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A 2022-es év első hónapjában az 
új év köszöntése mellett sok más 
program zajlott az intézményünk 
egységeiben. Január 21-én Újházi 
Ernőné 100.születésnapját ünnepeltük 
az Őszi Napsugár Idősek Otthonában. 
Piroska nénit köszöntötte Toldi Balázs 
polgármester úr, Lehóczkiné Tímár Irén 
alpolgármester asszony, Czank Gábor 
plébános úr, az idősek otthona lakói és 

munkatársai valamint a családtagok. A 
születésnapi köszöntést a Százszorszép 
Óvoda ovisai és kedvenc hangszerei a 
harmonika és tárogató hangjai tették 
színesebbé.

100 éves Újházi Ernőné Piroska néni
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Intézményi egységeinkben megemlé-
keztünk a Magyar Kultúra Napjáról. 
Dubis Ferencné nyugdíjas tanárnő  

rövid előadást tartott a klubtagoknak, 
amit nagyon szívesen fogadtak. A nap-
pali klubokban játékos feladatokkal, 

tornával és kézműves foglalkozások-
kal színesítették a mindennapokat. A 
Rózsakert Idősek Otthonában közösen 
elevenítették fel a régmúlt idők főzése-
it, sütéseit.

A Térségi Gondozási Központ további hírei

Az „Élet Másokért” Egyesület 
ebben az évben december 19-re 
tervezte a hagyományos „Segítsünk a 
rászoruló gyermekeken” elnevezésű 
jótékonysági ünnepséget, mely most  a 
XX. rendezvény lett volna.
A járványhelyzet a terveinket ugyan 
felülírta, de az emberek összefogását 
megerősítette.
Eddig nem látott mértékű adományozás 
indult, melynek keretében 25 olyan 
gyomaendrődi családot tudtunk 
megajándékozni, ahol beteg gyermeket, 
vagy gyermekeket nevelnek.
Az ajándékcsomagok tartalma: tartós 
élelmiszer, édesség, gyümölcs, játék 
volt, igen komoly értékben.
Több új adakozónk is megtalált, 
akik közül az egyik jelentős értékű 
játékadományt hozott, melynek a 
gyermekek természetesen, őszintén 
örültek.
Az ajándékok átadása rendhagyó 
módon történt, hiszen ez a mostani 
helyzet is rendhagyó.
Külön-külön jött be a családból aki 
tudott – a megadott helyszínre-, aki 

nem annak pedig egy segítő kivitte az 
ajándékokat.
Sokan, természetesen a köszönet 
után, csodálkoztak, hogy most ilyen 
rendkívüli körülmények között is 
voltak, akik másokra is gondoltak, 
illetve akik mindezt megvalósították.
Tekintettel az összegyűlt adományok 
mennyiségére ebben az évben először 
tudtunk ajándékot adni egyedül élő, 
idős,beteg  embereknek, valamint két 
sokgyermekes családnak.
Szomorú kötelesség megemlékezni 
arról a kisfiúról, aki eltávozott 
közülünk, valamint két Édesanyáról 
akiket  szintén ebben az évben 
veszítettünk el és a két gyermek más 
település intézményébe került.
Az élet azonban igazítja a dolgokat, 
mert a megajándékozott így is 25 lett.
Tisztelettel emlékezek meg  Dénes 
Zoltán atyáról, aki ennek az 
ünnepségnek hosszú évek óta tevékeny 
részese , segítője volt. Ő szállította 
el a megfelelő helyre az év közben 
összegyűlt ruhaadományokat. Önzetlen 
emberségével biztos támasza volt az 

egyesületnek.
Mindenkiért, aki eltávozott „egy-egy 
gyertya égjen”.

Köszönettel tartozom az 
adományozottak nevében azoknak, 
akik ebben az évben sem feledkeztek 
meg  azoktól a családokról, akik nem 
az átlagosnak mondható életet élik 
csendben, türelemmel.
Tisztelet aki a maga örömével 
hozzájárult sok család, gyermek, 
egyedül élő, idős ember öröméhez.

Gyomaendrőd, 2021. december 20.
Köszönettel:

Vaszkó Sándorné
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Toldi Balázs polgármestert az újabb 
pályázati ciklusról és városunk 2022-es 
költségvetéséről kérdeztünk. 
Az új pályázati ciklusban, január 14-
ig, már három pályázatot nyújtottunk 
be.  A zöldváros program keretében – 
amely hasonló az előző ciklus zöldváros 
pályázataihoz- a város közterületeinek, 
zöldfelületeinek megújítására nyílnak 
lehetőségek.  A tervezett fejlesztésekkel 
a Szabadság tér kimaradt területeinek 
megújítását szeretnénk megvalósítani. 
A pályázat része a Fő úti járda és a 
mellette lévő zöldterület, a Kossuth 
út Botond utcától a Hősök útjáig 
tartó szakasza. Ennek a programnak 
a keretében a Vásártéri és az Október 
6. Lakótelep járdáinak, parkolóinak, 
zöldterületeinek, játszótereinek 
részbeni; a Népligetnek, a ligeti 
járdáknak és a játszótérnek; valamint 
a Hősök tere kimaradt részeinek 
megújítására nyújtottuk be a pályázatot. 
A beadott pályázatok között van a három 
közművelődési intézmény, a Kállai 
Művelődési Központ, a könyvtár és a 
Szent Antal Népház infrastrukturális 
megújítása, eszközeinek fejlesztése. 
Pályázati forrásból kívánjuk megújítani 
a Kállai Művelődési Központ 
homlokzatának hőszigetelő burkolását, 
nyílászáróinak cseréjét, napelemmel 
történő korszerűsítését. A Kossuth 
úti óvoda fejlesztésére, energetikai 
korszerűsítésre is pályázatot nyújtottunk 
be.
Márciusban az egészségügyi alapellátás 
intézményeinek körülményeit javító 
pályázatot nyújtjuk be. A központi, 

