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Országgyűlési Választások 2014.
Dankó Béla FIDESZ-KDNP képviseli Gyomaendrődöt a parlamentben

2014. április 6-án a felelős állam-
polgárok, országszerte a választási ur-
nák elé járultak, hogy szavazatukkal 
támogassák jelöltjüket, pártszimpáti-
ájukat. Néhány adatot közzéteszünk, 
98.97 %-os feldolgozottsági szint alap-
ján. Végleges eredmény 100 %-os 
feldolgozottság és a jogorvoslati határ-
idők lejárta után lesz.

Békés megye 02. számú egyéni 
választókerületében a részvételi arány 
55,81 %-os volt. 
A választás eredménye a parlamentbe 

jutott pártokat tekintve: 
Dankó Béla FIDESZ-KDNP 19319, 

Samu Tamás Gergő JOBBIK 10532, 
Rejtő József MSZP-EGYÜTT-DK-
PM-MLP 7599, Rigler Miklós LMP 
1452 szavazatot kapott.

Gyomaendrődön a választásra 
jogosultak 51,58 %-a élt jogával és ment 
el szavazni. Ez alatta marad az országos 
átlagnak és a 2010-es adatoknak. A 
választást Dankó Béla FIDESZ-KDNP 
és pártja nyerte meg.

A B C D E F G H I J
001 Hősök útja 45. (Kis Bálint Ált. Isk.) 715 411 171 111 87 161 111 89
002 Hősök útja 43. (Kner Imre Gimnázium) 736 445 169 96 135 153 100 141
003 Fő út 181. (Kis Bálint Ált. Isk.) 673 370 160 93 93 151 92 93
004 Fő út 169-171. (Református Szeretetotthon) 780 432 171 114 99 150 112 98
005 Kossuth út 9. (Katona József Művelődési Ház) 704 419 185 93 97 164 101 93
006 Vásártéri lakótelep (Óvoda) 741 412 144 102 133 146 98 136
007 Kisréti utca 27. (Művészetoktatási Intézmény) 769 364 137 128 71 127 128 77
008 Bánomkerti út 1. (Közútkezelő irodaház) 649 290 123 76 41 120 71 41
009 Selyem út 109. (Szent Gellért Kat. Ált. Isk.) 707 334 153 93 58 149 93 58
010 Selyem út 124. (Városi Könyvtár) 630 369 138 118 76 130 118 82
011 Selyem út 101. (Óvoda) 801 387 182 98 80 167 103 80
012 Szabadság utca 6. (Óvoda) 737 398 161 100 89 144 106 96
013 Fő út 42. (Általános Iskolai Kollégium) 672 295 158 54 60 153 54 62
014 Népliget út 2. (Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk.) 608 306 163 71 52 159 65 55
015 Mester utca 19. (Idősek klubja) 134 59 30 16 11 28 15 12
016 Blaha Lujza út 21. (Népház - Közösségi Ház) 846 437 206 112 87 194 111 94
017 Kondorosi út 1. (Rózsahegyi Ház) 593 202 82 57 42 81 58 41

Összesen: 11495 5930 2533 1532 1311 2377 1536 1348
A: Szavazó körzet száma
B: Szavazó körzet helye
C: Összes választásra jogosult (egyéni jelöltek esetében)
D: Megjelent választásra jogosult (egyéni jelöltek esetében)
E: Dankó Béla FIDESZ-KDNP jelöltre leadott szavazat

F: Samu Tamás Gergő JOBBIK jelöltre leadott szavazat
G: Rejtő József MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelöltre leadott szavazat
H: FIDESZ-KDNP pártlistára leadott szavazat
I: JOBBIK pártlistára leadott szavazat
J: MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP pártlistára leadott szavazat
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Várfi  András polgármester átvette 
a város adósságszolgálatával kapcso-
latos Bizonyságlevelet. A szövegben 
kifejtik: a kormány felelősen dön-
tött akkor, amikor arról határozott, 
hogy átvállalja a települések hiteleit. 
A tekercset személyesen Orbán Vik-
tor miniszterelnök írta alá. Kijelent-
hető, hogy Gyomaendrődnek nincs 
semmilyen hitele, tartozása.

Túl vagyunk egy választáson, mely-
nek eredménye ismert, az is hogy 
a sikeres kormányzás folytatódik. 

Városunkban a választás zökkenőmen-
tesen, hiba nélkül zajlott le. Megköszö-
nöm a hivatal dolgozóinak a pontos, 
felelős munkavégzést, mintahogyan a 
választási bizottságokban résztvevők 
munkáját is. 

Több pályázatunk eredményét még 
nem ismerjük, bízunk benne, hogy si-
keresek lesznek- Ugyanakkor, egy pá-
lyázatról szólnom kell, amelyről azt 
gondoltuk, hogy „elveszett”. Szeren-
csére visszakerült a pályázatok sorá-
ba és nyertes pályázatként hirdették ki. 
Ez a pályázat a „Lélekkel a Körösök 
mentén” címet viseli, Gyomaendrőd 
turisztikai életében jelentős mérföld-
kő lesz. A pályázat összköltségvetése 
459 millió Forint, támogatása 100 %-
os, saját erő nem kell hozzá. Szerepel 
benne a vallási, kulturális és történel-
mi örökségünk, természeti és környe-
zeti értékeink turisztikai hasznosítása. 
A projekt elemei mind Gyomát, mind 
Endrődöt érintik, több helyen valósul-
nak meg. Ezzel továbbra is azt az egy-
séges szemléletet valósítják meg, hogy 
Gyomaendrőd egy település, ahol a vá-
ros minden területén történik valami.

A START Szociális Szövetke-
zet gazdasági formáját a kormány tá-
mogatja. Lehetőség van arra, hogy a 
közmunkából a munkaerő a valós gaz-
dasági életbe kerüljön. A mi szövet-
kezetünkben márciustól már ebben 
a formában dolgoznak azok a varró-
nők, akik közmunkásként kezdték el a 

programot. Munkaruhát, kéztörlőket, 
sok egyéb terméket varrnak, bérmun-
kát vállalnak.

Nagyon fontos tevékenységbe kez-
dett a szövetkezet, boltot nyitott 
Nagylaposon. Ezzel eleget tesz az ott 
élők igényeinek, hogy napi rendsze-
rességgel tudjanak vásárolni. A Kép-
viselő-testület eszközbeszerzésre 
biztosított 390 ezer Forintot, amely a 
pénztárgépre és hűtőgépre elegendő. 
Természetesen ennyi pénz nem elég az 
induláshoz, az árubeszerzést követő-
en a számlákat ki kell egyenlíteni, ám 
ehhez a Képviselő-testület nem járult 
hozzá. A Laposi Bolt”-ra szükség van, 
működésére személyes garanciát válla-
lok.

A tavasz beköszöntével továbbra is 
gazdag a kulturális a programválasz-
ték: kiállítások, rendezvények sora 
várja az érdeklődőket.

Hamarosan nyílik a XVI. Sajt- és 
Túrófesztivál, sok vendéget várunk, 
akik a határon innen és túlról is érkez-
nek.       Várfi  András, polgármester

Bizonyságlevél – Polgármesteri nyilatkozat

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata az elmúlt időszakban, két ízben 
is sikeresen pályázott az egyes ön-
kormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatásokra. A Belügy-
minisztériumtól elnyerhető támoga-
tásokból 14 millió Forintot fordíthat 
városunk a Varga Lajos Sportcsar-
nok felújítására – erről lapunkban 
már beszámoltunk.

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján 
készült az Iskolai közétkeztetés szín-
vonalának fejlesztése című pályázat, 
amely 25.920.000 Ft támogatásban 
részesült, a támogatási szerződés alá-
írása megtörtént. A pályázat keretei 
között az iskolai étkeztetési feladato-
kat is ellátó Térségi Szociális Gondo-
zási Központ központi konyhájánál 
kialakításra kerül egy hűtőkamra, je-
lentős energia- és költségmegtakarítást 

eredményezve.  
Régóta esedékes már a Kis Bálint 

Általános Iskola diákjai által használt, 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 3. szám alatt 
található tálalókonyha felújítása, kor-
szerűsítése. A támogatásból lehetőség 
van az épület homlokzatának külső hő-
szigetelésére és a lábazati fal utólagos 
vízszigetelésére. Sor kerül a homlok-
zati nyílászárók cseréjére, a tetőhéjazat 
felújítására. Kiegészítésként megvaló-
sul a belső festés és a padlóburkolat fel-
újítása. A felújítás lényeges esztétikai 
és higiéniai fejlődést is jelent.

