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Vasas György 
Péter győzött  az 
időközi önkor-

mányzati képvi-
selő választáson
Az 5. egyéni önkormányzati válasz-

tókerület március elsejei időközi vá-
lasztásán 34.22%-os részvétel mellett 
eredményes lett a szavazás, ugyan-
is a legtöbb érvényes szavazatot Va-
sas György Péter, a Körösök Vidékéért 
Egyesület jelöltje kapta. A győztes 229 
szavazattal (49.67%) szerezte meg az 
elsőséget. Amennyiben a jogorvoslat-
ra nyitva álló határidőben fellebbezés 
nem érkezik, úgy az eredmény végle-
ges lesz. 

Forrás: gyomaendrod.hu
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Mintegy 3,2 milliárd forintos fő-
összegű költségvetést fogadott el a 
gyomaendrődi képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén. Bár az előző évihez ké-
pest majd’ százmilliós a növekmény, 
Toldi Balázs polgármester a hír6.hu 
kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, 
az elmúlt évek takarékos gazdálko-
dását kívánják folytatni. Emellett to-
vábbra is cél a működés ésszerűsítése, 
s ahol lehet, a költségek csökkentése.

Nagyon átgondolt, jól előkészített 
költségvetés került a gyomaendrődi 
képviselő-testület elé a legutóbbi ülé-
sen. Ennek legékesebben bizonyítéka, 
hogy mindössze tizenhét perc alatt el-
fogadta a közgyűlés az erre vonatko-
zó előterjesztést. Az idei év rekord 
nagyságú költségvetése – Toldi Balázs 
szerint – a megnövekedett adó bevé-
telnek, s a feszes gazdálkodásának az 
eredménye. Ezt a költségvetési szem-
léletet folytatni kívánja a jelenlegi vá-
rosvezetés. Mint ahogy a polgármester 
fogalmazott: „a rendelkezésre álló for-
rást okosan kell felhasználni, vannak 
fejlesztési tervek, de nem fogunk túl-

nyúlni a lehetőségeinken”.
A település vezetője a büdzsé-

vel kapcsolatban elmondta, az önkor-
mányzat a legnagyobb foglalkoztató a 
településen, ami a hivatali apparátus 
mellett többek között a Térségi Szo-
ciális Gondozási Központ és a város 
által működtetett több iskola alkalma-
zotti létszámának köszönhető. Ennek 
eredményeként a legnagyobb kiadás 
továbbra is a hivatal működésével kap-
csolatban jelentkezik. Ezen felül jelen-
tősek, s nem megkerülhetőek a város 
működéséhez kapcsolódó egyéb költ-
ségek – tette hozzá a polgármester.

Az önkormányzat fejlesztési terveit 
jelentősen befolyásolják majd a Terü-
letfejlesztési Operatív Program pályá-
zatai. A polgármester kijelentette, a 
pályázati önrészhez szükséges forrá-
sokat biztosítani tudják. Erre, illetve a 
pályázati lehetőségekre alapozva hosz-
szú távú fejlesztési stratégiát dolgoz-
nak ki. Ebben szerepel majd az ipari 
park bővítése, illetve infrastruktúrá-
jának fejlesztése, a gazdasági fejlődés 
és foglalkoztatás növelésének elősegí-

tése. A turisztikai és szálláshely, vala-
mint a közterületek fejlesztése mellett, 
bővíteni kívánják a kerékpárút hálóza-
tot, s a művelődési ház segítségével a 
művészeti lehetőségeket is kiszélesí-
tenék. Az energetikai fejlesztésektől 
költséghatékonyabb működést vár-
nak, míg az egészségügyi szolgálta-
tások javításával, valamint a szociális 
felzárkóztatással a városhoz tartozó 
két településrész - Nagylapos és Öreg-
szőlő - lakóinak életminőségét is jelen-
tősen szeretnék javítani. Toldi Balázs 
a tervekkel kapcsolatban elmondta, 
örülne, ha mindez ebben az önkor-
mányzati ciklusban megvalósulna. 
Ahhoz azonban, hogy a pályázatokon 
sikeresen szerepeljenek, szükség van 
saját forrásra. Ennek érdekében pe-
dig ebben ez évben is szeretné, ha tud-
nának némi tartalékot képezni – mert 
mint fogalmazott – a jelenlegi forráso-
kat meg kell becsülni, az ugyanis nem 
látható előre, hogy a következő évek-
ben milyen büdzsé áll majd a város 
rendelkezésére.

