XI. évfolyam 2. szám

közéleti havilap

Kunkovács László: Világjelek
A Budai Várban, a Magyarság Házában 2017. március 3-án nagyszámú érdeklődő figyelme mellett nyílt meg
Kossuth-díjas Díszpolgárunk, Kunkovács László etnofotográfus -az MMA
tagja- fotókiállítása és a nyomdából a
megnyitóra frissen érkezett új könyvének bemutatója. A Világjelek nevet

viselő kiállítás a Belső-Ázsia és Szibéria sziklarajzait és népéletét mutatja be. Ugyanezt a címet viseli az a
gyönyörű album, amely három nyelven jelent meg, A könyvben a távoli,
sziklarajzokkal telerótt ázsiai vidéken
készített részletgazdag, realisztikus,
valóságazonos fotók között megtalál-

2017. március
hatók szűkebb pátriája: Endrőd, Szarvas ideillő fotói is. A rendezvény ünnepi
szónoka Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt, aki már Kunkovács harmadik kiállítását nyitotta meg.
A rendezvényen többen is részt vettek
Gyomaendrődről, valamint az Endrődi Baráti Körből. A könyvbemutató
végén Toldi Balázs polgármester is köszöntötte Kunkovács Lászlót és feleségét, alkotótársát, Angster Máriát.
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5 éves a Rózsahegyi Ház
2017. március 3-án a Rózsahegyi Házba kaptak meghívást mindazok, akik
segítették a integrált szolgáltató és közösségi tér létrejöttét 5 évvel ezelőtt,
Öregszőlőben, és azóta is segítik, támogatják az itt folyó rendkívül értékes
munkát. A házat működtető Rózsa-

hegyi Alapítvány bemutatta azokat az
eredményeket, fejlesztéseket, amelyet

az eltelt öt esztendő alatt elértek. Sokat tettek azért, hogy hogy a településrészen élők hátrányait csökkentsék,

mindennapjaikat különböző szolgáltatásokkal segítsék, szabadidő eltöltésüket hasznossá, kellemessé tegyék. A
Rózsahegyi Ház szervezésében valósul
meg a Bogrács Napja rendezvény is,
amely a város legnagyobb főzőversenyévé nőtt az évek során. Boldog születésnapot Rózsahegyi Ház!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a

Gyoma 300 éves rendezvénysorozat
Színes lapok Gyoma történelméből
című rendezvényére
Helye:
Járási Hivatal Díszterme
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Ideje:
2017. március 31. (péntek)
9 óra.

Színes Lapok Gyoma 300 éves történelméből
Előadó: Balogh Dorottya a MNL Békés Megyei
Levéltára munkatársa
A Knerek Gyoma életében
Előadó: Dr. Erdész Ádám a MNL Békés Megyei
Levéltár igazgatója
Gyoma múltjáról, jelen időben című könyv bemutatása
Ki Kicsoda Gyomaendrődön című könyv bemutatása
Gyoma 300 éves roll up kiállítás bemutatása.
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Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóhírei

Összefoglaló az Országgyűlés 2017. február 20. és 27. közötti ülésszakának eseményeiről
2017. február 20-án kezdődött az
Országgyűlés 2017. évi tavaszi
ülésszaka. A Parlament ülését Orbán
Viktor
miniszterelnök
beszéde
nyitotta meg. A miniszterelnök
elmondta, hogy öt veszélyforrást
látunk, amellyel 2017-ben szembe
kell néznünk. Brüsszel be akarja
tiltani a rezsicsökkenést, továbbra is
támogatja a bevándorlást, bele akar
szólni a magyar adószabályokba és
a munkahelyteremtő támogatásokba
és külföldi befolyásolási kísérletek
zajlanak.
A sikeres védekezéshez új nemzeti
politikára
és
minél
szélesebb
egyetértésre van szükség, ezért első
lépésként ezekben a kérdésekben
nemzeti konzultáció indul.
Brüsszel be akarja tiltani a
rezsicsökkenést.
Magyarország
ragaszkodik az energiaár-meghatározás
jogához, ez nem „költöztethető”
Brüsszelbe.
A bevándorlást Brüsszelben még
mindig sokan támogatják. Most az
önvédelem egy újabb kérdésével, a
migránsok őrizetével kell foglalkozni,
amelynek lényege az, hogy a kérelmet
benyújtó migránsokat ügyük jogerős
elbírálásáig őrizetben kell tartani.
Az ország előtt álló harmadik
veszélyforrást az ország politikáját
rejtetten,
külföldi
pénzekkel,
szervezetten befolyásolni próbáló
hálózatok jelentik.
Brüsszel idén kísérletet tesz arra
is, hogy újabb gazdaságszervezési

jogosítványokat vonjon magához,
ami a magyar adószabályokat sem
fogja kímélni. Ezért meg kell védeni
a sikeres magyar adórendszert.
A különböző munkahelyvédelmi
támogatások - ilyen például a
közmunka, a munkahelyvédelmi
akcióterv és a munkahelyteremtő
beruházások támogatása - szintén
uniós támadás alatt állnak.
Orbán Viktor emellett hangsúlyozta,
hogy a magyar gazdaságpolitikai
modell működőképes. Magyarország
a 2016-ra kitűzött gazdaságpolitikai
céljait elérte. A magyar emberek
megdolgoztak az eredményeinkért.
74%-ra csökkent a GDP-arányos
államadósság. Az idén is teljesíthető
a 2,4%-os hiánycél. Tavaly 2%-kal
bővült a magyar gazdaság, a kormány
idén 4,1%-os, jövőre pedig 4,3%os bővüléssel számol. A magyar
külkereskedelem és a turizmus is
rekordévet zárt tavaly.
Megkezdődött az őrizetbe vételről
szóló törvényjavaslat parlamenti vitája. A kormány az európai terrortámadások és a romló európai biztonsági
helyzet miatt döntött úgy, hogy megerősíti a jogi határzárat és csökkenti a
biztonsági kockázatot. A javaslatban
a legfontosabb változás az, hogy a
menekült kérelmet benyújtóknak az
eljárás teljes ideje alatt, - a jogerős
elbírálásig - nem lesz joguk magyarországi tartózkodásra, kizárólag a
tranzitzónában lehetnek. Ennek célja
a megelőzés, hogy az esetleges nem-

zetbiztonsági,
terrorfenyegetettségi
szempontból kockázatot jelentő személyeket kiszűrje. Aki nem kap menekültstátuszt annak az érkezési irányba
el kell hagynia a tranzitzónát, valamint
az illegális bevándorlót nemcsak a
határtól számított 8 km-es sávon belül, hanem az ország egész területéről
vissza lehetne kísérni a tranzitzónába.
Ezzel a megoldással minden kérelmet
a határon lefolytatott eljárás keretében
kell elbírálni.
Több közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj megszüntetéséről is döntött a Ház. Ennek célja az
állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése
volt.
Emellett - módosításokkal - ismét
elfogadták az Alkotmánybíróság által korábban alaptörvény-ellenesnek
minősített közigazgatási perrendtartási törvényt.
A parlament előtt fekvő indítványok
közül a közúti közlekedési törvény
módosítása a sofőrök pihenőidejének
változtatásával kapcsolatos, az épített
környezet kialakításáról szóló jogszabály átírásával pedig a 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlanok építése,
bővítése is csak bejelentésköteles lesz.
Lakóparkokra nem vonatkozik majd
a szabályozás. Már tárgyalja a Ház a
nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítását.
A parlament megválasztotta zöldombudsmannak Bándi Gyulát.