háziorvosi rendelők fejlesztését 
szeretnénk tovább vinni, többek között 
parkoló építésekkel, a Hősök úti 
épület tetőszerkezetének felújításával, 
illetve az épületen belül burkolatcsere, 
nyílászárócsere, festés-mázolás lett 
tervezve. Pályázatot nyújtunk be az 
ipari park fejlesztésére: a park hátsó 
részében 5-600 m útépítésére lesz 
lehetőségünk sikeres pályázás esetén.
A helyi turisztika fejlesztése témában 
elsősorban a horgász versenypályák 
fejlesztését céloztuk meg. Emellett 
olyan egyéb, kiegészítő fejlesztéseket 
is szeretnénk megvalósítani, amelyek a 
városképet és turisztikai megjelenést is 
javítják. 
Szociális városrehabilitáció témában a 
járáson belül csak Gyomaendrőd tud 
pályázni, mivel csak itt van szegregátum. 
Az úgynevezett cigányvárosi rész 
fejlesztése témakörben: játszótér, 
a romaház az úthálózat megújítása 
mellett mentorhálózat kiépítését, illetve 
informatikai fejlesztést, tanácsadói 
hálózat kiépülését szeretnénk 
megvalósítani, amellyel jelentősen 
javíthatók az itt élők életminősége, 
esélyegyenlőségük növelhető. 
Az eddig benyújtott pályázatok 
eredményeiről márciusban már 
információt kaphatunk. Pályázataink 
formailag megfeleltek, az esetleges 
hiánypótláson már túl vannak, a tartalmi 
értékelés van hátra. Ha nyerünk, akkor 
a támogató okiratokat már a tavasz 
folyamán megkaphatjuk. 
A támogató okiratok kézhezvételét 
követően következnek a beszerzési 
eljárások. Azok a pályázatok, 
amelyek nem engedélyköteles 
építkezést tartalmaznak, hamarabb 
megvalósíthatók. Itt a kivitelező 
kiválasztására kell közbeszerzési 
eljárást kiírni, amely jó esetben is, 
2-3 hónapot jelent a szerződéskötésig. 
Azoknál a pályázatoknál, ahol 
engedélyköteles építés is magvalósul, 
már a tervkészítésre is közbeszerzést kell 
kiírni. A bonyolultabb pályázatoknál 
ez akár félévet is jelenthet. A nyertes 
pályázat kivitelezésének megkezdéséig 
akár 6-8 hónap is eltelhet. Most is 
van olyan pályázatunk, pl. az ipari 
park úthálózat fejlesztése, amely 
a képviselő-testület már korábban 
elhatározott fejlesztési célja volt, a 
helyi gazdaságfejlesztés érdekében. 
Ennek készen vannak a tervei, ha 
nyer a pályázat, és megkapjuk a 
támogató okiratot, akkor a kivitelezés 
közbeszerzése következhet, itt rövidebb 
lehet az átfutási idő. A többi pályázatunk 

koncepciótervekkel került benyújtásra: 
egy tervező elkészítette a vázlatos tervét 
annak, amit megvalósítani kívánunk, ez 
alapján lettek kiszámítva a költségek is.
A fürdő beruházás pl. nyílt, Európai 
Uniós közbeszerzési eljárás alá 
esik. Február 1-ig volt lehetőség az 
ajánlattételre. Bízom benne, hogy 
lesz érvényes ajánlattétel, mivel 
több érdeklődő volt a beruházás 
kivitelezésére. Ha eredményes lesz 
az eljárás, akkor a kormány elé kell 
járulnunk a forrásbiztosítás érdekében. 
Ez után tudunk szerződést kötni a 
kivitelezővel. Reméljük, a tavasz 
végén erre is sor kerül, megkötjük a 
kivitelezési szerződést.
A Kállai hagyaték és az Aranka 
Babamúzeum épületének terveit 
február 28-ig kell elkészíteniük a 
tervezőknek. Párhuzamosan folyik az 
épület építésének és a belső, kiállítási 
tér tervezése is. Remélem, hogy 
márciusban kiírhatjuk a közbeszerzési 
eljárást a kivitelezésre. Ha minden 
jól alakul, akkor az év végére akár 
megvalósulhat a beruházás. 
Pályázatot nyújtottunk be a 
Belügyminisztériumhoz és a 
Pénzügyminisztériumhoz útfejlesztésre. 
40 millió Ft-os összeget szeretnénk 
elnyerni a Selyem út Városházától a 
Napkeleti utcáig tartó szakaszának 
út- és padkafelújítására. A rendkívül 
forgalmas útszakasz gyűjtő út is, ezért 
indokolt a felújítása. A bekerülés 13-14 
millió Ft sajáterőt is igényel.
A 2022-es költségvetési, gazdasági 
évről: a bérek, a közüzemi költségek 
és az üzemanyagárak növekedése 
okozza a legnagyobb emelkedést az 
önkormányzat, az intézmények és 
gazdasági társaságok költségvetési 
kiadásaiban. A szociális, a kulturális 
ágazat béremelésének költségét az állam 
megtéríti. Van, ahol normatívaemeléssel, 
van, ahol a bérkülönbözet összegének 
megtérítésével.  Az intézményeink és a 
gazdasági társaságok a tavalyi, jelentős 
infláció ellenére sem kaptak nagyobb 
összeget a város költségvetéséből, mint 
amennyi 2021-ben rendelkezésükre 
állt. A feladataikat tehát egy 
csökkentett összegből kell ellátniuk, 
hiszen a folyamatos és nagymértékű 
áremelkedést ők is megtapasztalják. 
Reméljük, hogy az energia és 
üzemanyagárak nem emelkednek 
tovább, mert akkor veszélybe kerülhet 
pl. a zöldterület karbantartás is, vagy a 
fürdő működése. 

A cikk a következő oldalon folytatódik...

Indul az újabb pályázati ciklus, elkészült az idei költségvetés
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...Az önkormányzat bevételei jól 
teljesültek, ezért van tartalékunk is, 
ez megnyugtató. 3,8 milliárd forint 
összegű a költségvetésünk, amelyben 
mintegy ötszáz millió forinttal szerepel 
két beruházás: a belvizes pályázatunk, 
illetve a Kállai emlékház. Tehát 
3,3 milliárd forintot tekinthetünk a 
költségvetési főösszegnek. Ez közel 
azonos az előző évekével. Olyan 
költségvetésünk van, amelyre oda kell 
figyelni, de lehetőségeket és fejlődést 
is tartalmaz, nem vészköltségvetés. 
Megnyugtató és biztonságos működést 
tesz lehetővé. Ha a pályázati források 
a terveink szerint megérkeznek és 
beépülnek a költségvetésbe, akkor 

ismét jelentős fejlődés előtt állunk.  A 
költségvetést várhatóan február 10-
én fogadja el a képviselő-testület, 
utána elérhetővé válnak az alapok is, 
amelyekre 30 millió Ft körüli összeget 
szántunk 2022-ben. A kulturális, 
sport alapok támogatási összegére a 
civilszervezetek nyújthatnak majd be 
pályázatot, a környezetvédelmi alapra a 
holtági egyesületek, a szúnyoggyérítés 
költségei fedezéséhez.
A szúnyoggyérítésről: a képviselő-
testület jóváhagyta az elmúlt évi 
gyérítésről szóló beszámolót. A 
szúnyoggyérítés nem kötelező feladat, 
de nagyon fontosnak tartjuk a lakosság 
védelme, életminőség és a turizmus 

megőrzése érdekében. Tavaly hat 
alkalommal végeztettünk gyérítést, 
háromszor a Katasztrófavédelem. 
Légigyérítést, amely még mindig a 
leghatékonyabb módszer, csak az 
önkormányzat végeztetett. Az idei 
évvel kapcsolatban már összeült a 13 
településből álló konzorcium, hogy 
megtervezzük a védekezést. Levélben 
fordulunk a megfelelő szervekhez, 
hogy kérjük, engedélyezzék a 
légigyérítést, hiszen az ismét 
tilos. Reméljük ismét kapunk erre 
engedélyt, hiszen ez a nagyvízfelülettel 
rendelkező településeken országosan is 
jelentkezik.