Az eszközbeszerzés során a Kos-
suth úti és a Rózsahegyi Iskola tálaló-
konyhája melegen tartó pultokat kap, a 
hozzájuk tartozó edényekkel, fedőkkel 
együtt.

Mind a két sikeres pályázat megva-
lósításra kerül ebben az évben.

Sikeres önkormányzati pályázatok PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyomá-

nyos papírdoboz 
gyártása minden 

méretben!
Szitázás, szitaforma 
készítés, kasírozás!

RÓZA KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

HIRDESSEN ÖN IS A HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!HÍRMONDÓBAN!
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Mit kell tudni az idegenforgalmi adóról?
Az idegenforgalmi adóbevétel növe-
lésével kapcsolatban megállapodást 
kötött Gyomaendrőd város Önkor-
mányzata és a GYÜSZ-TE. Miért 
volt erre szükség?
A turizmus 2013-ban országosan és 
helyileg is emelkedésnek indult, mely 
a beszedett helyi idegenforgalmi adó-
ban (IFA) nem tükröződött vissza. 
Ezért az önkormányzat a GYÜSZ-TE-
vel együttműködve megvizsgálta az 
IFA növelésével kapcsolatos teendőket. 
Megállapításra került, hogy az IFA-be-
szedést szigorítani kell, valamint a jog-
szabályok adta lehetőségek alapján ki 
kell szélesíteni az adófi zetés vendégkö-
rét a tényleges itt tartózkodásnak meg-
felelően. 
Az idegenforgalmi adó (IFA) egy helyi 
adófajta, melyet a város területén tar-
tózkodó üdülő, megszálló vendégek-
nek kell fi zetni (350 Ft/éjszaka). Az 
ebből befolyó összeget a város a turiz-
mus fejlesztésére fordítja. A beszedett 
forintoknak azért nagy a jelentősé-
ge, mert az állam a központi költség-
vetésből minden beszedett forint mellé 
1,5 Ft-ot tesz. Ez már jelentős összeg-
nek számít, visszaforgatva hatéko-
nyan tudja segíteni még több vendég 
Gyomaendrődre csalogatásának si-
kerét, ami újabb bevételt eredményez. 
Az IFA nem a helyi szolgáltatók meg-
adóztatását jelenti, hiszen ezt a pénzt 
a vendégnek kell megfi zetni. 2013-ban 
az önkormányzat 5,4 millió forint IFA-
t szedett be, melyhez az állami támoga-
tás 8,1 millió forint, azaz összesen 13,5 
millió forint adóbevétel áll a város ide-
genforgalmának fejlesztésére.
Mi a GYÜSZ-TE szerepe az IFA-val 
kapcsolatos együttműködésben?
Az adó beszedése önkormányzati fel-
adat, a GYÜSZ-TE tanácsokkal, szak-
mai segítséggel, adófi zetői öntudattal, 
példamutatással tudja segíteni az ön-
kormányzat ez irányú tevékenységét 
(adóbeszedését), azaz a turizmus fej-
lesztésére fordítható pénz előteremté-
sét (lásd: állami támogatás). Szakmai 
segítségként részt vesz az IFA téma-
körét érintő átvilágításban, szakmai 
összefüggések megállapításában, vala-
mint a szükséges lépések megtételéhez 
javaslattal él. A GYÜSZ-TE úgy gon-
dolja, hogy a város turizmusának elő-
nyeit és terheit egységesen kell viselni.
Az idegenforgalmi adó főbb szabá-
lyai
Gyomaendrőd város közigazgatási te-
rületén idegenforgalmi adó megfi ze-
tése azt a magánszemélyt terheli, aki 

nem állandó lakosként a város bel- 
vagy külterületén legalább egy vendég-
éjszakát eltölt. Vagyis mindegy, hogy a 
vendég szállásadónál, vagy magánsze-
mélynél tölti el a vendégéjszakát. 
Az adó alapja a megkezdett vendégéj-
szakák száma. Az idegenforgalmi adó 
mértéke városunkban 350 Ft/fő/ven-
dégéjszaka.
Az adó beszedésére kötelezett:
- a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
- a szálláshely, vagy bármely más in-
gatlan ingyenesen történő átengedése 
esetén a szálláshellyel, az ingatlannal 
rendelkezni jogosult, az ott-tartózko-
dás utolsó napján.
Az idegenforgalmi adót az adóbesze-
désre kötelezett akkor is tartozik meg-
fi zetni az adóhatósághoz, ha annak 
beszedését a vendégtől elmulasztotta.
Városunkban jellemzően az alábbi-
ak mentesülhetnek az idegenforgalmi 
adókötelezettség alól:
- a 18. életévét be nem töltött magán-
személy,
- a településen székhellyel, vagy te-
lephellyel rendelkező, vagy ideiglenes 
iparűzési tevékenységet végző vál-
lalkozó, vagy ezen vállalkozó mun-
kavállalója, ha munkavégzés céljából 
tartózkodik az önkormányzat illeté-
kességi területén, (erről igazolással 
kell rendelkeznie, amit le kell adnia a 
szállásadónak)
- az önkormányzat illetékességi te-
rületén lévő üdülő tulajdonosa, vagy 
bérlője, illetve ezek hozzátartozó-
ja (házastárs, bejegyzett élettárs, élet-
társ, egyeneságbeli rokon (pl: szülő, 
nagyszülő, gyermek, unoka) és annak 
házastársa vagy bejegyzett élettársa, 
örökbefogadott-, mostoha- és nevelt 
gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és 
nevelőszülő, testvér, jegyes, házastárs 
vagy bejegyzett élettárs egyeneságbeli 
rokona és testvére),
Az idegenforgalmi adó beszedésé-
re kötelezettnek, a helyi adókról szóló 
30/2011.(XI.4.) önkormányzati rendelet 
4. mellékletében meghatározott adat-
tartalmú vendégnyilvántartást kell ve-
zetnie. Ennek tartalma:
- Vendég vezeték és utóneve, születési 
ideje, lakóhelye, személyazonosító ok-
mányának száma
- Szálláshelyre érkezés dátuma
- Szálláshelyről távozás dátuma
- Eltöltött vendégéjszakák száma
- Idegenforgalmi adómentesség jogcíme
- Idegenforgalmi adó összege
- A vendégnyilvántartás szigorú szám-
adású, az önkormányzati adóhatóság 

által hitelesített nyomtatvány, melyet 
az adóhatóság térítési díj nélkül bizto-
sít a szállásadó részére.
- A vendégnyilvántartásba a vendég 
érkezésekor haladéktalanul fel kell je-
gyezni a vendég nevét és érkezésének 
napját. A nyilvántartás többi adatát - a 
következő bekezdésben meghatározot-
tak kivételével - legkésőbb még az ér-
kezés napján ki kell tölteni.
- A távozás időpontját, az eltöltött ven-
dégéjszakák számát, az idegenforgalmi 
adó kötelezettséget legkésőbb a távo-
zás napjával kell kitölteni.
Az idegenforgalmi adó bevallását és 
megfi zetését havonta, a beszedést kö-
vető hónap 15. napjáig kell megtenni. 
Az idegenforgalmi adó bevallását 
az arra rendszeresített nyomtatvá-
nyon kell benyújtani. A hagyományos 
nyomtatvány beszerezhető a Gyoma-
endrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Adó Osztályán, vagy letölthető a város 
honlapjáról (www.gyomaendrod.hu – 
Városunk – Városháza – Ügyintézés – 
Adózás). 
Lehetőség van az önkormányzat sa-
ját készítésű elektronikus űrlapjának 
használatára is. Az űrlap a város hon-
lapjáról (www.gyomaendrod.hu/hu/e-
ugyintezes, vagy www.gyomaendrod.
hu – Városunk – Városháza – Ügyinté-
zés – Adózás) letölthető és a közismert 
Abevjava (Általános Nyomtatvány Ki-
töltő) programmal kitölthető és ügy-
félkapun keresztül, a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatalnak el-
küldhető
A szállásadással hivatásszerűen fog-
lalkozóknak az idegenforgalmi adó-
köteles tevékenység megkezdésének 
bejelentését, annak megszűnését, vál-
tozását szintén az arra rendszeresített 
nyomtatványon kell megtennie. Ez az 
űrlap mind hagyományos, mind elekt-
ronikus formában szintén megtalálha-
tó városunk honlapján. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
- GYÜSZ-TE
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FELHÍVÁS - A legszebb konyhakertek
Gyomaendrőd város polgármestere - csatlakozva „A legszebb 

konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  
programhoz - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt.