Forrás: http://hir6.hu/

Több mint 3,2 milliárd a költségvetés Gyomaendrődön 

Településfejlesztési road-show a Városházán
Február 26-án a gyomaendrődi Vá-

rosházán rendezte meg a Békés Me-
gyei Önkormányzat és Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata azt a járási 
road-showt, amelynek témája a 2014-
2020 közötti Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program előkészítése 
volt. A Gyomaendrődi Járás polgár-
mesterei részére szervezett találko-
zót Toldi Balázs polgármester és Zalai 

Mihály megyei közgyűlési elnök kö-
szöntötte, majd több szakmai előadás-
ra került sor. Tájékoztató hangzott el a 
tervezések elfogadásának helyzetéről, 
hogy milyen segítséget nyújthat a me-
gyei önkormányzat, mint projektme-
nedzser. A találkozók célja volt az is, 
hogy elinduljon a megyei és a települé-
si önkormányzatok közötti együttmű-
ködés. A TOP pályázatai egy település 

életében komoly jelentőséggel bírnak, 
hiszen önerővel vagy akár anélkül tud-
nak beruházásokat végrehajtani, épí-
teni, felújítani, fejleszteni. A megyei 
szinten mintegy 58 milliárd forintos 
fejlesztési programból Gyomaendrőd-
re közel 2 milliárd forint jut.
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Lakossági felmérés
Lakossági felméréssel kezdődik 

meg Gyomaendrőd Integrált Telepü-
lésfejlesztési Koncepciójának előké-
szítése. A város vezetése szeretné, ha 
a stratégia készítésében minél töb-
ben vennének részt, és mondanák el 
véleményüket.

A most gyűjtött adatok a megala-
pozó vizsgálatokhoz kerülnek fel-
használásra. A lakossági vélemények 
kinyilvánítására a későbbiek során is 
lesz lehetőség. A témában - várható-
an márciusban - lakosság fórum szer-
vezésére kerül sor, ahol  elmondhatják 
majd észrevételeiket, javaslataikat, 
véleményüket.
http://gyomaendrod.hu/list/hirek/6187

A Járási Hivatalhoz került az aktív korúak ellátása
A szociális ellátásokról szóló tör-

vény megváltozása miatt 2015. már-
cius 1-től az aktív korúak ellátásával, 
vagyis a rendszeres szociális segéllyel, 
és a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatással kapcsolatos ügyintézés a jegy-
zőktől a járási hivatalokhoz kerül át.

2015. március 1. napjától kezdve 
az aktív korúak ellátásának ügyinté-
zése megszűnik a Gyomaendrődi és 
a Dévaványai Közös Önkormányza-
ti Hivataloknál. Ebben az ügykörben, 
a továbbiakban a Gyomaendrődi Járá-
si Hivatal Hatósági Osztálya fogadja 
majd az ügyfeleket, mind a járási hiva-
tal főépületében (5500 Gyomaendrőd, 

Szabadság tér 1.), mind a járási hivatal 
dévaványai kirendeltségén (5510 Dé-
vaványa, Hősök tere 1.), mind pedig 
a hunyai, csárdaszállási és ecsegfalvi 
ügysegédi szolgálatnál.

A járási hivatal hatáskörébe kerülő 
aktív korúak ellátása keretében kétféle 
ellátástípus lesz megállapítható:
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás.