Nulla százalékos lakossági hitelprogram lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelésére
Lakossági energiahatékonysági hitelprogram indult.
A lakosság számára összesen 115 milliárd forint uniós fejlesztési forrás áll
rendelkezésre kölcsön formájában a lakóépületek energetikai korszerűsítésére. Február 24-én jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP) keretében megvalósuló lakossági (nulla százalékos
kamatú) hitelprogram a lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló
energia felhasználásának növelésére.
Támogatás nyerhető: az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre, így a fűtött és fűtetlen
teret elválasztó nyílászáró szerkezetek
cseréjére, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésre, az épületek
nyári hővédelmének javítására, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek be-

építésére, fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, a
szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzésére, hőtermelő- és hőleadó
berendezések korszerűsítésére, cseréjére, illetve a meglévő bel- és kültéri
világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítására, valamint a fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró
szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek hőszigetelésére.
A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek közé tartozik
a fejlesztésben érintett épület fűtési és
használati melegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából a napkollektoros rendszer telepítése, illetve
brikett, pellet, faapríték, faelgázosító
kazánrendszer kiépítése. Szintén lehetőség van földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazásának kialakítására, napelemes
rendszer telepítésére hálózati, vagy

autonóm villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett
épület villamosenergia-ellátásához.
A kölcsön összege természetes személy esetén 500 ezer forinttól 10 millió forintig, míg társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként 500
ezertől 7 millió forintig igényelhetik a
visszatérítendő támogatást. Az önerő
elvárt mértéke a projekt elszámolható
költségének minimum 10%-a.
A futamidő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb húsz év.
A hiteligényléseket 2017. április végétől lehet benyújtani a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kialakított MFB
Pontoknál.
A „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel”
című felhívás részletes termékleírás
a Széchenyi2020 oldalán, illetve a
www.mfbpont.hu oldalon olvasható.
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei

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

Nyílt nap a hivatalban
Idén második alkalommal került
megrendezésre a Járási Nyílt Nap
címet viselő rendezvény, melynek
keretében a hivatal vezetése ismerkedésre invitálta a Gyomaendrődi
járás végzős középiskolásait.
Dr. Pacsika György hivatalvezető köszöntőjében kifejtette, nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a diákok, mint leendő ügyfelek minél szélesebb körű
ismeretekkel rendelkezzenek a hivatalban zajló elsőfokú hatósági munkáról,
amely a későbbiekben életük során segítheti őket a mindennapi ügyintézéseik folyamán. A hivatalvezetés egyik
fontos célkitűzése, hogy ügyfeleiket
minden tekintetben partnerként kezeljék, számukra kiszámítható, gyors és
hatékony ügyintézést szolgáltassanak.
Az eseményen jelen volt Deli Csenge
diák polgármester és Fekete Gergő diák
hivatalvezető is. Mindketten kihangsúlyozták, mennyire lényeges mindazon
közéleti ismeretek elsajátítása, amelyeknek segítségével már tanuló diákként is sokkal könnyebb megfelelni a
bürokrácia által támasztott követelményeknek. A végzősök tájékoztatót
hallgattak meg az osztályokon folyó
szakmai tevékenységekről, valamint

ellátogattak a kormányablak és a foglalkoztatási osztályra. Dr. Smiri Sándor, a kormányablak osztály vezetője
egy rövid előadás keretében felvázolta
a kormányablakokban intézhető ügyek
főbb típusait, rávilágított az okmányirodák és a kormányablakok alapvető
különbségeire, valamint néhány helyi
sajátosságot is elárult a gyomaendrődi
kormányablak kapcsán. A megjelent
diákok közül az önként jelentkezők
vonatkozásában ügyfélkapu nyitására is sor került, melynek hasznosságára szintén kitért az osztályvezető.
E mellett szót ejtett az okmányügyintézésben 2017. január 1-jével bekövetkező legfontosabb változásokról is: a
vész esetén értesítendő telefonszám
eltárolásának lehetőségéről az új típusú személyi igazolványban; illetve
arról, hogy az egyes okmányok érvényességének lejárta ezentúl a születési
dátumhoz igazodik. A foglalkoztatási osztályon Tímárné Buza Ilona osztályvezető ismertette meg a diákokat
a náluk folyó munkával és a hozzájuk forduló partnerek kínálta lehetőségekkel. A diákok általános tájékoztató
előadást hallhattak, amelyben az álláskeresők nyilvántartásával, ellátásával,
közvetítésével, képzésével és elhelyezkedésének támogatásával kapcsolatosan kaphattak hasznos információkat.

Szóba került a felvételi interjún történő megfelelő viselkedésnek és a helyes
önéletrajz készítésnek a módja is. Internetes álláskereső oldalak megismerésével, konkrét gyakorlati példákon
keresztül saját maguk is meggyőződhettek arról, hogy milyen weboldalakat
érdemes felkeresni, és az állami foglalkoztatási szolgálat hogyan teszi elérhetővé az országos állásajánlatokat. A
tanulók megismerték a virtuális munkaerő-piaci portál működését is. Az
osztály által alkotott Pályakerék lehetőséget adott a pályaismeret bővítésére. A hiányszakmák megismerésén túl
a diákok játékos formában sajátíthatták
el egy-egy szakma legfontosabb ismérvét. Bemutatásra kerültek az önálló álláskeresést elősegítő módszerek és az
öninformációs tér is.

Kollégánk az elsők között
Ajtai Ferenc, a Gyomaendrődi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
munkatársa a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán nemzetközi
közszolgálati szakértőként az elsők
között végzett.
Megkérdeztük a szakembert az újonnan szerzett végzettsége kapcsán.
- Honnan jött az ötlet?
- Terveim között szerepelt az igazgatásszervező diplomámnak megfelelő
mesterképzést találni, hiszen pályakezdőként én is álláskeresőként kezdtem,
és támogatást kaptam egy angol felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséhez,
majd felvételt nyertem az akkori munkaügyi kirendeltségre mentori munkakörbe.
- Miért pont ezt a szakot választottad?

- Az országban először hirdették meg
ezt a mesterszakot, és a felvételhez
szükséges követelményeknek - pl. a
felsőfokú angol nyelvvizsga - megfeleltem.
Mennyire volt nehéz elvégezni?
- Tanulmányi szerződést ugyan nem
kötöttem a kormányhivatallal, mégis
sok segítséget kaptam. A Brüsszelben
letöltendő 3 hónapos gyakorlatot is engedélyezték számomra, illetve minden
konzultációra el tudtam menni és minden vizsgára fel tudtam készülni, bár
sokszor éjszakázni is kellett a tanulás
miatt. Sokat köszönhetek az osztályvezető asszonynak és a hivatalvezető úrnak.
- Hogyan tudod kamatoztatni a megszerzett tudásodat?
- Foglalkoztatási szakügyintézőként

és mellette EURES asszisztensként
dolgozok a foglalkoztatási osztályon,
ezekben a munkakörökben mindenképpen hasznát tudom venni az új képesítésemnek.
- Gratulálunk!
Bízunk benne, hogy a jövőben egyre több magasan kvalifikált, jól felkészült fiatal vesz részt a járási hivatal
munkájában.
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei

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

Erősödő munkaerőpiac három GINOP program segítségével
Az év elején uszodamester képzés
indult közfoglalkoztatottak számára a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán a GINOP
6.1.1 program keretében, illetve tovább folytatódhatnak a GINOP 5.2.1
és 5.1.1 programok is.
Míg az elmúlt év végén motofűrészkezelő, addig ez év elején uszodamester képzés indult a Gyomaendrődi
járásban a közfoglalkoztatottak számára. A GNOP 6.1.1 program keretében
lehetőség van olyan képzések indítására, amelyeknek segítségével az elsődleges munkaerőpiacon is lehetőség lesz
az elhelyezkedésre.
A 25 év alattiak számára az Ifjúsági
Garancia program keretében van lehetőség képzések szervezésére, így várhatóan félszáz fiatal fog szakképesítést
szerezni a járásban. Igen jelentős az érdeklődés a támogatások iránt, hiszen
február végére már több mint 20 munkáltató adott be kérelmet fiatalok foglalkoztatására, így március 1-től már
21 fiatal állhat munkába. A GINOP
5.2.1 program lehetőséget biztosít arra,

hogy tanácsadás, képzés és munkahely
várhassa a fiatalokat.
A GINOP 5.1.1 program esetén szintén nagy az érdeklődés, a képzésre
jelentkezők lehetőségeinek és a munkalehetőségek folyamatos egyeztetése

Gyomaendrődi jégről mentési gyakorlat
Jégről mentési gyakorlatot szervezett Gyomaendrődön a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség közösen a helyi illetőségű önkéntes mentőszervezetek, a tűzoltóságok és az
Országos Mentőszolgálat bevonásával,
január 25-én.