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy 
barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga és családja számára 
minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: az illető a programhoz önként 
kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre 
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt, akár tulajdonos, akár 
megművelő.
Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított 
Mini:  10 – 50 m2 
Normál:  50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő:  2014. április 30. 
Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala ügyfélszolgálatán

Kérjük, hogy a nevezett kategóriáról készítsenek fotókat,  mely segíti a bírálók 
munkáját, ez az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 
3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének 
megfelelően

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően 
gondozott, gyommentes, és egyben hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és 

öntözés esetén a csatorna/esővíz használata
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne 

madáretető, madáritató, és madárodú.  (A kertet madárbaráttá lehet 
minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található 
útmutatás alapján.)

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak 
odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó 
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória 
első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1 - augusztus 8-ig) történik előzetes 
időpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés:  2014. augusztus 16.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

BALLAGÁSI AKCIÓ
a Berill Ékszerüzletben

Arany és Ezüst ékszerek:
10-20-30 % 
kedvezménnyel

Törtarany beszámítás és 
fazondíjas vásárlási lehetőség.

Megbővített karikagyűrű 
készletünk párnapos 

határidővel rendelhető.
Szeretettel várjuk a kedves 

vásárlókat!

Hinel Andrea Gyomaendrődről csa-
ládjával - férj és két gyermek- kihasz-
nálva egy adódó lehetőséget, Svájcba 
költözött. Ott élnek, tanulnak, dolgoz-
nak. Andi életében a kézművesedés 
kis gyermekkorától jelen van. Sárból 
emberkéket gyúrt, majd rajzolgatott, 
üveget festett és a decoupage techni-
kával is megismerkedett.  A munka 
és a család mellett egyre inkább érez-
te a késztetést, hogy újra elővegye régi 
kedvtelését, amely a lakásuk dekorá-
lására készített képekkel kezdődött. 
Technikájának egyedisége abban rejlik, 
ahogyan ötvözi az anyagokat, formá-
kat, a funkciókat. A sokoldalú felhasz-
nálás, inspiráló számára: drót, fa, papír, 
kő, ruhaanyagok, gipsz, gipsz-kerámia-
por keverék, többféle ragasztó adja a 
végeredményt.

Kiállítása megtekinthető a könyvtár-
ban 2014. április 7. – 30. között, nyit-
va tartási időben: hétfőtől- péntekig 9 
és 17, szombaton 9-12 óra között. A lá-
togatók között kisorsolásra kerül Hinel 
Andrea egyik felajánlott, kiállítási tár-
gya.

Hinel Andrea 
kiállítása 
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2014. március 27-e nagy nap Gyo-
maendrőd életében. Ekkor kaptuk a 
hírt, hogy 2012 augusztusában az Új 
Széchenyi Terv keretében Gyomaend-
rőd város által benyújtott turiszti-
kai pályázat 100 %-os támogatási 
intenzítás mellett 459 191 080 Ft ál-
lami támogatásban részesült. Ez egy 
sokáig emlegetett mérföldkő lesz Gyo-
maendrődön, hiszen a beruházások, 
fejlesztések hatására nő a településen 
a munkahelyek száma, nő a város ide-
genforgalmi és iparűzési adó bevétele, 
nő a város lakosság megtartó képessége.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy 
megköszönjem Dr Latorczai János 
úrnak az Országgyűlés alelnökének és 
Dankó Béla úrnak Gyomaedrőd Város 
országgyűlési képviselőjének pályáza-
tunk támogatását.

Ezt a pályázatot másfél éve a 
GYÜSZ-TE TDM szervezet pályá-
zatíró csapata és kibővített team-je ál-
modta meg és készítette el. A pályázat 
a város országosan egyedülálló termé-
szeti és kulturális értékeinek kihasz-
nálása mellett a zarándok-turizmus 
hagyományteremtésével az ökoturiz-
mus bevonásával egy olyan Gyoma-
endrődöt átfogó komplex turisztikai 
fejlesztési programot tűzött ki célul, 
ami nem csak a város turisztikai fejlő-
dését indítja meg, hanem hosszútávon 
a gazdasági fellendülést is megala-
pozhatja. A pályázati programunk 
Gyomaendrődöt egységes egészként 
kezeli, a város teljes területét átfogja, 
melyet három témakör szerint csopor-
tosítottunk: 

- Vallási turizmus fejlesztése, ezen 
belül a Szent Antal Zarándokház ki-
alakítása az Endrődi Népház udva-
rán, a zarándok út részeként a Falualji 
holtágon lévő „sóhajok hídjának” át-
építése, szabadidő és kulturális park 
kialakítása vízre nyúló kiállítótérrel és 
pihenőkkel, csónakkölcsönzési lehető-
séggel.
- Történelmi és kulturális örökség 
turisztikai hasznosítása keretében a 
Zarándok szállás közelében lévő Szent 
Antal kenyérsütő ház eredeti állapotá-
ban történő helyreállítása.
- Ökoturisztikai célú fejlesztések 

témakörében Bárka Látogatóközpont 
építése a Templom-zugi holtágon, Kö-
rös Látogatóközpont kialakítása kiál-
lítóterekkel és helyi termékpiaccal  a 
volt Jókai úti iskolából, Erzsébet ligeti 
tanösvény és 15m magas kilátó építése 
sétaúttal fent a lombkorona magassá-
gában.

Az elkövetkezendő hónapok-
ban a Gyomaendrődi Hírmondó 
segítségével szeretnénk Önökkel 
megismertetni a projekt részleteit és 
előrehaladását. 

Nagyné Perjési Anikó
önkormányzati képiselő

„Lélekkel a Körösök mentén”
Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében

Gyomaendrődi Hírmondó
 közéleti havilap
Kiadja: 
  Közművelődési, Közgyűjteményi 
  és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Szerkesztőség: 
  Határ Győző Városi Könyvtár
  Telefon: 66/521-655
  varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Engedélyszám: 163/0613-1/2007
  ISSN 20624352 (nyomtatott) 
  ISSN 20624492 (online)

Húsvéti kifestők és 
dekorációs kellékek.
Megérkeztek a nyári 
szabadtéri játékaink:

Futóbicikli, kismotorok, 
hinták, dömperek, 
kagylóhomokozó, 

medencék.

A RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2014. április 28-án, hétfőn, 17 óra.

Helyszín: Katona József Műv. Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!
A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó 

elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu

Bosnyák József tanfolyamszervező 
Tel.: 0630/409-2868

OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020
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Április 8-án, a Nemzetközi Roma Nap 
alkalmából előadások hangzottak el a 
Cigány Közösségi Házban. A cigányzene 
történeti fejlődéséről és jelentőségéről 
szóló előadásból idézünk:

A magyar cigányzene vagy más néven 
magyar nóta a 18. századtól a 20. század 
második feléig, a magyar szórakozás 
elengedhetetlen 
része volt. Az 
első ismert prímás 
Czinka Panna 
(1711-1772) volt. A 
romantika korában 
a nemzeti érzés 
fontos kifejező 
eszköze volt a 
verbunkos zenei 
műfaj, melynek 
legnépszerűbb 
terjesztői a 
cigányzenekarok 
voltak. A zenész 
foglalkozás az 
úgynevezett 
magyar cigányok 
körében terjedt 
el, mely révén ez 
a réteg elismert 
és megbecsült 
csoportja 
lett a cigány 
társadalomnak. Bihari János (1769–1828) 
a reformkor leghíresebb prímása, akinek 
művészete folytán vált a verbunkos 
véglegesen a magyar zenetörténet 
meghatározó részévé. Ott voltak a 
cigánybandák az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc katonái között, még 
inkább segítették a nemzeti ellenállás 
ébren tartását a kiegyezésig. Elég csak 
néhány híres nevet említenünk: Sárközi 
Ferenc (1820–1890) Kossuth Lajos 
hadnagya és a szabadságharcban részt vevő 
cigányzenészek főkarmestere; vagy Boka 
Károly (1808–1860) debreceni prímás. 
A szabadságharc leverése utáni években 
kiemelten támogatták a cigányzenészeket, 
akiknek hangversenykörutakat szerveztek 
az országban, ezzel is fenntartva a 
nemzeti ellenállás szellemét. A század 
közepén, pedig megjelenik a verbunkos 
hagyományaiból is táplálkozó, új magyar 
műfaj, az énekelt dal: a magyar nóta, más 
nevén a népies műdal. Hasonló társadalmi 
igény teremti meg ennek is az alapját, 
mint annak idején a verbunkosnak. A 
magát haladó szellemiségűnek tartó és 
érző magyar felsőbb réteg igényli egy 
új, sajátosan magyar műfaj létrejöttét. 
A két világháború közötti időszakban 
annyira népszerű ez a műfaj, hogy a 