A rendszeres szociális segély 2015. 
március 1-től átalakul. Azon szemé-
lyek, akik részére az önkormányzat 
jegyzője 2015. március 1-jét megelő-
zően rendszeres szociális segélyre való 

jogosultságot állapított meg, március 
1-től foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásra, vagy egészségkárosodási, és 
gyermekfelügyeleti támogatásra vál-
hatnak jogosulttá. Ezt a lehetőséget a 
jegyző vizsgálja minden érintett eseté-
ben 2015. január 1. és 2015. február 28. 
között.

Az aktív korúak ellátásával ösz-
szefüggésben folyamatban lévő ügyek 
iratait a jegyzők 2015. március 6-ig át-
adják a járási hivataloknak.
Az átvételről a járási hivatal 60 napon 
belül értesíti az ügyfeleket. 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
A Határ Győző Városi Könyvtár szeretettel meghív minden 
érdeklődőt Internet Fiesta 2015 programsorozatának 

nyitó rendezvényére, amelynek vendége Iványi László Atya lesz.

Mint sokak számára ismert, Iványi Atya azon személyek 
egyike, akik elsőként kezdték használni a számítógépet, az 

internetet Gyomaendrődön. Erről és az azóta eltelt időszakról 
fog beszélni könyvtárunkban. 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Időpont: 2015. március 19 (csütörtök ) 16 óra.

Gyomaendrőd Város Képviselő-tes-
tülete 2015.február 12-én fogadta el a 
város 2015.évi költségvetési rendele-
tét. A költségvetés bevételi és kiadási 
főösszege: 3.238.968 millió forint, hi-
ányt nem tartalmaz. A költségvetést a 
Képviselő-testület egy fordulóban tár-
gyalta. Ahhoz, hogy már a tárgyalást 
követően a rendeletet is meg tudta al-
kotni, nagymértékben hozzájárult az 
a tény, hogy 2014.évhez képest mint-
egy 90 millió forinttal nőtt a rendelke-
zésre álló állami támogatások összege. 
Ez köszönhető annak, hogy jelentősen 
csökkent az állami támogatás elvoná-
sának összege, illetve annak, hogy a 
gyermekétkeztetési feladatokra, a sza-
kosított szociális ellátási feladatokra és 

a szociális ellátásokra biztosított hoz-
zájárulási összeg növekedett.

A 2015.évre betervezett várható adó-
bevétel összege csökkent, mivel a 2014.
évben lezárultak a városban a nagy be-
ruházások.

2015-ben két nagy projekt befejezése 
várható, a Lélekkel a Körösök mentén 
turisztikai célú fejlesztés és a szintén 
uniós forrásból megvalósuló szenny-
víztisztító telep felújítása. Ebben az 
évben ez a két beruházás mintegy 600 
millió forint értékben fog jelentkez-
ni.  2015-ben az utak karbantartásá-
ra, felújításra, új utak építésére közel 
95 millió forint fordítható. A közvilá-
gítási hálózat bővítésére 15 millió fo-
rintot lett elkülönítve, a köztemetők 

felújítására 8 millió forint.
A város tervezi egy új fogorvosi 

rendelő kialakítását, valamint a vas-
útállomás területén parkoló és kerék-
pártároló építését. Felújítások lesznek 
több óvodában, az endrődi és a gyomai 
háziorvosi rendelőkben.

Elfogadták a város 2015. évi költségvetését
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Gyomaendrőd az Utazás 2015 kiállításon
Az Utazás 2015 Kiállításon közel 

400 kiállító között Gyomaendrőd is 
megjelent kiállítóként önálló standdal. 
A város turizmusát a Liget Fürdő Kft., 
a GYÜSZ-TE és a Hárs Hotel képvi-
selte a 4 napos rendezvényen. A szak-
mai napon Toldi Balázs polgármester 
sajtótájékoztatót tartott. Ezen mutatta 
be a sajtó munkatársai számára a Lé-
lekkel a Körösök mentén elnevezésű 
projektet, a Sajt- és Túrófesztivált és 
a VW Bogártalálkozót. Ezt követően 
Dr. Ruszinkó Ádám turisztikáért fe-
lelős helyettes-államtitkárral kötetlen 
beszélgetés keretein belül értékelték 
Gyomaendrőd turisztikai lehetőségeit.