Indul az újabb pályázati ciklus, elkészült az idei költségvetés (folyt.)

A tavalyi év végén, a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi 
ülésén adták át a kamarai díjakat, 
a békéscsabai székházban. Az Év 
Békés Megyei Ipari Vállalkozása 
2020 díjat a gyomaendrődi Hídknap 
Faipari Kft-nek ítélte oda a BMKIK 
Elnöksége, melyet Knapcsek Lajos, 
a cég tulajdonos- ügyvezetője vette 
át. A cég 2001-es alapítása óta a 
termelésre fókuszálva, piacképesen, 
eredményesen gazdálkodik, 
egyenletes, jó teljesítményt biztosítva 
jelentősen hozzájárul a megye 

gazdaságának fejlődéséhez. Az 
Év Békés Megyei Kereskedője, 
Szolgáltatója 2020 díjat az 1991-
ben alakult családi vállalkozásként 
működő gyomaendrődi telephelyű 
Körpavilon Bt- nek ítélte oda a kamara 
elnöksége, melyet Tímár Attila Albin, 
a cég ügyvezetője nevében Tímár 
Elcock Barbara vett át. A Körpavilon 
Bt. 2005-től 2016-ig a Kondorosi 
Csárdát üzemeltette bérlőként, ahol a 
vendéglátás mellett szakács és pincér 
szakmunkástanulók oktatását végezte, 
2013-ban tevékenységét bővítette.

Díjazott Gyomaendrődi vállalkozók

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Weigert László a 2. sz. választókerület képviselője 
fogadóórát tart 2022. február 24-én (csütörtök) 

17.00-18.00 óra között a 
Körös Látogatóközpontban (Jókai utca 6).

Útban Segesvár felé – 
Babos László új könyve

Útban Segesvár felé címmel könyv 
jelent meg Gyomaendrődön, Petőfi 
Sándor és családja Gyomán történő át-
utazásának emlékére. Szerzője Babos 
László. Kiadója a Gyomaendrődi 
Bethlen Alapítvány. A könyvet dec-
ember 15-én mutatták be az Omart 
könyvesboltban. A kiadványhoz a 
Polgármesteri Alap nyújtott anyagi 
támogatást.A Bethlen Alapítvány részé-
ről Bere József ekkor adta át Orovecz 
Ferenc Olivér részére a Bethlen Plakett 
kitüntetést, aki a „160 éve fogadta 
GYOMA Indóháza az első vonatot” és 
„A gyomaendrődi labdarúgás króniká-
ja 1905-2020” című kiadvány ( mely 
Magyarország első profi labdarúgó 
csapatáról a Gyomai Kner SC-ről is 
szól) anyagának gyűjtésével, több kiál-
lítás rendezésével múlhatatlan érdeme-
ket szerzett Gyomaendrőd labdarúgá-
sa  és az Alapítvány népszerűsítésében. 
A szerző a bemutatott könyvvel járul 
hozzá a 140 éves KNER NYOMDA, 
40 éves GYOMAENDRŐD 2022-ben 
tartandó ünnepség sorozathoz.
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A Szilas becenevű kiváló sportember 
magyar, európai és világbajnok címei 
mellett 1996-ban Atlantában ezüst, 
majd 2000-ben Sidney-ben arany 
olimpiai érmet is nyert férfi torna gyűrű 
számban. A „gyűrűk ura” közönség 
kedvenc is volt, szerény, egyszerű 

ember, aki nagyszerű sportolói 
kvalitásokkal rendelkezett. Elért 
sikerei: Olimpiai Játékok: 6. hely 1992 
Barcelona férfi gyűrű; Ezüstérmes 1996 
Atlanta férfi gyűrű; Aranyérmes 2000 
Sydney Férfi gyűrű. Világbajnokságok: 
aranyérmes 2002 Debrecen férfi gyűrű; 
Ezüstérmes 1992 Párizs; 1996 San Juan, 
1997; Lausanne; 1999; Tianjin; 2001 
Gent Férfi gyűrű; Európa-bajnokságok: 
aranyérmes 1998; ezüstérmes 2000; 
bronzérmes 1990, 1992, 1994, 2002. 
Díjak elismerések: Kiváló ifjúsági 
sportoló (1989); Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt (1996); Az 
év magyar tornásza (1996, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002); Az 
év magyar sportolója (2000, 2002); 
A Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje (2000); Dunaferr-
díj (2000); A magyar tornasport 
halhatatlanjai (2009); Magyar 
Toleranciadíj (2011). 2002-ben 
Gyomaendrőd Város Díszpolgára 

címet adományoztak neki. Varga 
Lajos (gyomai születésű) tornász volt 
az egyik edzője, hívására többször 
járt városunkban, itt edzőtáborozott, 
rendezvényeken is részt vett. 
(Forrás: internet, Gyomaendrődi Ki 
kicsoda,2004) (Cikkek forrása: Szó-
Beszéd, 2002; Gyomaendrődi Híradó, 
2002.)

Toldi Balázs polgármester felvette a 
kapcsolatot a Magyar Tornaszövetség 
elnökével Dr. Magyar Zoltánnal, 
Csollány Szilveszter temetésével 
kapcsolatban. Az olimpikon tornászt az 
EMMI a Magyar Torna Szövetség és 
Gyomaendrőd város Önkormányzata 
saját halottjának tekinti, a temetés 
költségeit közösen vállalják. A 
nyilvános búcsúztatóra február 9-én 
került sor a Farkasréti temetőben. 
A temetésre szűk családi körben, 
Sopronban.