muzsikusok nélkülözhetetlen részei lettek 
a mindennapi életnek. Külön kell említést 
tennünk Dankó Pistáról (1858–1903), a 
szegedi, cigány származású dalszerzőről, 
aki nem hangszeres tudásával tűnik ki 
kortársai közül, hanem dalszerzőségével. 
Az endrődi cigányzenészek közül 
kiemelkedett ifj. Farkasinszki Imre 

prímás, aki különleges játékával elbűvölte 
a hallgatóságot. Élettörténetét Márton 
Gábor pedagógus, helytörténész vetette 
papírra, mely könyv formában 1987-ben 

jelent meg. A leghíresebb endrődi banda 
tagjai voltak: Farkas József terc-prímás, 
Dógi Guszti kontrás, Jovi Elemér brácsás, 
Dógi Zoltán bőgős, Farkasinszki János 
cimbalmos, Farkasinszki Imre prímás, id. 
Farkasinszki Imre klarinétos, Farkasinszki 
Gyula csellós és Dógi Béla segéd-prímás. 
Sajnos a második világháború után a 
cigányzenét a feltörekvő kommunista 
propaganda az urak zenéjének titulálta és 
gyakran lehetetlenítette el a cigánybandák 

működését. A 
kávéházakban és 
vendéglőkben játszó 
cigányzenekarok 
felbomlottak. Az 
endrődi és gyomai 
cigánybandák sorra 
feloszlottak az 1950-
60-as években. 
A legtovább a 
Dombszögön 
működött zenekar, 
mely az 1980-as 
években fejezte be 
hívatásos munkáját. 
Napjainkban 
csupán Botos János 
cigányzenekara 
működik 
kisebb-nagyobb 
megszakításokkal. 

Ne hagyjuk 
elveszni ezt a 
páratlan zenei 

örökséget! Támogassuk és segítsük, hogy 
a nagy múltú cigányzene ne hallgasson 
el örökre. 

Írta:  Dr . Szonda István

Cigányzene és magyar nóta

XVI. Nemzetközi Gyomaendrődi Sajt-és Túrófesztivál
2014. május 2-3. Gyomaendrőd

Túrós-sajtos süti versenyt hirdet

Keressük a fesztivál legjobb túrós vagy sajtos süti készítőjét. Lehet, hogy 
pont Ön az! Csak készítse el kedvenc túrós vagy sajtos sütijét, melyből egy kis 
kóstolót adjon le zsűrizésre a fesztiválon. 
Kategóriák: 

1. Édes sütemények (túros vagy sajtos)
2. Sós sütemények (túros vagy sajtos)

Díjazás: 
Kategóriánként I., II., III. helyezett és különdíjak.
A díjazott sütik készítőit és receptjeit közhírré tesszük honlapunkon 
(www.gyomaendre.hu), ezzel garantálva a gyomaendrődi és országos 
ismertséget. 
A zsűrizésre szánt sütiket - recepttel együtt - kérjük május 2-án pénteken 
9.00-11.00 között leadni szíveskedjenek a zsűri sátornál. 
Eredményhirdetés május 2-án pénteken 16.00-kor.

N

p
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Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2008- ban három önkormányzat: Hu-
nya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd és 
a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egye-
sülete úgy döntött, hogy létrehoz egy 
önálló működési területtel rendelkező 
tűzoltóságot. 

December elsejével megkezdte mű-
ködését a Hunyai, Csárdaszállási, 
Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 
köztestületi formában. A köztestü-
let vezetőségét a három önkormányzat 
polgármestere és a Tűzoltó Egyesület 
elnöke alkotja. A köztestület elnöké-
nek Várfi  Andrást Gyomaendrőd város 
polgármesterét választották. Működési 
területük a három önkormányzat köz-
igazgatási területe. 

A tűzoltóság 11 főállású tűzoltó-
val és 2db tűzoltó gépjárművel kezd-
te meg munkáját a Gyomaendrőd Fő 
út 2. szám alatt található laktanyában. 
Mindennapi munkájukban segítség a 
tűzoltó egyesület önkéntesei. 2011 feb-
ruárjában a tartalék gépjármű oly mér-
tékben elöregedett, hogy már nem volt 
biztonságos. Így a tűzoltóság Németor-
szágból vásárolt egy Mercedes 1222-es 
tűzoltó típusú gépjárművet. A vásár-
láshoz szükséges összegből 4 millió 
forintot Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata biztosított Kállai Ferenc ha-
gyatékából, további 2 millió forintot 

vállalkozások aján-
lották fel. 

2012. május 1-től 
a jogszabályi válto-
zások következté-
ben megváltozott 
a tűzoltóság neve, 
az Önkéntes kife-
jezést felváltotta 
az önkormányza-
ti. Ebben az évben 
sikerült a tűzoltó-
ságnak bővíteni a 
tűzoltó laktanyát, 
és vásárolnia egy új 
feszítő-vágó beren-
dezést mely nagy 
segítség a műszaki mentések során. A 
2013-as évben az Önkormányzati Tűz-
oltóság a mindennapi munkájuk mel-
lett részt vettek a Dunai árvíznél zajló 
védekezésben is. Az Önkormányzati 
Tűzoltóság tűzoltói a megalakulástól 
napjainkig több mint 500 alkalommal 
vonultak káreseményekhez. A tűzoltó-
laktanyában minden évben látogatást 
tesznek óvodások és az iskolák diák-
jai. Fontosnak tartjuk, hogy a gyere-
kek megismerjék a tűzoltók munkáját. 
Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd 
város biztonsága tekintetében kulcs-
fontosságú, hogy Gyomaendrődön mű-

ködik az Önkormányzati Tűzoltóság. 
A településeken bekövetkezett kárese-
ményekhez elsőnek az Önkormányzati 
Tűzoltók érkeznek és kezdik meg a be-
avatkozást. 

A településeken eddig bekövetkezett 
káreseményeknek 80 százalékában ön-
állóan avatkoztak be a Gyomaendrődi 
Önkormányzati Tűzoltók. A jövőben is 
állunk a lakosság rendelkezésére és se-
gítünk a bajban.

Omiliák Csaba
Önkormányzati Tűzoltóság 

Tűzoltóparancsnoka

Az Endrődi Híd avatása
Az Endrődiek Baráti Köre híd-

avató ünnepséget szervez 2014. má-
jus 10-én (szombat) az endrődi közúti 
hídnál. Az alkalmat az adja, hogy 100 
évvel ezelőtt épült az első endrődi köz-
úti híd, továbbá, hogy a közelmúlt-
ban újjáépített hídnak nevet is adjunk 
„ENDRŐDI HÍD” néven.

Az ünnepség misével kezdődik az 
endrődi Szent Imre Katolikus temp-
lomban délelőtt 10.00 órakor. A mi-
se a hídépítőkért, az elszármazottakért 
és a helyben élőkért lesz. Ezt követő-
en 11.00 órakor a híd Endrőd felőli vé-
génél szervezett ünnepségre kerül sor.
Az ünnepi program:
• A jelenlévőket Várfi  András polgár-
mester úr köszönti.
• Az ünnepi beszédet Dr. Erdész Ádám 
- endrődi kötődésű- a Magyar Nemze-
ti Levéltár Békés Megyei Levéltárának 
főigazgatója mondja.
• Majd köszöntjük az első híddal egy 
időben született 100 éves    Marjainé 
Liziczai Teréziát.

• Ezt követi a híd nevét jelölő tábla le-
leplezése, majd a néptáncosok sze-
replése. Ők a Suttyomba Zenekar 
kíséretében áttáncolnak a hídon, visz-
szafelé sörös hordót gurítanak azon.