Az endrődi városrészben, a Holt-Körös jegén lezajlott gyakorlaton részt
vett a szarvasi hivatásos, valamint a
hunyai, csárdaszállási, gyomaendrődi
önkormányzati tűzoltó-parancsnokság készenléti állománya, illetve Gyomaendrőd város önkéntes tűzoltó
egyesülete is. A
feladatok végrehajtásában saját
képességeik kel
bekapcsolódtak
a Gyomaendrődi
Speciális Mentők, a Vidra Mentőcsoport és az
Országos Mentőszolgálat helyi
szakemberei is. A
gyakorlat során
Kondacs Zsolt
tű. alezredes a
Szeghalmi Ka-

történik a programba tartozó, hátrányos célcsoportok számára. A munkáltatók ebben a programban is kérelmet
nyújtanak be a támogatott foglalkoztatás érdekében, az első bírálatokat követően várhatóan 28 fő állhat munkába.

tasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola katasztrófavédelmi szakköre megjelent tagjainak hívta fel a figyelmét a jégen történő
tartózkodás veszélyeire és egy esetleges jégbeszakadást követő teendőkre.
Az ismeretek elsajátítását követően a
diákok katasztrófavédelmi tesztet tölthettek ki jelképes ajándéktárgyakért.
A gyakorlaton használták fel először
a Vidra Mentőcsoport egyesületének tagjai a 2016 év végén beszerzett,
a Dévaványa Város Önkormányzata,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Együttműködési Alap keretében támogatott,
az időjárás viszontagságainak ellenállni képes, piros-fekete színű, egyenruhaként is funkcionáló téli kabátjaikat.
A jégről mentés technikáját a Gyomaendrődi Speciális Mentők után a
hunyai, csárdaszállási, gyomaendrődi
önkormányzati tűzoltóság mutatta
be a jelen lévő diákok és önkéntesek
részére.
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Változnak a fogorvosi körzetek

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati
rendeletét. A Képviselő-testület a jelenleg hatályos alapellátási rendszeren
belül csak a fogorvosi körzetek átalakításáról döntött. A jelenleg működő
négy fogorvosi körzetből 2017. április
1-től 3 fogorvosi körzet alakít ki.
A három fogorvosi körzet működtetése 2017. április 1-től az alábbiak szerint
alakul:
1. körzet: a fennálló feladat-ellátási
szerződés alapján a praxisjog jogosultjaként a körzet működtetője a Fogászda
Fogorvosi Szolgáltató Bt., személyes közreműködő: Dr. Kerekes Attila
fogszakorvos
2. körzet: a fennálló feladat-ellátási szerződés alapján a praxisjog jogosultjaként a körzet működtetője Dr.
Török és Társa Fogászati Bt., személyes közreműködő: Dr. Török Anna
fogszakorvos
3. körzet új feladat-ellátási szerződés
alapján a praxisjog jogosultjaként a körzet működtetője AntiAnging Medical
Egészségügyi és Szolgáltató Kft.,
személyes közreműködő: Dr. Békés
Annamária fogszakorvos.
Az
egyes
körzetekhez
tartozó
utcákat, a körzetek területeit térképen
tekinthetik meg.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Az Országgyűlés 2000. június 13-án
elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját.
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világszerte 100 millióra becsülik. Ennyien veszthették életüket
éhínség miatt, kényszermunkatáborban, vagy politikai koncepciós perek
miatt kivégezve, aljas gyilkosságok
által. A diktatúrák testileg és lelkileg is megnyomorították az embereket, családtagok, közeli hozzátartozók
is szenvedtek a vallatástól, kínzásoktól, jogtalan elhurcolástól, kitaszítottságtól. Voltak, akiket politikai, vallási
meggyőződése miatt üldöztek. Február
25-én emlékezünk mindazokra, akik
az erőszakrendszer áldozataivá váltak.
2017. február 25-én a református imateremben Papp Tibor lelkész emlékezett meg a diktatúra áldozatairól. Ez
után a Kommunizmus Áldozatainak
Emlékművénél (a gyomai köztemetőben) Toldi Balázs polgármester, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint civil szervezetek és intézmények
helyeztek el koszorúkat.
(gyomaendrod.hu)

7

2017-ben újabb pályázati programot valósít meg a helyi KEF

A ”Gyomaendrődi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum” a közelmúltban ismét sikeresen pályázott, és 810.000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt keretében még 2016 végén
készült egy kérdőíves felmérés településünk iskoláiban, ahol pedagógusokat
kérdeztünk meg arról, hogy munkájuk
során milyen információik vannak a
droghasználat területén, valamint milyen javaslataik vannak a drogstratégia
aktualizálásához.
A nevelők tapasztalatait figyelembe
véve készült el az a programtervezet,
amelyet a megpályázott támogatásból
lehet megvalósítani ez év nyaráig.
- 2017. március 27-én egynapos tré-

ningre kerül sor, melyen részt vesznek a KEF tagjai, kibővítve az iskolák
Diákönkormányzatának tanulóival és
patronáló tanáraival. A tréning csapatépítő, érzékenyítő, illetve a KEF
működtetéséhez kapcsolódó tevékenységeket tartalmazza.
- 2017. április 20-án Dr. Zacher Gábort
látjuk vendégül a városi sportcsarnokban. 13 órakor a gyermekek részére tart előadást, „Droghelyzet van”
címmel, majd 17 órakor a felnőttek,
szülők, szakemberek számára, „Mindennapi függőségeink”témában. A 17
órai előadás nyilvános, és a résztvevők
számára térítésmentes, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
- 2017. május 15.-én Tótka Sándor

Tortamustra és Süti verseny

A Határ Győző Városi Könyvtár tortaés süteményversenyt hirdet, Tortamustra
és Süti verseny címmel, amatőr cukrászok
és sütni szeretők számára.
A verseny három kategóriában kerül
meghirdetésre:
Pályázati kategóriák:
I. Hagyományos, vagy design torta
készítése Gyoma 300 éves témakörben
(A tortán használható a Gyoma 300
éves logó). Lehet hagyományos alakú,
vagy formatorta.
Bírálati szempontok: a megjelenés,
esztétika, díszítés. Ugyanakkor a
torták íze, ízvilága is számít, mert
a zsűri ezek alapján választja ki
Gyomaendrőd Tortáját, ezért nyitott
tortákat kell leadni.
Maximális méret: legnagyobb átmérő:
40 cm, 3 emeletmagasságnál ne legyen
nagyobb. Minimális méret: 12 szelet.
II. Kategória: sütni szerető lelkes
amatőrök részére süteményverseny
„Lakodalmas
aprósütemények”
kategóriában: édes sütemény, és hideg
sós alkategóriákban. Nevezni lehet
legalább 20 szeletes (db-os) sütemény
elkészítésével, amelynél a kizárólagos
bírálati szempont az ízvilág. Hűtést