Elhunyt Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász, városunk díszpolgára

2022. január 13-án, 85 éves korában 
meghalt Fenákel Judit író, újságíró, 
a Szépírók Társasága tagja. Fenákel 
Judit 1936. június 25-én született 
Budapesten. Családaj apai ágon endrődi 
származású, kisgyermek korában élt 
Endrődön, elemi iskoláit is itt végezte 
el.
„Endrődhöz fűződő élményeimet 
szétszórtam a könyveimben. Nincs 
olyan írásom, ami legalább egy 
vezetéknév, utcanév, egy ház, kerítés 
képe erejéig ne fűződne Endrődhöz. 
A gyerekkoromat ott töltöttem, 
nagyanyámat, édesapámat ott láttam 
utoljára.”  (Forrás: Ki Kicsoda 
Gyomaendrődön, 2017)
A Tanárképző Főiskolát, majd a József 
Attila Tudományegyetemet elvégezve 
1957-1962 között általános iskolai 
oktató, 1962-1969 között a Csongrád 
Megyei Hírlap munkatársa volt. 
1969-től 1972-ig a Szegedi Egyetem 

szerkesztőjeként tevékenykedett, 
majd 1972-ben visszaköltözött 
Budapestre. Ettől az évtől a Nők 
Lapja főmunkatársa volt 16 éven 
keresztül. 1988-tól egészen 2001-ig a 
Családi Lap olvasószerkesztője is volt. 
Népszerű író, újságíró, tárca, újságcikk 
szerzőjeként. Főként novellistaként 
tartották számon, de kisregényei és 
regényei is jelentősek. Figyelmét 
elsősorban a kiszolgáltatott kisemberek 
hétköznapjai, a kisvárosi lét világa 
kötötte le. Fenákel Judit és Gergely 
Ágnes - a két kitűnő és népszerű írónő 
első unokatestvér- Hajtogatós, illetve 
a nemrégiben megjelent Patchwork 
című közösen írt, gyerekkori 
önéletrajzi könyvükben megírt közös 
emlékeik és tapasztalataik forrása 
Endrőd A felelgető stílusban, versben 
és prózában, gyermekkoruk letűnt, 
elveszett világa jelenik meg.
Fenákel Judit temetése 2022. március 
21-én 11 órakor a budapesti Kozma 
utcai Újköztemetőben lesz.

Elhunyt Fenákel Judit

Ünnepi hulladékszállítási rend Gyomaendrődön

Gyomaendrődön a március 15-i nemzeti ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) és a 
zöldhulladék gyűjtés a megszokott rend szerint történik.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 
gyűjtőpontra kihelyezni! A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu 

oldalon tájékozódhat. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
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Téli örömök és élmények a Kistérségi Óvodákban  
és a Tipegőkert Bölcsődében

„Csodálatos, milyen eredeti tud 
lenni egy gyerek, ha hagyják” 

(Kosztolányi Dezső)

A téli hónapokban is fontosnak 
tartjuk, hogy a gyermekeket 
közelebb vigyük a természethez, 
hiszen a környezettudatos életmód 
alapja a természet szeretete és 
tisztelete. A multimédiától hangos 
világban előfordulhat, hogy 
a gyermekek nincsenek zöld 
környezetben sem rendszeresen, 
sem eleget. 

Az óvodás gyermekek a 
természetben eltöltött idő alatt 
több érzelmi tapasztalatot élnek át, 
és nyitottabbá válnak a szociális 
kapcsolatok építésére is. Minél több 
időt töltenek el a természetben, 
annál inkább lesz egészségesebb az 
önbizalmuk, és fejlődik a nyelvi- 
kommunikációs képességük, 
csökken bennük az agresszió, a 
szorongás és a stressz. Ha a gyerekek 
több időt töltenek a természetben, 
felnőttként nyitottabbak lesznek 
a természettudományok iránt, 
felelősebben viselkednek, 
pozitívabb hozzáállást tanúsítanak. 
E gondolatok jegyében éljük mi 
hétköznapjainkat a Százszorszép, 
Csemetekert, Margaréta oviban, a 
csárdaszállási Napraforgó oviban és 
a Tipegőkert bölcsiben is.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Iskolánkból harminchárom tanuló 
kézírását, küldtük el Borsod megyébe, 
a szépíró versenyre. Pár nap múlva 
érkezett a jó hír, nagy örömünkre 
két diákunk: Rafael Loretta 6. b 
osztályos tanuló és Varsányi Misell 8. 
a osztályos tanuló bejutott a Betűvetők 
Országos Szépíró Versenyére, amelyet 
a Petőfi Irodalmi Múzeum és a 
Magyar Nyelv Múzeuma rendezett 
december 10-én, Sátoraljaújhely-
Széphalmon, a magyar nyelvújító, 
Kazinczy Ferenc fellegvárában. 
A bírálók között volt: Nyiri Péter 
igazgató, irodalomtörténész, Novák 
Tamás: grafikusművész, kalligráfus, a 
zsűri elnöke. Varsányi Misell harmadik 
helyezett lett korcsoportjában, Loretta 
pedig a középmezőnyben végzett. 
Gratulálunk mindkét lánynak és Hunya 
Jolán tanárnőnek a szép eredményhez.

Szépíró verseny

Az Operaház december 22-én játékot 
hirdetett. Énekes kedvű vállalkozókat 
kerestek, akik az Opera művészei 
által megszólaltatott karácsonyi dalt 
éneklik el otthonukban, barátokkal, 
családtagokkal. A mű partitúráját és 
zenekari kíséretét közzétéve, adott 
volt a lehetőség, hogy bárki együtt 
énekelhessen a művészekkel. A 
beküldött felvételekből a vezetőség a 

nekik legjobban tetsző öt „pályázatot” 
választotta ki. Ezek között szerepelt 
Tóth Írisz Szofi, Tóth Áron Felicián 
- iskolánk 3.b osztályos tanulói - és 
Tóthné Kele Ágnes családi tercettje 
is. A nyeremény a márciusban újra 
megnyitó, felújított Operaházba 
szóló jegy a „Mayerling” című 
premierre. Gratulálunk a „KisBálintos” 
énekeseknek!

Az Operaház karácsonyi játékának nyertesei

Iskolánk az Oktatatási Hivatal 
Bázisintézményeként megtisztelő 
felkérést kapott, hogy részvételével 
járuljon hozzá a köznevelés 
fejlesztéséhez a hat országon 
(Belgium, Csehország, Horvátország, 
Magyarország, Olaszország és 
Portugália) átívelő MenSI program 
keretében. A hazánkban 20 iskolát 
magába foglaló kezdeményezés 
célja a pedagógiai célú digitális 
technológia-használat bővítése, 
az iskolák közötti horizontális 

együttműködések ösztönzése, az 
intézmények átfogó fejlesztése. A 
nemzetközi hálózat minden résztvevő 
országban iskolakörökből áll, az 
iskolakörökön belül egy-egy iskola 
mentorként és mentorált iskolaként 
van jelen. Reményeink szerint a 
pályázatban végzett tevékenységek, 
találkozók hozzájárulnak a digitális 
eszközökkel támogatott tanulás-tanítás 
hatékonyságának, eredményességének 
növeléséhez, a nevelők szakmai 
fejlődéséhez.