Az ünnepségre szeretettel hívjuk és 
várjuk Gyomaendrőd lakosait és az el-
származottakat.

Endrődiek Baráti Köre
Vezetősége nevében: Fülöp Imréné

Kérnénk, akinek olyan fényképe, ké-
peslapja van, ahol az endrődi híd lát-
ható, szíveskedjen lemásolás végett 
eljuttatni az alábbi címek valamelyi-
kére:
Ladányi Gáborné

5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 21.
Dr. Szilágyi Ferencné
5500 Gyomaendrőd, Kölcsey F. u. 12.

Fülöp Imréné
5502 Gyomaendrőd, Szabadság u. 4/2.
Határ Győző Városi Könyvtár

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Nyílt napok
A nyílt napokon három napra a tan-

teremajtókat is kitártuk az érdeklődők 
előtt. Első alkalommal a nagycsopor-
tos óvodások és szüleik tekintették 
meg az iskolát, majd részt vettek né-
hány tanórán a leendő első osztályos 
tanítók jelenlegi osztályaiban. A moz-
galmas, interaktív foglalkozásokon az 
ovisok kipróbálták az interaktív táb-
lát, szerepeltek, rajzoltak, ritmizáltak, 
csoportosítottak, számoltak, sőt, még 
az igeragozásban is segítettek a negye-
dikeseknek, szüleik örömére. Az élmé-
nyeket csak fokozta, hogy az órák után 

közösen mondtunk búcsút a télnek. A 
maskarás hívogatókat követve az ud-
varon ismertettük a farsang történetét, 
majd mikor egy tél-űző verset is el-
mondtunk, lángra lobbant a kisze báb. 
A varázslat jól sikerült, a szikrázó nap-
sütésben még lehetett játszani egyet az 
iskolaudvaron.

A második és a harmadik nap a szü-
lőké volt. Sokan voltak kíváncsiak az 
órákra, a korszerű pedagógiai és érté-
kelő módszerekre, a kooperatív mun-
kára, differenciált foglalkozásokra. A 
felnőttek képet kaptak gyermekük osz-
tályon belüli helyzetéről és a gyerekek 
is örültek, hogy szüleik aktívan érdek-
lődnek iskolai munkájuk felől.

A diákolimpia 
körzeti hírei

A mezei futóverseny első korcso-
portjában Szrnka Berzsián szerezte 
meg az első helyet, a második kor-
csoportban Karsai Gábor lett máso-
dik, a harmadik korcsoportban pedig 
Kovács Ágnes első, Nyemcsok Judit 
második, Lakatos Rikárd harmadik 
helyezést szerzett. Iskolánkból ők ju-
tottak tovább a megyei fordulóra.

Kézilabdásaink és focistáink egy-
aránt a második helyen végeztek a 
körzetben.

Ásványkiállítás
A Föld kialakulása és a későb-

bi geológiai tevékenységek során lét-
rejött kőzetekről kaptak tájékoztatást 
a tanulók és betekintettek az ásvány-
gyűjtők kalandos munkájába. A gra-
fi ttól a gyémántig, a mészkőtől a 
márványig, a réztől az aranyig sok-
sok érdekességet hallottak. Összeha-
sonlították a természetben talált és a 
csiszolt köveket. Kézbe véve vizsgál-
gatták a kvarcot, gipszet, ként, achá-
tot, lazúrt, magnetitet, sivatagi rózsát 
és más érdekességeket. 

Rendhagyó 
történelemóra

A Föld kialakulása és a későbbi geo-
lógiai tevékenységek során létrejött kő-
zetekről kaptak tájékoztatást a tanulók 
és betekintettek az ásványgyűjtők ka-

landos munkájába. A grafi ttól a gyé-
mántig, a mészkőtől a márványig, a 
réztől az aranyig sok-sok érdekessé-
get hallottak. Összehasonlították a ter-
mészetben talált és a csiszolt köveket. 
Kézbe véve vizsgálgatták a kvarcot, 
gipszet, ként, achátot, lazúrt, magne-
titet, sivatagi rózsát és más érdekessé-
geket. 

Megyei szintű 
eredmények 

történelemből
Az Országos Történelem Tanulmá-

nyi Verseny iskola fordulóján hat 7-8. 
osztályos tanulónk vett részt. A té-
makör Magyarország és Európa tör-
ténete 1815 és 1849 között. A megyei 
fordulóra 2 tanulónkat hívták be, ahol 
Szujó Róbert 9.,  Varju Tamás 11. he-
lyezést ért el. Felkészítőjük Vaszkóné 
Dinya Erzsébet.

Mesélj Európa!
A kecskeméti Alternative English 

School és a Dél-Alföldi Europe Direct 
az idén 9. alkalommal rendezi meg az 
Európa Nyelvi Díjat nyert Mesélj Eu-
rópa elnevezésű angol nyelvi vetélke-
dőt. Az online forduló és a képregény 
készítés eredménye alapján iskolánk 
négy regisztrált csapatából három be-
jutott a békéscsabai elődöntőbe. Fel-
készítők: Sütő Györgyi, Szedlák 
Réka, Tóth Magdolna. 
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Hírek a Kis Bálint Általános Iskolából

A Gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskola évekre visszamenően jó 
kapcsolatot ápol Gyomaendrőd Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzatá-
val. Ez az együttműködés 2011 szept-
emberétől még szorosabbá vált, hiszen 
ekkor indult az intézményben az első 
német nemzetiségi programmal műkö-
dő osztály. A 2013-2014-es tanévben 45 
kisgyermek tanulhat heti 5 órában né-
met nyelvet általános iskolai keretek 
között. A nemzetiségi tartalmak nem 
csupán a német órákon, hanem a külön-
böző tantárgyak tananyagában is meg-
jelennek, valamint a tanórán kívüli és 
szabadidős foglalkozásokon, iskolai 
programokon is. A rendezvények min-
den diák, szülő és az óvodás gyermekek 
számára is nyitottak. 

Az intézmény pedagógusai fontos-
nak tartják, hogy a fi atalok megismerjék 
a tágabb és szűkebb lakókörnyezetük-
ben élő német nemzetiség történelmét, 
kultúráját, szokásait, hagyományait. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat-
tal szervezett programok közül legnép-
szerűbbek: a Márton-napi lampionos 

felvonulás, a karácsonyi és húsvéti ját-
szóházak és az idegen nyelvi délután. 

2014. március 29-én Orosházán ke-
rült megrendezésre a Békés Megyei Né-
metek Anyanyelvi és Kulturális Napja. 
Városunkat Várfi  András polgármester 
mellett a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat delegációja és a Gyomaend-
rődi Kis Bálint Általános Iskola 3. a 
osztályos tanulói képviselték. A diá-
kok a rendezvényen verset, polkát, né-
met dalt adtak elő Balla Károlyné és 
Schwalm Gyula felkészítő tanárok se-
gítségével.

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat kezdeményezésére 2015. szeptem-
ber 1-től a Gyomaendrőd – Csáraszállás 
- Hunya Kistérségi Óvoda Százszor-
szép Óvodájában is megkezdi működé-
sét a német nemzetiségi óvodai csoport. 
A gyermekek már egészen kicsi kor-
tól játékos formában ismerkedhetnek 
meg a német nyelvvel, hagyományok-
kal, népszokásokkal. Ennek előzmé-
nyeként már működik az óvodában a 
nevelési időn túli német játékos fog-
lalkozás, melyre a gyermekek öröm-

mel, s mindig várakozással érkeznek. A 
különfoglalkozáson német nyelvű da-
lokkal, mondókákkal, mesékkel, játé-
kokkal ismerkednek meg az óvodások, 
miközben észrevétlenül jegyeznek meg 
szavakat, kifejezéseket, amelyek jó ala-
pul szolgálnak későbbi nyelvtanulásuk-
hoz. Az előző tanévben az óvodások, s 
pedagógusaik is részt vettek a Kis Bá-
lint Általános Iskola, és a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat által szervezett 
Márton napi lampionos felvonuláson, 
illetve az ehhez kapcsolódó rajzpályá-
zaton, majd februárban a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat által szervezett 
Sváb bálon. Az óvodai német nyelvvel 
való ismerkedés és a kapcsolattartás 
a Kis Bálint Általános Iskolával mind 
megkönnyítik az óvoda – iskola átme-
netet az óvodások számára. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a német nemzetiségi nyelvoktató 
program mind a szülők, mind a gyer-
mekek körében közkedvelt oktatási for-
ma, bízunk abban, hogy a 2014-2015-ös 
tanévben is sokan választják ezt a lehe-
tőséget.