nem igénylő süteményeket várunk.
Egyéb fontos kritériumok:
•
fogyasztásra
alkalmas
élelmiszerek felhasználása
•
mesterséges
aromák
és
színezékek használatának mellőzése
Pályázat nevezési módja és ideje:
Pályázni lehet nevezési lap
kitöltésével és visszaküldésével
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
címre, vagy a nevezési lap könyvtárban
történő leadásával.
A nevezési lapnak tartalmaznia
kell a pályázó nevét, elérhetőségét,
a kategória megnevezését, a torta
fantázia nevét és az íz megnevezését.
A nevezések beérkezésének
határideje 2017. április 14.
péntek 12 óra.
A pályázó részvétele kategóriánként
és darabszámra nem korlátozott
(több kategóriában, több tortával és
süteménnyel lehet nevezni.) A nevezés
mindenki számára díjtalan. Nevezési
lap letölthető a hgyvk.hu oldalról is.
Torták sütemények leadása
2017. április 30. (vasárnap) 7-8 óra
között a Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrőd, Fő út 230 sz. alatti
épületében.
A zsűrizésre szánt pályamunka mellé
lezárt borítékban kérjük megadni
a pályamunka nevét, ízvilágának,
készítésének rövid leírását, a pályázó
nevét és elérhetőségi adatait.
A pályázó a pályamunka leadásával
hozzájárul ahhoz, hogy
• az általa megadott adatokat a
HGYVK a versennyel kapcsolatban

/2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok bajnoka, aki kajak egyesben aranyérmet szerzett, majd 2016-ban Rio de
Janeiróban az olimpián K2 200 méteren negyedik helyen végzett a Tótka Molnár egységben/ a Járási Hivatalban
tart előadást a 8. osztályos diákok számára eddigi pályafutásáról.
Tisztelt Olvasó!
A KEF továbbra is várja olyan szervezetek vagy magánszemélyek jelentkezését, akik tevékenyen részt kívánnak
venni a település drogprevenciós programjainak megvalósításában.
Lehóczkiné Timár Irén elnök
Pál Jánosné titkár

nyilvánosságra hozza és kezelje

• pályamunkája nyilvános kiállításon
megtekinthető legyen

• pályamunkája a látogatók között

kisorsolásra kerüljön
Zsűrizés:
Helyszín: Határ Győző Városi
Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Fő út
230 sz.
Időpont: 2017. április 30 (vasárnap)
9-11 óra között.
A zsűri tagjai:
Doktor Zoltán mestercukrász
Szilágyi Gábor mesterszakács a
Magyar
Nemzeti
Gasztronómiai
Szövetség
szakácsválogatottjának
tagjai.
Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezető
Díjak:
Gyomaendrőd Tortája Cím
Közönségdíj
Helyezések a nevezők számától
függően.
Eredményhirdetés: 2017. április
30-án a XIX. Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál keretén belül, az esti
órákban.
Gyomaendrőd Tortája
2017. augusztus 20-án a Gyomaendrődi
Sokadalom keretén belül kerül bemutatásra
a 300 szeletes torta, amely kóstolható
is lesz.
További információ és felvilágosítás
kérhető az 521-655 telefonszámon vagy
a varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
email címen. Kövesse a rendezvényt a
hgyvk.hu honlapon és Facebook
oldalunkon.
Szakmai tanácsadó Tímár Attila
mesterszakács, szakácsolimpikon, nemzeti
válogatott.
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Közfoglalkoztatás hírei
A járási startmunka „belvízelvezetés” mintaprogramjának keretében
februárban is folytatódtak a munkálatok. A program keretében a gyomai
városrész déli részén lévő nyárfákkal
befásított terület kitakarítására, cserjézésére is sor került, a tavalyi évhez
hasonlóan. Az érintett terület víztározóként is funkcionál, egy csatorna
húzódik keresztül rajta, melynek kitakarítása is megvalósult. Ez a csatorna
a Bánomkerti településrészt mentesíti
belvízelvezetési szempontból.

A járási Startmunka „Mezőgazdasági földutak karbantartása”, valamint
az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” mintaprogramok keretében
február hónapban elkezdődött a Vitézdülőként ismert külterületi földút szélének rendezése. Az érintett területen
kiszáradt, félig kidőlt fák, az útba behajló cserjék, bozótok sokszor akadályozták a közlekedést. Az érintett
terület kedvelt illegális szemét lerakóhelyként is szolgált. A földút szélén lerakott több teherautónyi szemetet a
közfoglalkoztatottak összegyűjtötték,
és a programban szereplő jármű segítségével a regionális szemétlerakó
helyre elszállítottuk. A földút szélén
kivágott száraz fákat a mezőgazdasági
mintaprogramban működtetett virágkertészet fűtésére használjuk fel. A kitermelt ágakat, gallyakat pedig a járási
startmunka „bio és megújuló energia
felhasználás” mintaprogramjának keretében feldaráljuk, melyet szintén fűtési célra használunk fel.

A járási startmunka „helyi sajátosság”
mintaprogramjának keretében működtetett asztalos műhelyben, februárban 30
db pad készült el, amelyek a város közparkjaiba, köztereire, játszóterek környékére kerülnek majd ki.

A huzamosabb időtartamú útőr program
keretében, az elmúlt hónapokban az ös�szes közlekedési tábla megigazítására,
takarítására sor került. A programban
közfoglalkoztatottak felmérték a táblák
állapotát, a lista alapján a cserére szorulókat, hiányzókat a város Önkormányzata pótoltatni fogja. A táblák igazíttására,
takarítására
viszont
folyamatosan
szükség van városunkban.

Varju Róbert közmunkavezető
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INGATLANKÖZVETÍTÉS,
FÖLDMÉRÉS!
Tájékoztatom a Tisztelt
Ügyfeleimet, hogy 2017-ben is
állok rendelkezésükre
amennyiben ingatlanközvetítési,
értékbecslési, földmérési
szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni, ÁFA mentesen!
Bővebb felvilágosítás az alábbi
elérhetőségeken kérhető:
Személyesen: Földmérő Iroda,
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 45.,
(Földhivatal udvara)
Telefonon: +36/70-230-54-76,
E-mail: foldmeres@vinkovics.hu
Köszönettel: Vinkovics Attila

Csalogatjuk a tavaszt
szemet gyönyörködtető
selyemvirágokkal,
tavaszi dekorációkkal
igényes
ajándéktárgyakkal!
Szeretettel várjuk
régi és új vásárlóinkat!
Tapir Papír
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31.
Tel.: 06/30-278-0405
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A Kistérségi Óvoda hírei

Február másodikán - a Gyertyaszentelőhöz kapcsolódó népi megfigyelés
szerint - a Százszorszép Óvoda gyermekei is mackóbundába bújtak s kíváncsian figyelték, vajon meglátják-e
az árnyékukat. Brummogástól voltak
hangosak a csoportszobák, ahol sorra
épültek a barlangok. A folyosón több
száz plüssmedvéből álló Mackókiállítás, a tornaszobában pedig a „Két kicsi
bocs meg a róka” című bábjáték várta
a gyermekeket.
Február 18-án került megrendezésre
intézményünk hagyományos jótékonysági óvodabálja a Körös Étteremben.
Örömmel tölt el bennünket, hogy ebben az évben is nagy siker övezte rendezvényünket teltházas érdeklődés
mellett. Köszönhető ez annak a példa-

értékű összefogásnak, amit évről évre
tapasztalhatunk az intézmény dolgozói és a szülői közösség részéről.
Véghelyi Balázs szerint „Akkor jó a
világ, ha jó benne gyereknek lenni.” A
bál megszervezésekor mindannyiunkat
ez a gondolat vezérelt, hisz a gyermekek nevelése közös feladatunk, közös
felelősségünk. Sokat teszünk együtt
azért, hogy az óvodában eltöltött időszak élményekben gazdagon, egészséges környezetben teljen gyermekeink
számára.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni minden szülőnek, családtagnak, intézményi dolgozónak és támogatónak, hogy céljainkkal egyetértve
segítették a bál sikeres megszervezését.