Nemzetközi projektben vesz részt iskolánk

2022. január 8-án délután a Gyoma-
endrődi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében a Málenkij ro-
bot 77. évfordulójára emlékeztünk az 
evangélikus templomban. Toldi Balázs 
polgármester úr gondolatai után isko-
lánk 7.a osztályos tanulója, Czibulka 
Regina szavalta el a Kőválogatás című 
verset. Majd Tuska Tibor evangélikus 
lelkész áldása után megkoszorúztuk 
a templom falán lévő emléktáblákat. 
Iskolánk koszorúját Ágostonné Far-
kas Mária intézményvezető asszony 
és Kiszely Kitti 8.a osztályos tanuló, a 
Diákönkormányzat elnöke helyezte el. 
Kegyelettel őrizzük elhurcolt honfitár-
saink emlékét.

A Málenkij robot gyomai 
áldozataira emlékeztünk

Intézményünkben már 11 éve folyik 
német nemzetiségi nyelvoktatás, a 
Gyomaendrődi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködésben. 
Az önkormányzat támogatást nyújt 
a húsvéti illetve és a karácsonyi 
játszóházak megrendezéséhez, 
ajándékok, dekorációk elkészítéséhez. 
Az idei évben az osztályok maguk 
választhatták ki, hogy milyen ajándékot 
szeretnének készíteni. Csodaszép 
alkotások születtek, a gyerekek 
lelkesen készítették el a szebbnél szebb 
ajándékokat. 

Köszönjük a Gyomaendrődi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatását.

Német kézműves 
délután

További információk, fotók: 
http://www.kisb-gyomae.edu.hu
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
tisztelettel meghívja Önt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére rendezendő városi ünnepségre 
 

Ideje: 2022. március 15-én 9.00 órakor 
Helye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 

 
 

Himnusz 
 

Toldi Balázs polgármester köszöntője 
 

Ünnepi beszédet mond Dankó Béla országgyűlési képviselő 
 

Cervinus Teátrum színművészeinek ünnepi műsora 
 

Szózat 
 

Koszorúzás a Hősök emlékművénél 
 
 

Az Endrődi Népház megállótól 8.30-kor ünnepi különjárat indul az ünnepség helyszínére, majd 
a rendezvény végén vissza. 

 

 

 

 
Kner kiállítás 

 
Három kiállítás tekinthető meg a Kner 
emlékév nyitóprogramjához kapcsolódóan: 

 

- bemutatjuk a Kner Piroska 
szakácskönyvének kéziratával együtt 
előkerült dokumentumokat 

- válogatást láthatnak könyvtárunk 
Knerekhez és a Kner Nyomdához 
köthető dokumentumaiból 

- roll-up kiállítás szemlélteti a Kner 
Piroska életéről szóló dokumentumok és 
Parti Nagy Lajos Árnyékporocska című 
könyvének párhuzamát. 

 
 

A kiállítás megtekinthető: 
Határ Győző Városi Könyvtár 

Gyomaendrőd, Fő út 230. 
 

2022. március 11-ig. 
 

A kiállítás látogatása díjtalan. 
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Az idei őszi érettségi időszakban több 
diákunk is előrehozott érettségi vizsgát 
tett emelt szinten angol nyelvből: 
Bán Kitti Alexandra, Mészáros Kata 
Boglárka, Saly Sára, Sztoján Zoltán és 
Tóth Anna Sára, a 12.A osztály emelt 
óraszámú idegen nyelvi képzésben 
tanuló diákjai. Mindegyikőjük 
vizsgaeredménye a középfokú 
nyelvvizsgával egyenértékű, többen 
közülük már korábban is megszerezték 
a B2-es szintű nyelvvizsgát. Rajtuk 
kívül Fekécs Laura, Tímár Péter 
András, Varjú Zalán Péter, Várkonyi 
Sarolta 12.A osztályos tanulók 

rendelkeznek angol nyelvből 
középfokú nyelvvizsgával, német 
nyelvből pedig Kiss Csenge tett 
már korábban sikeres komplex B2 
vizsgát. A végzősök közül a németet 
második idegen nyelvként tanuló 
Sztoján Zoltán szerzett kitartásának és 
szorgalmának köszönhetően komplex 
középfokú nyelvvizsgát, valamint 
ugyancsak német nyelvből az alsóbb 
évfolyamosok közül Pintér Dorka 
(11.A) középfokú komplex, Sárközi 
Dániel (11.A) középfokú szóbeli, 
Kiss Balázs (10.A) pedig alapfokú 
írásbeli vizsgával rendelkezik. A 10. 
évfolyamon angol nyelvből Putnoki 
Csenge (10.A) bizonyította még 

komplex B2 szintű nyelvtudását 
államilag elismert nyelvvizsgán. 
Gimnáziumunk büszke rá, hogy sok 
diákunk már a középiskolás évei 
alatt megszerzi a nyelvvizsgát, vagy 
sikeres előrehozott emelt szintű 
érettségit tesz, így több esélyük nyílik 
rá, hogy a hőn áhított egyetemen 
vagy főiskolán tanulhassanak tovább. 
Iskolánk Facebook oldalán láthatják 
az elmúlt években nálunk végzett 
diákjaink modern boomerángos vagy 
képes beszámolóit, hogy hol tartanak 
most, mihez segítette őket iskolánk. 
Keressék fel közösségi médiás 
oldalunkat is. #szentgellert #ittahelyed 
#tégedisvárunk

Büszkeségeink

A Békés-Csongrád Megyei Német 
Iskolaegyesület szervezésében meg-
valósult „Fedezzük fel Békéscsabát 
a németek nyomában” online ver-
senyen a végzős diákjainkból álló 
csapat (Furák Emese, Kiss Csenge, 
Sztoján Zoltán 12/A osztály) a közép-
iskolai kategóriában első helyezést ért 
el. Nyereményükhöz ezúton is gra-
tulálunk. Köszönjük a lehetőséget az 
Iskolaegyesületnek és a Gyomaendrődi 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
A diákok patronálói Deliné Dobó 
Tünde és Hangya Cecília tanárnők.
A Zsebpénzügyes pénzügyi vetélkedőn 
iskolánk csapatai az utolsó, döntő előtti 
online fordulóba sajnos már nem jutot-

tak tovább, de büszkék vagyunk rájuk, 
mert ez csak kevés ponton múlott (kb. 
200 a 672800-ból, azaz kevesebb, mint 
3 tízezred) és így is az országos verse-
nyen elindult 1500 csapatból az első 
270 csapat között végeztek. A megmé-
rettetésben részt vettek neves fővárosi 
és vidéki közgazdasági iskolák csapa-

tai is, akik mellett a mi tanulóink is si-
keresen helyt álltak. Gratulálunk nekik 
az elért eredményhez! Csapattagok: 
Kónya Evelin és Rau Bianka 11/A, va-
lamint Ugrai Éva 12/A és Mile Ákos 
12/B osztályos tanulóink. Mentoruk: 
Deliné Dobó Tünde