A péntektől vasárnapig tartó kö-
zönségnapon sokan keresték fel a 
standot, és kóstolták meg Kiss Fe-
renc körösladányi sajtkészítő sajtjait, 
az Adamik János által felajánlott kol-
bászt, a Pájer pékség és a Sikér pékség 
fi nom péksüteményeit, valamint Ignác 
Tibor házi pálinkáját.

A kiállításon való megjelenés remek 
példája annak az együttműködésnek, 
ami a fürdő a GYÜSZ-TE és az önkor-
mányzat között körvonalazódik. Az ér-
deklődők pozitív visszajelzése alapján 

megállapítható, hogy a kiállításon si-
keresen mutatkozott be Gyomaendrőd. 

Gera Krisztián fürdőigazgató

Jobbról: Dr. Ruszinkó Ádám Turisztikáért felelős helyettes-államtitkár, 
Toldi Balázs polgármester és Gera Krisztián fürdőigazgató

A vizek szerelmeseinek paradicsoma
Gyomaendrőd: A természet szépségeivel, az ízek kavalkádjával, 

Kner hagyományaival ideális úti cél
Gyomaendrőd neve hallatán sokak-

nak jut eszébe a Kner-dinasztia, de a 
város egyedülálló természeti csodá-
val büszkélkedik: az Alföld második 
legnagyobb folyója, a Hármas-Körös 
tizenhat különböző méretű holtágá-
val. A híres Sajt-és Túrófesztiválért, a 
nemzetközi bogártalálkozóért is érde-
mes az útirányt Gyomaendrőd felé ter-
vezni.

A kitavaszodás idején Gyomaend-
rődön újraéled a sajtkészítés hagyo-
mánya. A sajt-és túrófesztiválon ezt 
ünneplik.

- A Körös-holtágak által formált te-
lepülésünkön fennmaradtak azok a jel-
legzetesen, tradicionális családi kis 
gazdaságok, ahol az emberek még 
kétkezi munkával biztosítják megél-
hetésüket. Példaértékű lelkesedésük 
és elhivatottságuk. Ennek tiszteleté-
re rendezzük minden év májusában 
a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt-
és Túrófesztivált – nyilatkozta az idei 
Utazás kiállítás sajtótájékoztatóján 
Toldi Balázs. A gyomaendrődi pol-
gármester hangsúlyozta, nem egysze-
rű turisztikai látványosságról van szó. 
Azt üzenik: a családi és kisvállalkozá-
sok számára van remény a megélhe-

tésre, a sajtkészítés hagyományának 
fenntartására, megőrzésére. Van igény 
az emberi kéz által létrehozott, egyedi 
és utánozhatatlan értékekre, termékek-
re. Ezt képviselik a gyomaendrődi ma-
nufaktúrákban! A fesztiválra a hazai 
sajtkészítők mind meghívást kapnak. 
A fesztivált naponta 4-5 ezer kíván-
csi látogató választja. A kül-és belföl-
di kiállítók árusítással és kóstoltatással 
népszerűsítik termékeiket. Ám a sajt-
készítőkön kívül a magyar történelmi 
borvidékek termelői, pincészetei és a 
térség méztermelői is részt vesznek.

Gyomaendrőd páratlan természeti 
értékeket és élővilága mellett vonzza 
a „bogarasokat” is. Augusztus elején 
rendezik meg fesztiváljukat, ahova a 
legkülönfélébb Volkswagen autók ér-
keznek még a határokon túlról is. Óri-
ási érdeklődének örvend a látványos és 
bohókás esemény, ahol az autósok fel-
vonulása közben a közönség és a fel-
vonulók között minden évben igazi 
vízicsata zajlik.