Kedves Szülők!
VÁLASSZÁK A

GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT!

Büszkék vagyunk rá:
- megkaptuk a „Gyomaendrődért” emlékplakettet,
- diákjaink környezettudatos magatartására és szemléletére – ÖKO iskola cím 
birtokosa vagyunk
- oktatásunkat UNIÓS pályázatok támogatják,
- tanulóink úszásoktatáson vehetnek részt,
- német és angol nyelvoktatás mellett német nemzetiségi nyelvtanulás is vá-
lasztható,
- sikeresen fejlesztjük a kulcskompetenciákat,
- tanulóink bekapcsolódhatnak tehetséggondozó- és fejlesztő programokba,
- diákjainkat iskolánk Gyermekekért Alapítványa táboroztatja és támogatja,
- Sportegyesületünk sokféle programot, versenyt és sportolási lehetőséget biz-
tosít gyermekeink számára.

Német nemzetiségi nyelvoktatás a 
gyomaendrődi köznevelési intézményekben

Sulikóstoló
Szeretettel várunk benneteket ovis 

kispajtások az óvó nénik kíséretével, 
2014. április 11-én délelőtt, az iskola-
padokba.

Egy kis újkori 
sportt örténelem

A Gyomaendrődi Kis Bálint Ál-
talános Iskola IV. korcsoportos (7-8. 
oszt.) kézilabdás lányai az Orosházán 
megrendezett Kézilabda Diákolimpia 
megyei döntőjén első helyezést értek 
el. Így Békés megye LEGJOBB CSA-
PATAKÉNT az országos elődöntőbe 
jutottak. Büszkék vagyunk rájuk!

A csapat tagjai: Kovács Nikolett, 
Sebők Georgina, Zahalka Renáta, Ko-
vács Szolanzs, Fülöp Petra, Kruchió 
Adrienn, Farkas Adrienn, Tari Edit. 
Felkészítő testnevelő: Lakatos Tibor

Beíratkozás
2014. április 28-30-án, 8-18 óra kö-

zött, a Fő út 181. szám alatt /igazga-
tói iroda/.
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A Kner Gimnázium hírei

Iskolánk kosárlabda csapata részt 
vett az Amatőr Kosárlabda Diákolim-
pián, melynek megyei fordulóját 2014. 
február 26-án tartották meg a Varga 
Lajos Sportcsarnokban. Itt a dobogó 2. 
helyet, majd 2014.03.13-án a Kecske-
méten megrendezett Kosárlabda B33 
diákolimpiai verseny elődöntőjén a 6. 
helyet szerezték meg. A csapatot felké-
szítette: G. Darázsi Anna.

Kecskeméten 2014.03.02-án ren-
dezték meg az Úszó Diákolimpia Or-
szágos döntőjét. Gönczfalvi Balázs a 
Gyomaendrődi Delfi n Úszóegyesület 
tagja, iskolánk 11. A osztályos tanuló-
ja az előkelő 4. helyet szerezte meg a B. 

kategória V-VI. korcsoportjában 100 m 
mellúszásban.

A XXV. Zrinyi Ilona Matematika 
Verseny megyei fordulójára a 9.A. osz-
tályból Deli Csenge az 5. Tóth Bálint 
a 10. helyezést érte el. Felkészítő taná-
ruk: Bela Tibor.

Márciusban a Szépíró Verseny me-
gyei fordulóján első helyezést ért el 
Szöllősi Annamária 10.B osztályos ta-
nulónk és ezzel továbbjutott az orszá-
gos fordulóba. Felkészítője: Fekécsné 
Búza Erika.

Békéscsabán 2014.03.19-én rendez-
ték meg a középiskolák számára a Ka-
zinczyról elnevezett „Szép Magyar 

Beszéd” verseny megyei fordulóját. 
Intézményünket Uhrin Barbara (9.A) 
és Deli Csenge (9.A) képviselte. De-
li Csenge 3. helyezést ért el. Bernáth-
né Butsi Erika tanárnő segítette őket a 
sikeres felkészülésben.

Tanulóink versenyeredményei

Az utóbbi hetekben két tudományos 
előadáson is részt vehettek az érdek-
lődők. Az elsőre 2014. március 27-én 
került sor, melyet Dr. Köhler Mihály 
tartott. Rövid, életrajzi bemutatkozása 

után a talajjavítás alföldi lehetőségeiről 
és tapasztalatairól számolt be. Kiemel-
te, hogy Gyoma az 1980-as évek ele-
jén élen járt a talajjavítási technológiák 
kivitelezésében és az 1981-ben meg-
rendezett talajjavítási konferencia ré-
vén településünk országos hírűvé vált. 
Megemlítette, hogy gyomai kutatásai-
nak eredményeit más vidékeken is al-
kalmazni tudta. Hangsúlyozta, hogy a 
helyben felhasznált talajok, mint a me-
szes altalaj, a lápföld még napjainkban 
is a legolcsóbb talajjavító anyagok és 
megfelelő vastagságban szétterítve a 
javítandó területeken akár 40-50 évre 
kifejtik talajjavító hatásukat. 

Ezt követte 2014. április 3-án Rosza 
Péter közvetlen és érdekes előadása. A 
rövid bemutatkozásból megtudhattuk, 
hogy előadónk szintén gyomai kötő-

désű, 1986-ban érettségizett intézmé-
nyünkben, majd vízépítő mérnök lett 
és jelenleg is különféle árvízvédelmi 
és völgyzáró gátak építésével foglalko-
zik, a bajai főiskola tanára is. 

Az előadásban részletes informá-
ciókat kaptunk a 2010. október 04-én 
bekövetkezett iszapkatasztrófa törté-
néseiről, a kiömlő vörösiszap áramlá-
sának sebességéről, mennyiségéről, 
pusztításáról, tulajdonságáról és az élő 
szervezetre gyakorolt hatásáról. Majd 
személyes élményeket hallhattunk a 
mentési munkálatokról is. A sok ér-
dekesség között az is elhangzott, hogy 
a timföldgyártás melléktermékét, a 
vörösiszapot az ajkai hőerőmű hulla-
dékából épített gátak között úgyneve-
zett salak-pernye gátak között tárolták. 
Az a gát, melyen a szakadás bekövet-
kezett. 27 m magas volt, kb. 47 m szé-
lességben szakadt át és 1,7 millió m3 
anyag kiömlését eredményezte. Az 
előadás legérdekfeszítőbb része a ka-
tasztrófa okainak feltárása valamint a 
médiában elhangzottak és a valós okok 
összevetése volt. 

Akik részt vettek az előadásokon él-
ményszerűen jutottak hozzá a legújabb 
tudományos eredményekhez.

Egyetemi esték O:DA Buda tábor
2014. március 6-9. között gim-

náziumunk két disputás csapata, a 
Knertészek és a Kneresek a Csillebér-
ci Ifjúsági- és Szabadidő Központban 
megrendezett O:DA Buda tábor verse-
nyén vettek részt. A többnapos verseny 

során lehetőségük nyílt Vágó Gábor és 
Gál Gergely politikusokkal beszélget-
ni, de ellátogattak a Parlamentbe és az 
Alkotmánybíróság épületébe is, ahol 
dr. Paczolay Péterrel, a testület elnöké-
vel beszélgettek az ott folyó munkáról. 

A délelőtti „kirándulások” után délutá-
nonként zajlottak a komoly megméret-
tetések, a csapatok közötti vitázások. 
De azért jutott idő fi lmnézésre és bu-
lizásra is. A táborról a versenyzők így 
nyilatkoztak:-„Bár a brüsszeli utat nem 
mi nyertük meg, de a táborban olyan 
barátságok szövődtek, melyet azóta is 
ápolunk és már szervezzük a követke-
ző személyes találkozásunkat is.”
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A Bethlen Gábor Szakiskola hírei

Iskolánkban mindig nagyon fontos 
volt a hagyományok őrzése és környe-
zetünk védelme, ápolása. A Nagykő-
rösön megrendezett versenyen ezt a 
két témát dolgozták fel az ország kü-
lönböző helyeiről érkezett diákok. A 
versenyre 14 pályázat érkezett és a csa-
patok ez mutatták be a zsűrinek és a 
közönségnek.