Online vetélkedők
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium – Gimnáziumi egység

Idén is, a tavalyihoz hasonlóan kreatív 
feladatok megoldására invitáltuk a 
helyi és környékbeli általános iskolák 
7. és 8. osztályos németet tanuló 
diákjait. A diákoknak larácsonyi 
német szavakból álló szófelhőt, egy 
népszerű német karácsonyi filmről 
prezentációt és egy vicces karácsonyi 
képeslap feliratát kellett elkészíteniük. 
A versenyen rendkívül ügyes és ötletes 

megoldások születtek, mind a 4 csapat 
kitett magáért, pár pontos különbségek 
születtek a végeredménynél. 
Köszönjük a dévaványai Ványai 
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola diákjainak 
a vetélkedőn való részvételt, valamint 
felkészítő tanáraiknak a csapatok 
mentorálását. A résztvevők név szerint:

Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola: Tóth Kitti, 
Pap Zoé Noémi 7.b osztály, Mideczki 
Ádám, Kovács Gábor 8.b osztály, 
Szarka Inez, Tarr Izabella 8.b osztály 
Mindhárom csapat tanára: Szelei 
Gabriella
Kis Bálint Általános Iskola: Kiszely 
Kitti, Fekécs Gyula, Varjú Zétény 8.a – 
tanáruk: Domokos Anikó

Adventi német online vetélkedő

December 11-én, szombaton diákjaink 
sikeres szakmaválasztásának 
megkönnyítése érdekében 
pályaorientációs napot szerveztünk. 
Minden osztály érdekes előadásokon 
vett részt. A 11. évfolyam diákjai 
a dietetikus, karosszérialakatos-
autófényező, cukrász, épületgépész, 
pénzügy, grafikus, autoelektronikai 

műszerész és a villanyszerelő szakmát 
képviselő előadókkal töltötték a 
délelőttöt, ahol gyakorlatias, a munka 
világáról valódi, saját tapasztalatokon 
alapuló előadást hallhattak és kérdéseket 
tehettek fel. A végzős osztályok 
tanulói pedig karrierlehetőségekről 
és elhelyezkedési lehetőségekről 
szóló pódiumbeszélgetésen vehettek 
részt a tornateremben, ahol a 
kozmetikus, vendéglátó, hegesztő, 

kisgyermekgondozó, fényképész és 
lakberendező szakmák előnyeivel 
és mindennapi feladataival 
ismerkedhettek meg és a közvetlen, 
jól felkészült, a szakmájukban sikeres 
előadóktól bátran kérdezhettek 
is. Fontosnak tartjuk, hogy azon 
diákjainknak is, akik érettségi után 
szakmát szeretnének tanulni, segítséget 
tudjunk nyújtani ebben a fontos 
döntésben.

Pályaorientációs nap
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium – Gimnáziumi egység

December 11-én, szombaton diákjaink 
sikeres szakmaválasztásának 
megkönnyítése érdekében 
pályaorientációs napot szerveztünk. 
Minden osztály érdekes előadásokon 
vett részt. A 11. évfolyam diákjai 
a dietetikus, karosszérialakatos-
autófényező, cukrász, épületgépész, 
pénzügy, grafikus, autoelektronikai 
műszerész és a villanyszerelő szakmát 
képviselő előadókkal töltötték a 
délelőttöt, ahol gyakorlatias, a munka 
világáról valódi, saját tapasztalatokon 
alapuló előadást hallhattak és kérdéseket 
tehettek fel. A végzős osztályok 

tanulói pedig karrierlehetőségekről 
és elhelyezkedési lehetőségekről 
szóló pódiumbeszélgetésen vehettek 
részt a tornateremben, ahol a 
kozmetikus, vendéglátó, hegesztő, 
kisgyermekgondozó, fényképész és 
lakberendező szakmák előnyeivel 
és mindennapi feladataival 
ismerkedhettek meg és a közvetlen, 
jól felkészült, a szakmájukban sikeres 
előadóktól bátran kérdezhettek 
is. Fontosnak tartjuk, hogy azon 
diákjainknak is, akik érettségi után 
szakmát szeretnének tanulni, segítséget 
tudjunk nyújtani ebben a fontos 
döntésben.

Pályaorientációs nap
Gimnazistáink szép eredményeket 
értek el a körzeti Diákolimpián 
úszásban: Nagy Ágoston 9/A osztály 
100 m mellúszás I. helyezés,100 m 
gyorsúszás I. helyezés, Sebestyén 
Máté 10/A osztály 100 m mellúszás 
I. helyezés, 100 m gyorsúszás I. 
helyezés, Chif Csaba 11/A osztály, 
100 m mellúszás II. helyezés, 100 m 
gyorsúszás II. helyezés. Gratulálunk 
teljesítményükhöz, további sikereket 
kívánunk a megyei fordulóban!

Diákolimpia - úszás

További információk, fotók: 
www.szentgellert.hu

Egy fantasztikus évet zárhattunk a 
KörösFit-es tornászokkal. Sajnos a 
vírushelyzet miatt idén sem tudtuk 
megtartani a már szokásos karácsonyi 
gálánkat, hiszen a kb. 500 fős 
rendezvényt ebben a helyzetben nem 
tudtuk vállalni.
Helyette viszont egy sokkal 
meghittebb, bensőségesebb évzárót 
tartottunk az iskolás tornászainknak 
az ünnepek előtt. Ezúton is köszönjük 
Gschwindt Mónikának és a 6-os 
Bisztró csapatának, hogy támogatták 
és helyet adtak a rendezvényünknek.
Mind a 70 iskolás sportolónknak 
értékeltük az évet, majd személyre 
szóló oklevéllel és serleggel díjaztuk 
az éves munkájukat.
Aki nem tudott részt venni az évzárón, 
annak eljuttattuk az ajándékát.

EGYESÜLETÜNK 
TÖRTÉNETÉNEK 

LEGSIKERESEBB ÉVÉT 
ZÁRTUK! 

