályaorientációs Napot 
tartunk. Ennek célja, hogy a gyerekek 

minél megalapozottabban és időben 
felkészüljenek a pályaválasztásra. Er-
re a programra felsőoktatási intézmé-
nyekből érkeznek előadók, bemutatják 
az ott folyó munkát, tájékoztatást kap-
nak a diákok a felvételi eljárásról, a fel-
vételi pontszámításról.



HÍRMONDÓ 17

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei, 
Gimnáziumi egység

Szakmai kirándulás Gyulára

2018. október 13-án Gyulára kirándul-
tak a Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium Utazás és Turiz-
mus fakultációt tanuló diákjai. Céljuk 
volt a vendéglátás és idegenforgalom 
megismerése a gyakorlatban. A tanu-
lók először a Wellness Hotel Gyula 
szállodát látogatták meg. Körbevezet-
ték őket az épületben, megismerkedtek 
a 4 csillagos superior szálloda műkö-
désével és legfontosabb helyiségeivel: 
wellness részleg, éttermek, bababarát 
játszószobák. Ezután a Várat nézték 
meg, de láttak héjaröptetést és korhű 
jelmezekbe is belebújhattak. Ezt köve-
tően a diákok ellátogattak az Almásy-
kastélyba és a kiállítás adta interaktív 
lehetőségeket kipróbálva megismerték 
az épület történetét.

Őszi ünnepeink

2018. október 5-én az aradi vérta-
núkra emlékeztünk egy rövid műsor-
ral, melyben részleteket hallhattunk a 
vértanúk búcsúleveleiből, majd a di-
ákok egy-egy mécsest gyújtottak az 

aradi 13-ak emlékére. Az előadásban 
a 10.A osztályos tanulók szerepeltek, 
felkészítő tanáraik Rudner Anett és 
Bernáthné Butsi Erika.  2018. október 
19-én az 1956-os forradalom esemé-
nyeit elevenítették fel és az akkori han-
gulatot tükröző versrészleteket idéztek 
a 10. A osztályos diákok egy rövid mű-
sorban. Klasszikus zene adott keretet a 
megemlékezésnek, melynek végén vi-
rágokat tűztek csokorba a szereplő di-
ákok. Felkészítő tanárok: Bernáthné 
Butsi Erika és Rudner Anett.  Az isko-
lánkban vendégeskedő Kis Bálint Ál-
talános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói 
és pedagógusai is elfogadták meghívá-
sunkat a megemlékezésekre, köszön-
jük megjelenésüket.

Szegedi tanulmányi kirándulás

Október 15-én, a 9. évfolyamos ta-
nulók mind az 50-en részt vettek egy 

szegedi kiránduláson, az Endrődi Ka-
tolikus Plébánia nyertes pályázata jó-
voltából. A diákok először a Dómot 
csodálták meg és a mellette lévő te-
ret. Majd a Móra Ferenc Múzeumban 
tekintettek meg két kiállítást: az egyik 
a Beszélő holtak -Történeti helyszíne-
lők, a másik az Évmilliók urai – Élet-
hű dinók Amerikából. Az előbbi a több 
ezeréves csontmaradványok titkainak 
megfejtéséről, az utóbbi a dinoszauru-
szokról szólt. Délután a szegedi Vadas-
parkba látogattak el. Kísérő tanáraik: 
Salyné Buza Hajnalka és Rovnyik Ka-
talin.

Gyomaendrőd Önkormányzatának csapata is gyúrt a Kolbászfesztiválon
A 22. Csabai Kolbászfeszti-

válon részt vett a Gyomaendrődi 
Önkormányzat csapapata is. 

A gyúrás közben felkereste a 
csapatot Dr. Gyuricza Csaba a 
NAIK főigazgatója és Dr. Takács 
Árpád kormánymegbízott is. A 
zsűri tagjai közül Jakab István, az 
Magyar Országgyűlés alelnöke, 
Zalai Mihály a Békés megyei Ön-
kormányzat elnöke, dr. Kulcsár 
László a NAK Békés megyei el-
nöke is jó hangulatú beszélgetést 
folytatott a gyomaendrődiekkel. 

Sajnálatos módon, a pontozásnál 
nem mutatkozott meg, mennyi-
re örültek, hogy a csapat vízzel is 
kínálni tudta őket.