Molnár István, 9.A osztályos tanu-
lónk a juhász segítőit, eszközeit, ruhá-
zatát mutatta be egy nagyon szívhez 

szóló prezentációban. Sok dicséretet és 
kérdést kapott a szünetben a konferen-
cia résztvevőitől. Miklovicz Lajosné, 
aki a felkészítő tanár volt és mi, a kísé-
rői is örültünk Pisti sikerének.

Eredményes volt a szereplésünk, 
ezt bizonyítja, hogy az összetett kate-
góriában második helyezést értünk el. 
Energiával feltöltődve, sok kellemes 
élménnyel gazdagodva indultunk ha-
za, annak reményében, hogy még sok 
ilyen élményben lesz részünk.

Egy verseny, ahol mindenki nyert
2014. április 5. Nagykőrös

14 lengyel diák és kísérő tanáruk 
három hetes szakmai gyakorlata zaj-
lik  Gyomaendrődön a Bethlen Gá-
bor Szakiskolában. A Lesna Podlaska 
(Bialski járás, Ljublini vajdaság) Me-
zőgazdasági Szakképző Iskola intéz-
ményünk projektpartnere, diákjai az 
állattenyésztést, mezőgazdasági gépé-
szetet és agroturizmust tanulmányoz-
zák a VM fenntartású Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszer Ipa-
ri Szakképző Iskolában és vállalkozói 
hálózati partnerkörében.

A lengyel diákok együtt gyakor-
latoznak a magyar tanulókkal, akik 
hasonló szakmai gyakorlatra készül-
nek Franciaországba és Lengyelor-
szágba. Békés megye agráriumáról, 

a vállalkozások tevékenységeiről, vi-
dékünk vonzerőiről a gyakornokokat  
Dr. Kulcsár László a Békés Megyei 
Agrárkamara Elnöke és Várfi  And-
rás Gyomaendrőd város Polgármestere 
adtak tájékoztatást. A Budapesti Len-
gyel Nagykövetség másodtitkára Pau-
lina Wiliamovska Asszony üdvözölte 
az együttműködést és a XVI. Gyoma-
endrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesz-
tiválon való részvételről (2014.április 
30 - május 03)  tárgyalt az érdekeltek-
kel. A rendezvényen  a Követség külön 
standdal képviselteti magát.

A külföldi diákok szakmai gyakor-
lata az Erasmus+ program keretében, 
az Európai Unió támogatásával való-
sul meg.

Lengyel diákok a 
Bethlen Gábor Szakiskolában *

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves ismerőseit 

2014. április 25-én 
11 órára

 

„Kállai Ferenc, 
a Nemzet Színésze” 

című emlékkiállítás 
megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Hegedűs D. Géza

 Kossuth-díjas színművész

Köszöntőt mond:
Várfi  András

Gyomaendrőd város 
polgármestere 

Helyszín: 
Endrődi Népház 
kiállító terme, 

5502 Gyomaendrőd, 
Blaha Lujza út 21.

*
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A GYOMASZOLG KFT. A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: 66/386-269Telefon: 66/386-269

Óvodai hírek
Nevelőtestületünk már régóta al-

kalmazza a projektmódszert, melyet 
ez ideig önképzéssel sajátítottunk el. 
Margaréta Óvodánk pedagógusainak 

ismereteit, tapasztalatait az idei évben 
átvette a Csemetekert Óvoda és már-
cius 27-ei „Régen volt, hogy is volt” 
projektzáró délelőttjére meghívta Kis-

térségi Óvodáink nagycsoportosait. A 
„nyuszi-váró” húsvét rendezvényt vá-
rosunk lakosai a helyi televízióban is 
megtekinthetik. Nevelési szemléle-
tünkben fontos helyet tölt be a nép-
hagyományok ápolása. Éppen ezért 
szükségét éreztük annak, hogy új tar-
talommal bővítsük minden napjainkat 
és helyet kapjanak azok a népszokás-
őrző tevékenységek, melyek a termé-
szethez, a természetes anyagokhoz, a 
népi játékokhoz való kötődést erősítik 
a gyermekekben.

EMLÉKEZTETŐ

Óvodanyitogató – 
Nyílt Napunk időponja 

minden óvodai 
intézményünkben:
2014. április 15-16. 

9-11 óra

BEÍRATKOZÁS: 
Ideje: 2014. április 28-30.

Helyei: 
5500 Gyomaendrőd, 

Kossuth út 7. – 
SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

5502 Gyomaendrőd, 
Blaha L. út 8. – 

CSEMETEKERT ÓVODA
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GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Zálogfi ókunk kiemelten 
magas záloghitelt nyújt.

Csökkent kamat és 
kezelési költséggel.

Gyomaendrőd is azon kiválasztott 
települések egyike, ahol a Magyar Di-
áksport Szövetség „ A testnevelés új 
stratégiájának és fi zikai állapot új mé-
rési rendszerének kialakítása és az ön-
kéntes részvétel ösztönzése a komplex 
iskolai testmozgások programok szer-
vezésében” című 30 órás képzése zaj-
lik. Összesen 4 képzési időpontot 
kapott településünk, ami kiemelke-
dőnek tűnik még országos szinten is! 
Önkormányzatunkat egy szerződés 
keretén belül alkalmankénti támogatá-
si összeggel díjazza az MDSZ.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Is-
kolában zajló képzéseken Vaszkán Gá-
bor testnevelő tanár tréneri feladatot lát 
el, mely pozíciót egy többfordulós pá-
lyázati eljárás keretén belül sikerült el-
nyernie, egyedüliként a Békés megyei 
pályázók közül . A továbbképzés tan-
anyaga 80%-ban a módszertani meg-
újulást a testnevelésben, míg 20%-ban 
a NETFIT mérési rendszer bevezetését 
tartalmazza.

A magas színvonalú és kiemelke-
dő hangulatú képzéseken a közoktatás 
különböző szintjein testnevelést taní-
tó helyi pedagógusokon kívül a szeg-
halmi, szarvasi, mezőberényi és békési 
körzetből érkeznek kollégák, akik az 
elméleti előadások mellett gyakorlati 
órákon is megtapasztalják a legújabb 
módszereket és méréseket, amelyek az 
egészségközpontot hivatottak az elő-
térbe helyezni.

 A sikeres márciusi képzések után 
júniusban folytatódik a szakmai ta-
pasztalatcsere.             Vaszkán Gábor

Sikeres akkreditált 
pedagógus továbbképzések
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Az idei év első országos verse-
nyét Püspökladányban rendezte 
meg a Magyar Majorette Szövet-
ség és a házi gazda Írisz Mazsorett 
Csoport. A gyomaendrődi Színfolt 
Mazsorett Csoportot két szólótán-
cos képviselte, három produkcióval. 
Mindhárom versenyszám elnyerte a 
zsűri tetszését, mert dobogós helye-
zésekkel tértek haza a versenyzők. 
Knapcsek Kitty: botos szólójában 
a 3. helyet szerezte meg, míg pom-
pon szólójával az 1. helyre került. 
Piroska Attila botos szólótánca is 
remekül sikerült: arany minősítést 
kapott. 

A békéscsabai Premier Művésze-
ti Szakközépiskola és Szakiskola 

március 18-án tartotta első Premi-
er Táncversenyét, ahol nemcsak 
az iskola tanulói versenyezhet-
tek, hanem az intézmény leendő 
diákjai is próbára tehették tánc-
tudásukat. A népes mezőnyből 
kiemelkedett szép eredményével 
a Gyomaendrődi Kis Bálint Ál-
talános Iskola 8. osztályos diák-
ja: Jónás Izabella, aki 3. helyezést 
kapott a zsűritől. Iza a Színfolt 
Mazsorett Csoport táncosa, meg-
alapozott, biztos tánctudással és 
kiváló eszköztechnikával rendel-
kezik. Mindezeket a felvételi vizs-
gán kamatoztatta, sikeresen vette 
az akadályokat, ősztől a Premier 
Középiskola moderntánc tagoza-
tán folytatja tanulmányait.

Hunya Jolán
Színfolt Mazsorett  vezetője

Szólótáncosok sikerei

A képviselőtestület határozata értel-
mében 2013. december 1-től megvál-
tozott utcanevek között a Tanács utca 
közterületi megnevezést Kálmán Far-
kas utcára változtatták.