Nehéz és küzdelmes időszak van 
mögöttünk, de minden nyert csata 
hozzátett a sikereink eléréséhez.  
Rengeteg álom és cél teljesült 2021 
során!
A sok-sok verseny mellett számos 
fellépésen és közös, csapatépítő 
programon vettünk részt. A szülőkkel 
és a gyerekekkel együtt csatlakoztunk 
az önkéntes hulladékgyűjtéshez, 
valamint nagy sikere volt a I. KörösFit 
Családi napunknak.
Rekordszámú gyermek választotta 
a nyári tornatáborainkat, ahol 
igyekeztünk jó hangulatot teremteni a 
gyerekek számára, mindamellett remek 

felkészülést biztosítottunk nekik az 
őszi versenyszezonra.
Őszre egy titkos vágyunk is teljesült! 
Sportolóink száma átlépte a 100 főt 
és telt házzal kezdtük meg az őszi 
edzéseket.
Büszkén vállaljuk az elmúlt év 
történéseit, eredményeit, hiszen a 
vártnál is több gyermek csatlakozott idén 
az egyesületünkhöz, és szebbnél szebb 
eredményeket értek el versenyzőink. 
Nagyon büszkék vagyunk Rájuk, a 
kicsiktől a nagyokig, MINDENKIRE!

EREDMÉNYEK 2021-ben:

ORSZÁGOS VERSENYEK:
BAJNOK: 2 db 
2. hely: 3 db
3. hely: 5 db
4. hely: 4 db 
5. hely: 6 db
6. hely: 6 db 

MEGYEI DÖNTŐK: 
BAJNOK: 8 db 
2. hely: 6 db 
3. hely: 4 db 
4. hely: 3 db 
5. hely: 3 db 
6. hely: 3 db 
KÖRZETI DÖNTŐK: 
BAJNOK: 9 db 
2. hely: 8 db 
3. hely: 5 db 
4. hely: 2 db 
5. hely: 3 db 
6. hely: 2 db 

Szívből gratulálunk minden 
tornászunknak a kitartásáért, a 
szorgalmáért és a jól megérdemelt 
sikeréért! Köszönjük támogatóinknak, 
az intézményvezetőknek és a szülőknek 
az egész éves együttműködést!
Külön köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának az egész éves 
támogatását!         Gergely Orsolya

KörösFit DSE – vezető edző

Fantasztikus éve volt a KörösFit DSE-nek
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

a Kner Emlékév és 40 éve együtt Gyoma és Endrőd programsorozathoz kapcsolódva 
 

Digitális fotópályázatot hirdet. 
 

A pályázat lebonyolítója a Határ Győző Városi Könyvtár. A pályázaton bármely, 14 éven 
felüli személy részt vehet, fotós előélettől függetlenül. A pályázatra beérkező anyagot 
előzsűrizés után, felkért szakmai zsűri bírálja el, a legjobbak pedig díjazásban 
részesülnek. 
Eredményhirdetés: 2022. május 31. 
 

A pályázat díjazása:  
a beérkezett alkotásokat zsűri értékeli, kategóriákban és korcsoportokban. A 
pályamunkák a könyvtár honlapján és Facebook oldalán is közzétételre kerülnek. A 
legjobb pályamunkákat Gyomaendrőd Város Önkormányzata díjazza. A díjátadásra 
később meghatározott időpontban kerül sor. 
 
A pályázat témái: 

I. Kner emlékév kategória: kapcsolódjon a könyv, a nyomdászat, az olvasás témához. 
II.  40 éve együtt Gyoma és Endrőd kategória: kapcsolódjon Gyomaendrődhöz. 

 

Pályázati feltételek: 
• Más pályázatokon nem szerepelt képekkel lehet pályázni, amelyek felett a 

pályázó teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkezik, és amelyek témája nem 
ellenkezik az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek 
személyiségi jogaival. 

• Egy pályázó bármilyen eszközzel (fényképezőgép, mobiltelefon stb.) készített, 
legfeljebb 5 képet, ezen belül egy legfeljebb 5 képből álló képsorozatot küldhet be.  

• A képek lehetnek fekete-fehérek vagy színesek, csak digitális (.jpg) formában 
küldhetők be. A minimális felbontás legalább 1500 x 2000 pixel (2,5 Mp) legyen. 
Kérünk minden egyes képet egyenként csatolni a beküldő e-mailhez. 
A fotókat erre az email címre küldjék: foto.kner2022@gmail.com 

• A pályázó töltse ki a nevezési lapot:  
https://forms.gle/UVXaQd2hxB8BNu3j8 Minden képhez külön nevezési lapot 
kell kitölteni. A beküldött képeket át kell nevezni:  
kép címe_Családnév_Keresztnév_kategória.  

• A legjobb munkák a könyvtárban kiállításra kerülnek. 
• A pályázaton fotós előélettől függetlenül részt vehet minden 14 éven felüli 

személy, aki betartja a pályázat szabályait. 
• A pályázaton való részvétellel a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a HGYVK 

Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje a könyvtár. Hozzájárul ahhoz, 
hogy neve és pályaműve nyilvánosságra kerüljön. Hozzájárul ahhoz, hogy róla 
fénykép és videófelvétel készüljön a díjátadáson.  

• A pályaműveket a könyvtár nem küldi vissza. 
 
 

Beküldési határidő: 2022. április 25. (hétfő) 
 

 

 

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

a Kner Emlékév és 40 éve együtt Gyoma és Endrőd programsorozathoz kapcsolódva 
 

Rajzpályázatot hirdet. 
 

A pályázat lebonyolítója a Határ Győző Városi Könyvtár. A pályázaton képzőművészeti 
előélettől és kortól függetlenül részt vehet bárki.  A pályázatra beérkező anyagot 
előzsűrizés után, felkért szakmai zsűri bírálja el, a legjobbak pedig díjazásban részesülnek. 
 

Eredményhirdetés: 2022. május 31. 
 

A pályázat díjazása:  
A beérkezett alkotásokat zsűri értékeli: kategóriákban és korcsoportok szerint. A 
pályamunkák a könyvtár honlapján és Facebook oldalán is közzétételre kerülnek. A 
legjobb pályamunkákat Gyomaendrőd Város Önkormányzata díjazza. A díjátadásra 
később meghatározott időpontban kerül sor. 
 

A pályázat témái: 
I. Kner emlékév kategória: az alkotás kapcsolódjon a könyv, a nyomdászat, az 

olvasás témához.  
II. 40 éve együtt Gyoma és Endrőd kategória: az alkotás kapcsolódjon a két település, 

vagy az egyesült Gyomaendrőd történetéhez. 
 