(HGYVK)
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2018. szeptember 29-én megkezdődött 
a 2018/2019-es versenyidény. A békés-
csabai versenyre egy duóval nevez-
tünk. Csipai Csenge és Sztvorecz Gréti 
gyönyörű gyakorlattal a 6. helyen vég-
zett. 2018.október 6-án Törökbálinton 
jártunk. Gyomaendrődöt 15 versenyző 
képviselte az országos rangadón.  Na-
gyon erős mezőnyben kellett helyt áll-
nunk, több mint 100 egyéni versenyző 
és közel 30 csapat mutatta meg tudása 
legjavát. A verseny nagyon jó hangu-
latban telt, a lányok láthatóan élvezték 
a versenyzést
A II. korcsoport volt a verseny leg-
erősebb csoportja. Gyomaend-
rődről 5 versenyző vett részt. 
Sztvorecz Gréti egy gyönyö-
rű gyakorlatot mutatott be, amely-
lyel a 3. helyezést szerezte meg. 
Továbbá szép gyakorlatával Hankó Ré-
ka 13., Csipai Csenge 14. Farkas Lara 
15. és Zádori Zoé pedig a 16. helyezést 
szerezte meg.
A III. korcsoportban Gombkötő Zsófi a 
9., míg Varsányi Misell a 10. helyezett 
lett. A IV. korcsoportban Gyovai Tí-
mea élete első versenyén a pontszerző 
5. helyen végzett. Az V. korcsoportban 
szintén több gyomai lány mutathatta be 
gyakorlatát.
Mindenki nagy meglepetésére és örö-
mére Gulyás Kitti élete első versenyén 
a 2. helyet szerezte meg, míg Fekécs 
Noémi gyönyörű gyakorlatával a 3. he-
lyen végzett.
Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy 
a dobogóra két gyomai lány állhatott fel. 
Ebben a korcsoportban még Hankó Pan-
na, Nagy Andrea és Tímár Petra indult.  
Panna éppen hogy csak lemaradt a 
pontszerző helyről, a 7. helyen végzett, 
míg Andi 10. , Petra a 13. lett.
A VIII. korcsoportban Szilágyi Csilla 
képviselte Gyomaendrődöt. Igaz, Csil-
la már Békéscsabán jár edzésekre, de 
azért saját lányunknak tekintjük őt. 
Csilla kisebb apró rontásokkal a 6. he-
lyen végzett.
A csapatversenyen két csapatot indítot-
tunk ezen a versenyen:
A II. korcsoportban a SIVA TÁNCA 
mutatta be gyakorlatát, akik végük az 
5. helyen végeztek. A csapat tagjai: Far-
kas Lara, Gombkötő Zsófi, Hankó Ré-
ka, Sztvorecz Gréti, Zádori Zoé. A III. 
korcsoportban volt a legtöbb csapat. 
Gyomaendrődöt a MATRÓZOK képvi-
selték, akik a 9. helyen végeztek. A csa-
pat tagjai: Farkas Lili, Fekécs Noémi, 
Hankó Panna, Nagy Andrea, Tímár 
Petra.
A lányok többsége a FITKID őszi  

versenyszezon végéhez ért, így a követ-
kező időszak a gyakorlásé lesz. Meg-
próbálunk tanulni a hibáinkból és a 
tavasszal újult erővel, hiba nélküli gya-
korlatokat bemutatni.
A versenyzőket felkészítette: Gergely 
Orsolya, Varró Renáta és Hornok Imre.
Gratulálunk minden versenyzőnek!

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 
                 Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 

                      5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
                        Tel:66/284-603,:66/386-991/108 Fax:66/386-991/107

                      E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÓZSAKERT IDŐSEK OTTHONÁBA

VEZETŐ-ÁPOLÓ
MUNKAKÖRRE

                                                               
A munkakört az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz mellékletében az intézményvezetői 
munkakörre előírt szakmai képesítések valamelyikének meglétével lehet betölteni. 

A munkakört olyan személy is betöltheti, akinek szociális területen szerzett szakmai 
gyakorlata van és folyamatban lévő – legalább négy sikeres féléven túl - főiskolai
tanulmányokat folytat.  

Előnyben részesül: diplomás ápoló, egészségügyi alapképzettséggel és szociális munkás
vagy szociálpedagógus felsőfokú képesítéssel rendelkező, továbbá a gyomaendrődi lakosú 
vagy gyomaendrődi járás településein lakó pályázó.  

Betöltésének kezdete: 2019. február 4. 
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv alapján. (Garantált
bérminimum, ágy melletti pótlék, szoc. ágazati pótlék, műszakpótlék)

A munkakör legfőbb jellemzője: 
Az idősek otthonában lakó ellátottak részére az egyéni szükségletekre épülő magas 
színvonalú gondozás ápolás biztosításának koordinálása, a feladathoz kapcsolódó 
nyilvántartások, dokumentációk vezetése.

A pályázat beadásának határideje: 2018. december 10. 
A pályázat tartalma: részletes szakmai önéletrajz, szakmai képesítést igazoló 

iratok fénymásolata

A pályázatokat 3 tagú bizottság bírálja, és egyéni elbírálás alapján a pályázókkal interjú 
készül.

A munkakörrel kapcsolatos tájékoztatás, információ kérhető – előzetes időpont egyeztetést 
követően - személyesen, illetve 
hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között az alábbi 
elérhetőségeken:

• Mraucsik Éva intézményvezető 06-66-284-603-as, a 06-20/223-4055 tel.számon 
• Véháné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető helyettesnél a 06/20-2234122, 

és 06-66/386-991/108. telefonszámon.                                                                                                

Fitkid eredmények
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