Kálmán Farkas: református lelki-
pásztor, irodalom- és zenetörténész 
Siómaroson született 1838. október 
15-én, Gyomán hunyt el 1906. októ-
ber 2-án. A papi családból származott, 
tanulmányai során a zenével, zenélés-
sel, énekléssel is foglalkozott. Kitűnő 
eredményeket ért el a hegedüléssel is. 
A teológiai tanulmányai után, tanító-
ként dolgozott, 1863-ban papi vizsgát 
tett, káplánként dolgozott több telepü-

lésen. 1885-ben választotta a gyomai 
református gyülekezet lelkészül. 38 
évig élt boldog házasságban feleségé-
vel, 10 gyermekük született. Tagja volt 
a Duna-melléki Református Egyház-
kerület Énekügyi Bizottságának, ahol 
közreműködött a református énekügy 
reformálásában. Zene és énektörténeti 
kutatásainak eredményeit a protestáns 
lapok közölték, a magyar protestáns 
énekügy legalaposabb ismerője volt. 
Írásai jelentek meg a protestáns egy-
házi és iskolai lapokban. Ezek mellett 
jelentősebbek voltak önálló munkái: 
Éneklőkar, avagy azoknak a tudósok-
nak és szent poétáknak életrajzai.

Változó utcanevek
Kálmán Farkas utca

Két kor gyermeke : A demokrácia 
szolgája, a hatalom kritikusa című 
könyvének bemutatójára kerül sor 
2014. április 25-én 17 órakor a városi 
könyvtárban.

1989 és 2004 között, 7 miniszter-
elnök és 8 belügyminiszter mellett, 
főosztályvezetőként, helyettes állam-
titkárként, majd közigazgatási államtit-
kárként dolgozott Az ország elsősorban 
választási szakemberként, az Országos 

Választási Iroda vezetőjeként ismerte 
meg: 12 magyarországi választás és 4 
országos népszavazás során irányítot-
ta a választásokkal kapcsolatos állami 
feladatok végrehajtását. A nemzetközi-
leg elismert szakember közel negyven 
országban járt, egyetemi oktató. 

Tóth Zoltán dédnagyapja és nagyap-
ja (életének egy részében)a ridegvárosi 
részen lakott, földjük volt a Sóczó-
zugban.

Meghívó - Nagyapám földjén: 
Találkozó Tóth Zoltánnal
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A Körös Kajak Sportegyesület vezetősége 2011 őszén pályázatot nyújtott be a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 
keretében a DAOP-5.1.3-11. kódszámú, „A régió lakosságának egészségtudatos életmódját támogató civil szervezetek 
infrastrukturális feltételeinek” című kiírásra, mely másfél évnyi tartaléklistás várakozást követően 2014.őszén nagy 
örömünkre támogatásban részesült.

Uniós támogatásban részesült  a Körös Kajak Sportegyesület

A konstrukció alapvető célja a valós, 
közcélú és a régió lakossága szempont-
jából kiemelkedő fontosságú, eddigi te-
vékenységükkel már alapvető közcélú 
feladataikat bizonyítottan és tartósan 
ellátó non-profi t szervezetek működési 
és feladat-ellátási feltételeinek javítása.

A pályázati kiírás specifi kus célja a 
lakosság, elsősorban a gyermekek és a 
fi atalság, fi zikai aktivitásának növelé-
se és szabadidős sporttevékenységének 
elősegítése a régiós civil és non-profi t 
szervezetek támogatott tevékenysége-
in keresztül.

A Közreműködő Szervezet a 
DAOP-5.1.3-11-2011-0050 azonosító-
számú, „Szabadidősporttal az egész-
séges életmódért – kajakkal, kenuval, 
sárkányhajóval a Hármas-Körösön” cí-
mű pályázatunkat 36 947 265 Ft össze-
gű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat támogatási intenzitása 
95%-os, ezért egyesületünk 1 994 584 
Ft önerő biztosítására kötelezett.

A projekt megvalósítási helye a 

Gyomaendrőd 0823/2 hrsz. alatt lé-
vő Halász István Csónakház, illetve 
a Hármas Körös folyó Hármas-Körös 
79,19 fkm szelvényét érintő mederrész 
és partszakasz.

A projekt főbb elemei: A Halász Ist-
ván Csónakház második ütemének ki-
vitelezése, mely épületbővítéssel egy 
újabb csónaktároló létrehozását foglal-
ja magába. Megvalósul egy minden fel-
tételnek megfelelő sólyapálya kiépítése 
a folyón, mely régi hiányt fog pótolni 
a biztonságos vízre szállás érdekében. 
Jelentős mértékben fejlesztjük a sza-
badidősporthoz szükséges eszközpar-
kunkat. Beszerzésre kerül 1 db 10 fős 
és 1 db 20 fős BuK típusú sárkányhajó 
teljes felszereléssel, sárkányhajó lapá-
tokkal, valamint a hajók mobilizálása 
céljából egy hajóvonta, illetve elekt-
romos csörlő és gurulós állványok. A 
fenti projektelemek megvalósulását kö-
vetően 4 szabadidős program megszer-
vezését vállaltuk a projektben, mellyel 
népszerűsíteni kívánjuk az egészséges 

életmódot, a szabadidő hasznos eltöl-
tését és természetesen a támogatásból 
megvalósult fejlesztést. Júniusban: va-
kációs evezés a város és a régió isko-
láinak részvételével, Júliusban: evezős 
túra a Kettős és a Sebes Körös össze-
folyáshoz Augusztusban: Viharsarok 
Kupa keretében Kajak, Túrakenu, Sár-
kányhajó népszerűsítő verseny, Szept-
emberben: evezős túra az „S” kanyarig 
és vissza a Hármas-Körösön kajakok-
kal, túra kenukkal és sárkányhajókkal

A megvalósítás befejező időpontja: 
2014. szeptember 30.

Szeretnénk köszönetet mondani 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testü-
letének, hogy folyamatosan támogat-
ja egyesületünk pályázati munkáját, 
és forrást biztosított a sólyapálya ter-
vezési költségeihez, valamint ingat-
lanbiztosítékot nyújtott a Támogatási 
Szerződés megkötéséhez.

Gellai Imre
elnök

INGATLANFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSBAN 
RÉSZESÜLT A KÖRÖS KAJAK SPORTEGYESÜLET 
 

A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról szóló 1526/2013. 
(VIII.12.) kormányhatározat keretében ingatlanfejlesztési támogatást nyert a Körös Kajak Sportegyesület. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Körös Kajak Sportegyesület 
Fűzfás-zugi vízitelepének fejlesztésére közvetlenül összefüggő költségekhez 15 000 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A feladat megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. Ennek 
keretében sor kerül a teljes épületgépészet megvalósítására, a befejezendő épületrész külső-belső munkálataira, egy 
külső fedett csónaktároló szín megépítésére.

A projekt célja az egyesület vízitelepének és egyben székhelyének nagyszabású infrastrukturális fejlesztése. 
Ennek eredményeként növelni tudjuk az edzések hatékonyságát, a fűtés- víz- és szennyvízrendszer kiépítésével 
pedig egész évben használhatóvá válik épületünk. 
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10.00 FESZTIVÁL MEGNYITÓ   A Fesztivált megnyitja:   10.30 Selyem úti Óvoda táncbemutatója
12.00 „Jó ebédhez szól a nóta” a Botos Cigány Zenekarral 13.00    növendékei) 
15.00 Sztárvendégünk: SLÁGER TIBÓ
16.00 EREDMÉNYHIRDETÉS17.00 Judo bemutató17.30 A Suttyomba Zenekar és a 
20.00 Sztárvendégünk: ROKKER ZSOLTI    21.00 Sztárvendégünk:     

MÁJUS 2. PÉNTEK   

2014. MÁJUS 2-3.

XVI. 

TÚRÓFESZTIVÁL

TOURINFORM IRODA

 GYOMAE
ND

RO
DI

 N
EM

ZETKÖZI SAJT- ÉS TÚRÓFESZTIVÁL

16.00 Sztárvendégünk: 
17.20  Kangoo bemutató
18.15  Zumba bemutató
20.00  Sztárvendégünk: 21.00  Sztárvendégünk: 

.2014. május 1. 15 órától
.

   rendezvényhelyszíne