Pályázati feltételek: 
• Min. A/4, max. A/3 méretű, bármely technikával (vízfesték, tempera, zsírkréta, 

ceruza, papírragasztás stb.) készített kép, a pályázati téma bemutatására.  
• Lehet egyénileg, vagy csapatban is nevezni. (Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy 

a díjazás során nem számít hány főből áll a csapat). 
• A pályamunka hátoldalán kérjük olvashatóan feltüntetni: a pályázati kategóriát, a 

kép címét, a készítő(k) életkorát, nevét, címét, vagy óvodája, vagy iskolája nevét. 
• A pályázat beküldése Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 

címre postai úton, vagy személyes leadással történhet.  
• A legjobb pályamunkák a könyvtárban kiállításra kerülnek. 
• A pályázaton képzőművészeti előélettől és kortól függetlenül részt vehet bárki, aki 

betartja a pályázat szabályait. 
• A pályázaton való részvétellel a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a HGYVK 

Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje a könyvtár. Hozzájárul ahhoz, 
hogy neve és pályaműve nyilvánosságra kerüljön. Hozzájárul ahhoz, hogy róla 
fénykép és videófelvétel készüljön a díjátadáson. 

• A pályaműveket a könyvtár nem küldi vissza, az alkotó a kiállítás után 
visszakaphatja azt a könyvtárban. 

 

Beküldési határidő: 2022. április 25. (hétfő) 

 

 

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

a Kner Emlékév és 40 éve együtt Gyoma és Endrőd programsorozathoz kapcsolódva 
 

Irodalmi pályázatot hirdet. 
 

A pályázat lebonyolítója a Határ Győző Városi Könyvtár. A pályázaton irodalmi előélettől 
és kortól függetlenül részt vehet bárki, aki rövid, 3-5 ezer karakteres novellában, mesében, 
vagy versben jeleníti meg a megadott témát. A pályázatra beérkező anyagot előzsűrizés 
után, felkért szakmai zsűri bírálja el, a legjobbak pedig díjazásban részesülnek. 
 

Eredményhirdetés: 2022. május 31. 
A pályázat díjazása:  
a beérkezett alkotásokat zsűri értékeli, kategóriákban és korcsoportokban. A 
pályamunkákat a könyvtár honlapján és Facebook oldalán is közzétesszük. A legjobb 
pályamunkákat Gyomaendrőd Város Önkormányzata díjazza. A díjátadásra később 
meghatározott időpontban kerül sor. 
 

A pályázat témái: 
I. Kner emlékév kategória: kapcsolódjon a könyv, a nyomdászat, az olvasás témához.  

II. 40 éve együtt Gyoma és Endrőd kategória: kapcsolódjon a két település, az egyesült 
Gyomaendrőd történetéhez. 

 

Pályázati feltételek: 
• A beérkezett pályamű műfaja: novella, mese, vers. 
• Terjedelme: 3-5 ezer karakter (szóközökkel) 
• Egy szerzőtől maximum három pályaművet tudunk elfogadni. 
• A pályázatok valós emailcímről, névvel, kategória megnevezésével nyújthatók be, 

csatolt fájlban, a következő email címen: irodalom.kner2022@gmail.com 
• A pályázatok papíralapon is benyújthatók, lezárt borítékban gépelt írással. 

(Kézírást nem fogadunk el.) A borítékban a nevet és címet el kell helyezni. A 
borítékot a Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. címre kell 
eljuttatni. 

• A pályázaton olyan pályaművekkel lehet részt venni, amelyeket korábban sem 
nyomtatott, sem online felületen nem publikáltak.  

• A pályázaton irodalmi előélettől függetlenül részt vehet bárki, aki betartja a 
pályázat szabályait. 

• A pályázaton való részvétellel a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a HGYVK 
Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje a könyvtár. Hozzájárul ahhoz, 
hogy neve és pályaműve nyilvánosságra kerüljön. Hozzájárul ahhoz, hogy róla 
fénykép és videófelvétel készüljön a díjátadáson. 

• A pályaművek a könyvtár tulajdonába kerülnek, azok a későbbiekben 
felhasználhatók, nyilvánosságra kerülhetnek, de anyagi ellenszolgáltatást a 
könyvtár ezekért nem kérhet. 

• A pályaműveket a könyvtár nem küldi vissza. 
 

Beküldési határidő: 2022. április 25. (hétfő) 
 

 IV. Torta- és Süteménysütő verseny 
 
A Határ Győző Városi Könyvtár torta- és süteménysütő versenyt hirdet. Várjuk 
minden amatőr és profi cukrász és sütni szerető személy jelentkezését.  
A versenyt gyermek: 12 éves korig, tini: 12-18 éves és felnőtt kategóriákban 
hirdetjük meg.  

 

A versenyre az alábbi sütési kategóriában lehet nevezni: 
 

I. Hagyományos torta  
II. Desing torta 
III. Aprósütemények kategória: édes, vagy sós ízesítéssel 
IV. Hagyományőrző kategória édes, vagy sós ízesítéssel (pl. kelt tésztából készült) 
V. Kner Piroska sütemény: Kner Piroska receptje alapján, szabadon választott. 
Nevezni lehet: tetszőleges formában, méretben és ízesítéssel. Méret, illetve 
mennyiség: torták esetében minimum 12 szelet, süteményeknél legalább 16 szelet 
(db-os). A bírálati szempont az esztétika és az ízvilág. Hűtést nem igénylő 
süteményeket várunk.  
Egyéb fontos kritériumok: 

• fogyasztásra alkalmas élelmiszerek felhasználása 
• mesterséges aromák és színezékek használatának mellőzése.  

 

A versenyen való részvétel feltételei: 
Nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
címre, vagy a történő leadásával. (Nevezési lap letölthető a hgyvk.hu oldalról.) 
A nevezési lapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, elérhetőségét, a kategória 
megnevezését, az életkort. 
Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, több tortával és süteménnyel. 
Nevezési díj nincs. 

A nevezések beérkezésének határideje: 
 2022. április 19. (kedd) 12 óra. 

 

Torták, sütemények leadása: 
2022. április 30. (szombat) 8-9 óra között, 

a Határ Győző Városi Könyvtárban, Gyomaendrőd, Fő út 230.  
 

A zsűrizésre szánt torta, vagy sütemény mellé lezárt borítékban kérjük megadni a 
pályamunka nevét, ízvilágának, készítésének rövid leírását, a pályázó nevét és 
elérhetőségi adatait.  
Aki benevez, hozzájárul ahhoz, hogy  

• az általa megadott adatokat a HGYVK a versennyel kapcsolatban 
nyilvánosságra hozza és kezelje 

• pályamunkája nyilvános kiállításon megtekinthető legyen 
• pályamunkája a látogatók között kisorsolásra kerüljön 
• a díjátadáson fotó és videofelvétel készül. 
Eredményhirdetés: 2022. április 30-án a könyvtárban, 

15 órakor. 
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