Intézményünk minden óvodájában
vidám Farsangi mulatságokat szerveztünk, ahol a gyermekek együtt
kergették el a telet, s csalogatták be a
tavaszt.
Húsvétváró kézműves játszóházainkba szeretettel várjuk jelenlegi és
leendő óvodásainkat szüleikkel.
• Százszorszép Óvoda (Kossuth út 7.) 2017. április 7. péntek
• Margaréta Óvoda (Jókai M. u. 4.) 2017. április 11. kedd
Óvodáinkban beiratkozás előtti
„OVIKÓSTOLÓ” Nyílt
napokat szervezünk az érdeklődő
szülők és gyermekeik részére, amelyek időpontja egységesen:
2017. április 20-21. 9.30 – 11.30
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Bálint-Valentin Napi Kavalkád
A Bálint-Valentin Napi Programsorozat
a „Kisbálintos” diákok egyik legkedveltebb rendezvényei közé tartozik. Az idei,
a XIV. ilyen program volt iskolánk életében, s jelmondatként a Republic együttes
egyik dalszövegének részletét választottuk: „Légy, aki vagy...” A hagyományokhoz híven mind az alsó, mind a
felső tagozaton is diákigazgató választásra került sor. Az új intézményvezetők (Deli Boglárka 8. b, Erdélyi Péter
3. a) első döntései közé tartozott például az órák megrövidítése, az egységes
baseball-sapka viselése, valamint az,
hogy minden szünetben szólt a Suli-rádió. Rengeteg program várta a tanulókat: sakkverseny volt két alkalommal is,
peonzapörgető és puzzle kirakó bajnokság, Öko-ruha divatbemutató, sportos
délutánjainkon dobhattak és rúghattak
a legtechnikásabb diákok, valamint a
„Csűrcsavarosdi” játékdélutánon játszhattak az érdeklődők.
Február 14-e volt a csúcspontja a rendezvénynek. Minden osztály magára
öltötte a maskaráit és nagy hangoskodás közepette körbejártuk a várost. Volt
még ezen a napon télűző kiszebáb égetés, Bálint napi madáretetés, filmvetítés,
rendhagyó órák. A Kállai Ferenc Kulturális Központban a felső tagozatosok

magas színvonalú előadásait nézhettük
meg, amelyek a diákok, osztályfőnökök
kreativitását és sokszínűségét tükrözte.
A nap Hevesi Imre fantasztikus hangu-

latú koncertjével zárult, melyen a város nagycsoportos óvodásai is remekül
szórakoztak. Nagyon hangulatos napokat hagytunk magunk mögött, s lélekben
már készülünk a jubileumi, XV. Bálint-

A Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulójában
nagyon szép eredményt ért el Varjú Gergő 8. a osztályos tanuló: 3. helyezés, valamint Várkonyi Sarolta 7. c
osztályos diák, aki 4. helyezett lett. További eredmények: Sztoján Zoltán 7. c:
nyolcadik h. Cserenyec Orsolya 8. a:
kilencedik. h. és Saly Sára 7. c : tízedik. helyezés. Mindegyikük felkészítője: Hunya Jolán volt.

Magyar versenyekről
2017. február 17-én a megyei Pedagógiai Intézet rendezte meg a Szép Magyar
Beszéd Verseny megyei fordulóját.
Az 5-6. osztályosok közül Vinkovics
Ágnes 6. a osztályos tanuló: I. helyezett lett, felkészítője: Domokos Anikó,
míg a 7-8. osztályosok közül Nándori
Viktória 7.c osztályos diák: III. helyezett, felkészítője: Hunya Jolán tanárnő.
Gyermekprogram a városi könyvtárban
2017. 02. 17-én iskolánk 3. és 4. osztályos diákjai ellátogattak a városi
könyvtárba. Varró Dániel költő, műfordító, „Nem, nem hanem” című
interaktív gyermekprogramján vehettünk részt. Rímeket faraghattunk,
ismerkedhettünk a költő verseivel, verset tanultunk. Az előadás végén kérdéseinkre is megkaptuk a válaszokat.
Nagyon jól éreztük magunkat! Remek
hangulatú, hasznos órát tölthettünk
el itt! Köszönet az intézmény minden
munkatársának a kellemes délutánért!

Valentin Napi Kavalkádra.
A diákok és tanítóik köszönetet mondanak a szülőknek, a Gyermekekért Alapítványnak, a Szülői Munkaközösségnek,
valamint az iskola Diáksport - egyesületének támogató segítségéért!

Bálint Napi Szimultán Sakk
A Bálint-Valentin napi rendezvénysorozatunk nyitó napjaként 2017. február
6-án került sor a Bálint Napi Szimultán Sakk délutánra. Első alkalommal
fogadták el meghívásunkat Vitéz Sinka Brigitta sakkmester, Fehér Jánosné, Sinka Ildikó, segítők. A fergeteges
sakk délutánon 79 partit játszottak iskolánk tanulói, a kedves szülők, rokonok,
ismerősök a sakkmester többszörös
magyar válogatott játékos, olimpikon
Bici nénivel. Bár a mestert ugyan legyőzni nem lehetett, mégis egy nagyon jó hangulatú délutánt tölthettünk

a 89 éves, fáradhatatlan, időt nem kímélő, sakkimádó Brigitta nénivel. A
kedvessége, jó szándéka, nagylelkűsége megmutatkozott a 16 döntetlenben,
a 49 csillag adásában, amelyeket saját
készítésű, újrahasznosítható anyagokból készített ajándékokkal jutalmazott.
A mester megígérte, hogyha egészsége engedi, jövőre is ellátogat hozzánk.
További hírek, információk:
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Az idén is volt Zrínyi Ilona matek
verseny iskolánkban
A Zrínyi Ilona matematikaverseny
körzeti fordulóját rendeztük meg iskolánkban 2017. február 17-én, pénteken. Ezen a versenyen a 2-12.
osztályos tanulók logikus gondolkodását mérik feleletválasztásos tesztek során. Az idén Gyomaendrődön
75 fő nevezett erre a megmérettetésre, közülük 39 fő Rózsahegyis diák
volt. A legjobb eredményt Horváth
Nikolett, 3.a osztályos tanuló érte el,
akit behívtak az első 6 helyen végzettek eredményhirdetésére.

„Farsang van, farsang van, járjuk
a táncot gyorsabban! Förgeteges
ez a bál, még a ház is muzsikál.”
(Gyárfás Endre: Förgeteges ez a
bál)
Február 23-án jelmezbe öltöztek az
alsó tagozatos gyerekek iskolánkban. A jó hangulatú, vidám délutánon a közös jelmezbemutató után
osztályonként folytatódott a farsangi mulatság. A buli közben jó étvággyal fogyasztották a gyerekek a
szalagos fánkot, és egyéb finomságot, amit a szülők biztosítottak számukra. Támogatásukat ez úton is
köszönjük. Erre a rendezvényünkre
szeretettel hívtuk és fogadtuk az iskolába készülő nagycsoportos gyerekeket, akik közös játék közben
ismerkedhettek a tanítókkal, a gyerekekkel és az iskolával.

Ötödikes szárnypróbálgatások a
Bolyai verseny természettudományos vonalán
2017. február 10-én Békéscsabán
rendezték meg a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóját. Iskolánk két négyfős
csapata mérettette meg magát az
5. évfolyamosok versenyében. A
résztvevő tanulóink: Lovász Laura, Gellért Zalán, Pelesz Gergő és
Süli Dominik valamint Tímár Petra, Dinya Zsóka, Köleséri Attila és
Búza Gergő. a közel 70, nagy iskola
csapataival versengve tisztességesen helyt álltak.