- Élménygazdag nyári napokat kí-
nál a gyomaendrődi halfőző verseny 
is. Hajdani és napjaink különleges hal-
ételeit vonultatják fel a halak szerelme-
seinek. A fi nom falatok mellett helyi 

tánccsoportok, együttesek szórakoz-
tatják a vendégeket. De paradicsomi a 
természeti közegünk is. Az országban 
kevés ilyen hely található, ahol egy-
szerre van jelen álló-és folyóvíz. En-
nek a sokszínűségnek köszönhetően 
a hazai fajok nagy része előfordul vi-
zeinkben (ponty, amur, busa, harcsa, 
keszeg). Helyi halételeink nélkülözhe-
tetlen alapjául szolgálnak, mint példá-
ul a körösi halászlé elkészítésének – e 
szavakkal ajánlotta a hazai tájak ked-
velőinek Gyomaendrődöt a városveze-
tő.

A családbarát Liget Fürdő szolgálta-
tásaiért is sokan felkeresik Gyomaend-
rődöt. Ragyoghat a Nap, eshet az eső, 
időjárástól függetlenül remekül érez-
heti magát a vendég az Erzsébet-liget 
parkosított környezetében lévő termál-
fürdőben, ahol egész évben várja a fe-
dett uszodájával, kültéri strandjával, 
gyógyhatású termálvizű medencéivel, 
illetve gyógyászati és wellnesskezelési 
lehetőségek sorával a vendégeket. A 
fürdőhöz kapcsolódó események te-
szik még élvezhetőbbé az itt tartózko-
dást.

Forrás: Békés Megyei Hírlap 
2015. február 27.
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Dr. Gyuricza Csaba az MTA doktora lett 
Dr. Gyuricza Csaba a Szent Ist-

ván Egyetem Mezőgazdaság- és 
Környezettudmányi Kar dékánja, a 
Magyar Tudományos Akadémia dok-
tora lett. Doktori értekezését A talaj- és 
környezetminőség javítása és fenntar-
tása növénytermesztési módszerekkel 
– címmel védte meg, igen magas elis-
meréssel. Szinte ezzel egy időben ér-
kezett az újabb hír: a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal - amely az 
uniós agrár- és vidékfejlesztési támo-
gatások kifi zető ügynöksége- élére ne-
vezték ki 2015.március 1-jétől.

Dr. Gyuricza Csaba Gyomán szü-
letett 1973-ban. Mezőgazdasági szak-
középiskolában kezdte tanulmányait, 
majd ezen a szakirányon folytatta a gö-
döllői egyetemen. Több diplomát szer-
zett, doktori fokozatot 2000-ben ért el. 
Ösztöndíjakat külföldi egyetemeken is 
elnyert.

Fogadjuk a Fogadjuk a 
tavaszt kültéri tavaszt kültéri 

játékokkaljátékokkal
Rollerek, kismotorok, gördesz-Rollerek, kismotorok, gördesz-
kák, fűnyírók, kis traktorok, kák, fűnyírók, kis traktorok, 
homokozók, hinták, taligák, homokozók, hinták, taligák, 

tollas ütők nagy választékban.tollas ütők nagy választékban.

Ivóvízminőség-javító program
Befejezéséhez közelednek a Békés 

megyei Ivóvízminőség-javító Prog-
ram (KEOP 1.3.0/09-11-2012-0009) 
Gyomaendrődöt érintő rekonstruk-
ciós munkálatai. A város honlapján 
(www. gyomaendrod.hu) megtekint-
hető ütemterv szerint – az időjárás 
függvényében – a nagyobb vonalsza-

kaszokon még március hónapban be-
fejeződnek a munkák, valamint az 
utakat, járdákat és zöldfelületeket érin-
tő helyreállítások is.