Katasztrófavédelmi gyakorlat
helyszíne volt iskolánk
Február 24-én délelőtt katasztrófavédelmi befogadási gyakorlat helyszíne volt a tornatermünk, melyen
részt vettek a Gyomaendrődi Járási Helyi Védelmi Bizottság tagjai,
a Vidra Mentőcsoport önkéntesei,
a Katasztrófavédelem munkatársai,
továbbá a katasztrófavédelmi szakkörünk diákjai is. Majoros Zsolt
tűzoltó alezredes irányításával a
hatodik évfolyamunk diákjai is
megismerkedhettek Békés Megye
katasztrófavédelmi veszélyeztetettségével, valamint a kitelepítésselbefogadással kapcsolatos gyakorlati
feladatokkal. A programot a Vidra
Mentőcsoport kutyás csoportja eltűnt személy megkeresésével zárta. A gyakorlatot megtekintette
Dr. Pacsika György, a Járási Hivatal vezetője, valamint Toldi Balázs,
a város polgármestere is. Tanulóink
érdekesnek, és izgalmasnak találták
a látottakat, sok új ismerettel gyarapodtak.

Megmérkőztek az amőbások
Iskolánk diákönkormányzata az
előző évek hagyományaihoz híven
2017. február 20-án megrendezte
helyi amőba versenyét. Harmadik
osztálytól kezdődően minden osztály 3 fővel képviseltette magát, így
összesen 36 fő vett részt a megmérettetésben. A jó hangulatú versenyt
követően az eredményhirdetést
nagy izgalommal várták a gyerekek. Korosztályonkénti győztesek:
3- 4. évfolyamon 1. Gál Gergő, 2.
Karsai Krisztina, 3. Gellért Milán.
Az 5- 6. évfolyamon 1. Gellért Zalán, 2. Rácz Adrián, 3. Karsai Alex.
A 7- 8. évfolyamon 1. H. Tóth Noel,
2. Rácz Krisztián 3. Szerető Lajos.

Közösségépítés a Rózsahegyi
Házban
2015-ben pályázatot nyújtottunk be
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt NEA-KK-16-M kódszámú „Civil szervezetek működési
célú támogatása 2016” című felhívásra Közösségépítés a Rózsahegyi
Házban címmel. Ezzel a pályázattal
1 700 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert alapítványunk. Az
elnyert összeget a Rózsahegyi Ház
működésére fordítottuk, valamint
programok megvalósításához szükséges eszközöket vásároltunk.
Támogatási időszak 2016.03.312017.03.30.
(A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány kuratóriuma)
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Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
és a Tourinform iroda hírei

Egyesületünk továbbra is folytatja szakmai munkáját, mely során céljai többek között Gyomaendrőd
imázsának erősítése, a desztináció (turisztikai fogadóterület) népszerűsítése
illetve turisztikai információ nyújtása
az érdeklődnek.
Kiemelt aktualitásaink:
- A minden évben megjelenő Programajánló kiadványunk szerkesztését lezártuk, a nyomdai munkálatok után,
a hónap második felében elérhető lesz
irodánkban.
- A Vidékjáró: Kirándul az osztály című magazinban megjelent a várost
népszerűsítő hirdetésünk, illetve felkerültünk a www.kirandulazosztaly.hu
weboldalra.
- Március 22-én, a Víz Világnapja alkalmából egy tanulmányutat
szervezünk pedagógusok számára,
Gyomaendrőd, mint osztálykirándulási helyszín népszerűsítése célt kitűzve.
- A Youtube videó megosztó portálon elérhetővé vált a várost népszerű-

sítő egyperces reklámfilmünk, melyet
az Egyesületünk, a Liget Fürdő és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közösen finanszírozott. A film 100
alkalommal reklámozta településünket
az Echo tévében. (Film címe: Gyomaendrőd a Körösök ölelésében)
A jövőben offline és online csatornákon is szeretnénk népszerűsíteni városunkat. Jelenleg több kiadványunk
tartalmi szerkesztése zajlik, és közvetetten kiadványokkal tervezünk megjelelni kiállításokon, vásárokon, illetve
a tavasszal internetes kampányt tervezünk.
Irodánkban az országos Interticket
jegyhálózat tagja, így rengeteg koncertre, kiállításra, színházi előadásra
van lehetőség nálunk jegyvásárlásra,
(részletes lista: www.jegy.hu -n ) továbbá Magyarország turisztikai kártyája a Hungary Card megvásárlására
is van lehetőség.
Rendezvények, események hirdetésben
segítséget tudunk nyújtani Facebook

oldalunk és weboldalunk által, illetve
plakátok szórólapok helyezhetők el irodánkban.
Keressen minket bizalommal a következő elérhetőségeken:
Körös Látogatóközpont InfoPont
(Jókai u. 6.)
Nyitva: H-P 8:00 – 16:00
T: 66/386-851
gyomaendrod@tourinform.hu
www.gyomaendre.hu

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei Gimnáziumi egység
Diákjaink az eTwinning
programban
2016 novemberétől iskolánk is csatlakozott az Európai Bizottság által
2005-ben indított eTwinning programhoz, amely 2014 óta az Erasmus+, az
EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának részeként működik.
A ’Let’s Get to Know Each Other’
(Ismerjük meg egymást!) nevű angol
nyelvi projektben 7 ország 13 intézménye, köztük a mi iskolánk 3 pedagógus
(Szabadka Marianna, Rovnyik Katalin
és Varsányi Gyula) irányításával vesz
részt. Gimnáziumunk minden egyes
évfolyamából összesen 20 tanulót sikerült bevonnunk, akik eltérő nyelvi
szinten ugyan, de sikeresen kommunikálnak angolul - lelkesedésük dicséretet érdemel.
A tanulók feladata egy közös tematikus e-magazin szerkesztése, melynek
oldalain rövid angol nyelvű cikkeket
írnak, filmet forgatnak, képeket készítenek saját iskolájuk, osztályuk, lakóhelyük, országuk jellegzetességeiről,
nevezetes dátumokról, kulturális eseményekről. Mindennapjaik, szokásaik,
hagyományaik bemutatásán keresz-

tül kölcsönösen megismerik a partner
országok sajátosságait, összehasonlítják azokat más, elsősorban EU-s országok kultúrájával. A feladatok során a
diákoknak könnyen tanulnak, lehetőségük nyílik ismerkedésre, barátságok

építésére és nem utolsó sorban fejlődik idegen nyelvi kommunikációs, digitális és szociális kompetenciájuk. A
program jó példája annak, hogy az internetes kommunikáció lehetőségei
messze túlmutatnak a Facebook-on.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium hírei - Gimnáziumi egység
Egyesületi Bál

Úszósikereink

Iskolánk Szent Gellért Keresztje Egyesülete idén 2017. február 9én rendezte meg egyesületi bálját a
Körös Étterem és Szállodában. A
bált iskolánk igazgatója, Tóth Ferenc nyitotta meg, aki köszöntötte
a meghívott vendégeket, Toldi Balázs polgármestert, Szujó Zoltán
sportriportert, valamint a résztvevő szülőket, dolgozókat, tanulókat
és támogatókat. Az egyesület kuratóriuma a bál teljes bevételével
iskolánkat, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium intézményét támogatja, a befolyt összegből a tanulók
kényelmét segítő beruházást tervezünk mind az általános iskolai,
mind a gimnáziumi egység területén. Ezúttal köszönjük minden kedves támogatónak felajánlásait, a
szervezőknek, résztvevőknek a hangulatos, szórakoztató estét. Külön
köszönjük diákjaink szüleinek lelkes
közreműködését, amely hozzájárult
a bál várakozáson felüli sikeréhez.

A békéscsabai Árpád Fürdő adott
otthont a 2017. február 15-én megrendezett idei Úszó Diákolimpia
megyei döntőjének, ahol kiemelkedő eredmények születtek:
Czibulka Imola (7. osztály): 100 m
mellúszás 1. hely, 100 m gyorsúszás
1. hely; Varga Zsanett (10. A osztály): 100 m mellúszás 1. hely, 100
m gyorsúszás 5. hely; Ugrai László
(9. A osztály): 100 m gyorsúszás 9.
hely, 100 m mellúszás 6. hely; Poják
László (9. A osztály): 100 m gyorsúszás 8. hely; Vincze Viktor (11. A
osztály): 100 m hátúszás 4. hely, 100
m gyorsúszás 8. hely; Varga Zoltán (1. osztály): 50 m gyorsúszás
11. hely, 50 m mellúszás 16. hely;
4x50 méteres fiú váltó (Ugrai László, Poják László, Szántó Milán, Tóth
Ákos): 4. hely.
Korosztályukban az első helyezést
elérő tanulók kvalifikálták magukat
a debreceni Országos Diákolimpia
döntőjébe.

SOFŐRSULI
AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2017. március 15, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
otthon, egyénileg saját gépen,
interneten kersztül történő
elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.soforsuli.hu
Bosnyák József tanfolyamszervező
Tel.: 0630/409-2868
B Kat.: ÁKO B:117,24%
VSM:ELM. B:49,35%, C: 72,73%
FORG. AM:60%, B: 42,27%
K.K. AM: 54.000,-, A1: 75.900,-, A2: 102.600,-, A:146.100,OKÉV: 21056-2007

GYOMASZOLG KFT.
SZOLGÁLTATÁSA
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

TEMETKEZÉSSEL

KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Ügyelet ideje alatt hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)
Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között személyesen,
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja.
Kiadja: Kállai Ferenc Kulturális Központ Felelős kiadó: Weigertné Gubucz Edit
Telefon:66/283-524, email: kfkk.gyomaendrod@gmail.com (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár. Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2017. április hónapban jelenik meg.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007 - ISSN 20624352 (nyomtatott) - ISSN 20624492 (online)

Tájékoztatjuk
a
cégvezetőket, hogy a Gyomaendrődi
Hírmondóban
reklámozhatja szolgáltatásait, tevékenységét. A lap minden hónapban
6200 példányban jelenik meg
a gyomaendrődi háztartásokban. Érdeklődni a Kállai Ferenc
Kulturális Központban (Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.) személyesen, vagy a kfkk.gyomaendrod@
gmail.com e-mail címen lehet.
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Megyei bajnok a Kis Bálint tornász csapata

2017. február 2-án a Kis Bálint Általános Iskola tornatermében került megrendezésre a Torna Diákolimpia körzeti
versenye, amelyen két gyomaendrődi
általános iskola tornászlányai versenyeztek egymással.
Eredmények:
I. korcsop.: 1. helyezett: Kis Bálint Általános Iskola, 2. helyezett: Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola.
II. korcsop.: 1. helyezett: Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola, 2.
helyezett: Kis Bálint Általános Iskola.
Ezt követően, 2017. február 8-án,
Békéscsabán a Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban került
megrendezésre a Torna Diákolimpia
megyei döntője. A megyei szintű versenyen tornászaink nagyon eredményesen szerepeltek.
Az I. korcsoport eredményei:
BAJNOK: Kis Bálint Általános Iskola.
A csapat tagjai: Ádám Orsolya, Csipai
Csenge, Ignácz Csenge, Kiszely Kitti,
Köles Vivien, Varsányi Misell.
5. helyezést ért el a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola. A
csapat tagjai: Farkas Lara, Gombkötő
Zsófi, Hankó Réka, Sztvorecz Gréta,
Zádori Zoé

Egyéni helyezések:
Korcsoportjában bajnok lett Csipai
Csenge, így ő két aranyéremmel térhetett haza. 3. helyezett lett Kiszely Kitti,
4. helyezett: Sztvorecz Gréti 6. helyezett: Köles Vivien.
II. korcsoport eredményei:
Ezüstérmes lett a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola. A csapat tagjai: Ádám Kamilla, Farkas Lili, Fekécs Zsófia, Hankó Panna, Tímár
Petra.
5. helyezést ért el a Kis Bálint Általános Iskola. A csapat tagjai: Fekécs
Noémi, Lövei Kíra, Nagy Andrea,

Papgáti Nóra, Szunyog Hanna.
Egyéni helyezés:
Ebben a korcsoportban is gyomaendrődi
lány hozta el a bajnoki címet. 1. helyezett: Farkas Lili, valamint 5. helyezést
ért el Nagy Andrea.
A két dobogós csapat továbbjutott a
2017.03.25-én, Debrecenben megrendezésre kerülő területi döntőre. Felkészítőjük Gergely Orsolya tornaedző,
segítői: Farkas Viktória és Nánási Irén.
Gratulálunk minden versenyző tornászlánynak!
Gergely Orsolya tornaedző

Ismét megnyugtató szezonkezdés a KSI-nél
Alig fejeződött be az előző év, már
is kezdődik a következő szezon a kajakosoknál. Az idei szezon a hagyományos Héraklész Fizikai Felmérő
Bajnoksággal indult, mely viadalnak
Paks adott otthont! Ez a verseny a téli felkészülés eredményességéről ad tájékoztatást. A nyári kajak versenyek
sikerességét ez alapján még nehéz
megjósolni, de az egy év alatt elvégzett
munka eredményéről, a fejlődésekről
megbízható képet kaphatunk. A fizikai felmérő versenyszámai nem a valódi kajaktudást realizálják, hanem a
versenyző kiegészítő sportágakban való ügyességét, felkészültségét mutatják
meg, de természetesen a nagyon fontos
edzettségi állapotról is képet kapnak.
Gyomaendrőd kajakosainak sosem
volt erősségük a szinte gladiátori szintre fejlesztett, a kajak sporthoz már-már
felesleges erőnlét. Ennek ellenére a
KSI kajakosai általában szép eredményekkel zárják a felmérő versenyt, de
sok jelentőséget mégsem tulajdonítanak az elért sikereknek. Az igaz, hogy
felmérhetik a fizikális felkészültségüket, de ők nem a télen elvégzett mérhe-

tetlen munkában hisznek, inkább a jól
megtervezett, ésszerű, tudatos edzéseket részesítik előnyben! Sokkal jobban
bíznak a nyári szabadtéri evezésben,
a jól és gazdaságosan megtanult technika hatalmában, a szabadlevegő, a
napfény erejében és az edzőtáborok,
versenyek, túrák szépségében!
A Fizikai Felmérőn érmet szerző KSI
Gyomaendrőd versenyzők: Konyecsni
Milán, Szántó Milán, Várkonyi Sarolta, Varjú Zselyke, Dékány Gergő, Berta
Bence, Barna Gergő, Fodor Napsugár,
Hajkó Kata. Kiemelendő Szántó Milán
és Kalmár Lilla szereplése! Ők ketten
toronymagasan nyerték a legnagyobb
felkészültséget igénylő versenyszámot
a Cooper futást. Milán csaknem 3500
métert futott 12 perc alatt! Az eredmények bizonyítják, hogy az unalmas téli hónapokban is kitartó, szorgalmas,
áldozatos munka folyik a versenyzők
részéről, és magas színvonalú, következetes szakmai munka az edzők oldaláról. Joggal várhatják tehát a még
eddigieknél is sikeresebb versenyszezont a kajakosok igazi lételemén, a vízen!		
KSI Gyomaendrőd

Ágostonné Farkas Mária
2017. március 27-én hétfőn
17 órától 18 óráig képviselői
fogadó órát tart a Kállai Ferenc
Művelődési Központ kistermében.

16
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az FBH-NP Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt gyomaendrődi lakosságot, hogy 2017. január 01-től a ZÖLD, BIO zsákok
begyűjtése az alábbi napokon KEZDŐDIK:
Köszönettel: FBH-NP Nonprofit Kft.
Hónap
1. körzet
2. körzet

Január Február
12 és 23
13
16 és 25
15

Március
13
16

Április
24
26

Május
22
24

Június
12
14

Július
10
12

Augusztus Szeptember
7
18
9
20

Október
16
18

November
13
16

December
11
13

1. Körzet:
Akác utca
Alkotmány utca
Álmosdomb utca
Apponyi utca
Babits Mihály utca
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Bem utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Csejti utca
Csillagos utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Diófa utca
Dobi István utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Fazekasi utca
Fő út (1-52)
Fő út (45/1-106)

Gábor Áron utca
Halász utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Iskola utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kisfok utca
Kodály Zoltán utca
Kondorosi út
Korányi Frigyes utca
Kós Károly utca
Kovács Imre utca
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körös utca
Köztársaság utca
Kürt utca

Lábas utca
Liliom utca
Magtárlaposi utca
Martos Flóra utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Nagylaposi MÁV lakás
Nap utca
Napkeleti utca
Népliget utca
Nyárszegi utca
Orgona utca
Pásztor János utca
Polányi Máté u. (1-37)
Polányi Máté u. (38-80)
Rácz Lajos utca
Rózsahegyi Kálmán u.
Selyem út (1-54)
Selyem út (55-től)
Simai utca
Sugár út (1-60)
Sugár út (57-136)
Szabadság tér

Szabadság utca
Szabó Ervin utca
Szarvasi út
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szent István utca
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca
Táncsics Mihály utca
Tanya II.
Tanya II.
Tanya III.
Temető utca
Templom zug
Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Ugari út
Újkert sor
Vadász utca
Vasúti őrházak
Vasútsor utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca
Zsák utca

Fáy András utca
Fegyvernek utca
Fő út (87-222)
Gárdonyi Géza utca
Géza Fejedelem utca
Gyóni Géza utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hősök útja (1-38/A)
Hősök útja (51-111)
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
Kállai Ferenc utca
Kálmán Farkas utca
Kálvin János utca
Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Keleti utca
Kisfaludy utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kossuth Lajos út
Kölcsey Ferenc utca
Körgát utca
Körös sor
Kőrösi Csoma S. u.

Lehel utca
Lévai utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Luther utca
Madách Imre utca
Mátyás Király utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Németzugi sor
Pásztor János utca
Petőfi Sándor u. (31/1-68)
Petőfi Sándor utca (1-40)
Pósa Lajos utca
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc út
Rózsa Ferenc utca
Semmelweis Ignác utca
Somogyi Béla utca
Szabó Dezső utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szondy György utca
Tanya VI.
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Vidovszky Béla utca

Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca
Zrínyi Miklós utca

2. Körzet:

Áchim András utca
Ady Endre utca
Álmos utca
Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zs. út (1-59)
Bajcsy-Zs. út (50-143)
Balassi Bálint utca
Bánomkerti út
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csokonai Vitéz M. u.
Damjanich János utca
Dávidházi Sámuel utca
Dobó István utca
Dr. Pikó Béla utca
Dr. Szilágyi Ferenc üd.
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tisztelt
TiszteltIngatlantulajdonosok!
Ingatlantulajdonosok!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. január 01-től a
szelektív zsákok begyűjtése az alábbi napokon történik:

Az FBH-Np Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. január 01-től a
Az FBH-NP Nonprofit
Kft. értesíti
a Tisztelt
lakosságot,
hogy
2017. január 01-től a
szelektív zsákok
begyűjtése
az alábbi
napokon
történik:
HAVONTA KÉTSZER

HAVONTA KÉTSZER

HAVONTA KÉTSZER

HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:
Műanyag hulladék a szelektív
zsákban:

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:
Műanyag hulladék a szelektív zsákban és papír hulladék kötegelve:

Papír hulladék kötegelve:

Műanyag hulladék a szelektív
Január 4 és 18.
zsákban:
Február 8 és 22.

Január 2 és 16..
Február 6 és 20.
Március 6 és 20.
Április 3.
Április 18.
Május 2.
Május 15.
Június 6.
Június 19.
Július 3 és 17.
Augusztus 1.
Augusztus 14 és 28.
Szeptember 11 és 25.
Október 9.
Október 24.
November 6 és 20.
December 4 és 18.

Hétfő
Hétfő
Hétfő
Hétfő
KEDD
KEDD
Hétfő
KEDD
Hétfő
Hétfő
KEDD
Hétfő
Hétfő
Hétfő
KEDD
Hétfő
Hétfő

Az F

szelektív zsákok begyűjtése az alábbi napokon történik:

Január 3 és 17.:
Február 7 és 21.
Március 7 és 21.
Április 4.
Április 19
Május 3
Május 16.
Június 7
Június 20.
Július 4 és 18.
Augusztus 2
Augusztus 15 és 29.
Szeptember 12 és 26.
Október 10.
Október 25.
November 7 és 21.
December 5 és 19.

Kedd
Kedd
Kedd
Kedd
SZERDA
SZERDA
Kedd
SZERDA
Kedd
Kedd
SZERDA
Kedd
Kedd
Kedd
SZERDA
Kedd
Kedd

Kérjük a zsákokat, illetve kötegeket reggel 7 órára szíveskedjenek kihelyezni ezeken
a napokon!
Köszönettel: FBH-NP Nonprofit Kft.

Január 2 ésMárcius
16..
Hétfő
8 és 22.
Február 6 és 20.
Hétfő
Április 5.
Március 6 és 20.
Hétfő
Április 20.
Április 3.
Hétfő
Május 4.
Április 18.
KEDD
Május 2. Május 17.KEDD
Május 15. Június 8. Hétfő
Június 6. Június 21.KEDD
Június 19.Július 5 és 19.
Hétfő
Július 3 és 17.
Hétfő
Augusztus 3.
Augusztus 1.
KEDD
Augusztus 16 és 30.
Augusztus 14 és 28.
Hétfő
27.
SzeptemberSzeptember
11 és 25. 13 és
Hétfő
Október 9.Október 11.Hétfő
Október 24.Október 26.
KEDD
November 6November
és 20. 8 ésHétfő
22.
December 4 és 18.
Hétfő
December 6 és 20.

Szerda
Papír hulladék
kötegelve:
Szerda

Január 3 és 17.: Szerda Kedd
Február 7 és 21.
Kedd
Szerda
Március 7 és 21.
Kedd
CSÜTÖRTÖK
Április 4.
Kedd
CSÜTÖRTÖK
Április 19
SZERDA
Szerda
Május 3
SZERDA
Május 16.CSÜTÖRTÖK
Kedd
Június 7
Szerda SZERDA
Június 20. Szerda Kedd
Július 4 és 18.
Kedd
CSÜTÖRTÖK
Augusztus 2
SZERDA
Szerda
Augusztus 15 és 29.
Kedd
Szerda Kedd
Szeptember 12 és 26.
Október 10. Szerda Kedd
Október 25.
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
November 7 és 21.
Kedd
Szerda
December 5 és 19.
Kedd
Szerda

Kérjük a zsákokat, illetve kötegeket reggel 7 órára szíveskedjenek kihelyezni ezeken

Kérjük a zsákokat, illetve kötegeket reggel 7 órára szíveskedjenek kihelyezni ezeken a
a napokon!
napokon!
Köszönettel: FBH-NP
Nonprofit
Kft.
Köszönettel:FBH-NP
Nonprofit
Kft.

Kérjü