A végleges helyreállításig az érin-
tett lakosság szíves türelmét és 
megértését kérjük!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy az önkormányzati honlapon fo-
lyamatosan tehetnek bejelentést arról, 
hogy hol van szükség útjavításra, ká-
tyúzásra. Várják a bejelentéseket, hogy 
a javítási munkák minél hatékonyab-
ban szolgálják a lakossági érdekeket. A 
kivitelezési munkák május végére, jú-
nius elejére várhatók. 
Az adatlap elérési címe: 
http://www.gyehivatal.hu/katyuzas/

Adatgyűjtés 
útfelújítási 

munkákhoz

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztály

Településfejlesztési osztályvezető 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
Településfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok I. 21/I. 
Ellátandó feladatok: Településfejlesztési osztály vezetése a munkakörhöz 
tartozó főbb tevékenységi körök ellátása mellett 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Településfejlesztési 
és vidékfejlesztési feladatok, pályázatok előkészítése, nyomon követése, 
településfejlesztési tervek és gazdasági programok előkészítése 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. 
április 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs 
polgármester nyújt, a 66/386-122 -es telefonszámon.
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya 
Kistérségi Óvoda hírei

Óvodánkban nagy hangsúlyt 
helyezünk a gyermekek   megfelelő 
életvitelének,  az egészséges életmód 
iránti igényének és a természet 
szeretetének  kialakítására. 
Szokásainkat, napirendünket úgy 
alakítottuk ki, hogy elegendő idejük 
legyen a szükségleteik kielégítésére, 
étkezésre , testápolásra, mozgásra.  
Megfelelő példa nyújtásával és 
következetességgel arra törekszünk, 
hogy óvódáskor végére kialakuljon 
a gyermekek igénye személyes 
higiéniájuk betartására, az egészséges 
táplálkozás megismerésére. 
Öltözködésük igazodjék az időjáráshoz 
s ezáltal is megtanulják megőrizni 
egészségüket. 

A gyermekek természetes 
mozgásigényének kielégítésére és 
a szabad levegőn való edzésre ad 
kiváló lehetőséget óvodánk udvara. 
Tágas, nagy területen az árnyat adó 
fák, zöld növények és virágok között 
számos, csúszda, hinta és mérleghinta, 
homokozó, mászóvár, rugós hintáztató, 
fészekhinta, egyensúlyozó mászókák 
állnak rendelkezésre. 

Fából készült, esztétikus kerti 
bútoraink lehetőséget adnak a 
szabadban való barkácsolásra, 
tevékenykedésre.  Az időjáráshoz 
alkalmazkodva minden nap 
levegőzünk, mozgunk az udvaron.     Jól 
felszerelt tornaszobánkban szervezzük 
meg a mozgásos tevékenységeket és a 

fejlesztő foglalkozásokat . 
Szakembereink – 

logopédus, fejlesztő 
pedagógusok, mozgásterapeuta, 
gyógypedagógus – irányításával 
valósulnak meg a fejlesztések, 
felzárkóztatások.

Ahhoz, hogy gyermekeink 
megfelelő minőségű és 
mennyiségű időt tölthessenek 
pihenéssel, nyugodt, meghitt 
körülményeket, légkört 
teremtünk. A délutáni alvás 
idegrendszerük éréséhez, 
megfelelő fejlődéséhez 
elengedhetetlen. Ilyenkor 
a  párologtatók és sólámpák 
használata folyamatos. 

Zöld Óvoda révén is nagy 
fi gyelmet fordítunk arra, 
hogy gyermekeink minél 
több közvetlen tapasztalatot 
szerezzenek az őket körülvevő 
természeti környezetről is. Ezért 
is folyamatosan tevékenykedünk 
az udvaron. Ősszel együtt 
gereblyézzük az avart, gyűjtjük 
a gesztenyét, diót,  makkot. Télen 
rendszeresen gondoskodunk 
madaraink etetéséről. 
Konyhakertet készítettünk elő, 
hogy tavasszal  minden csoport 
közösen veteményezhessen. 
Így  nyomon tudjuk követni 
a növények fejlődését. Együtt 
gondozzuk kertünk virágágyásait, 
balkonjait, sziklakertünket. Nyáron 
sem feledkezünk el a madarakról, 
ilyenkor az itatásuk nem maradhat el. 

A zöldhulladékot a komposztálóban 
helyezzük el. Az óvoda épületében 
is szelektív hulladékgyűjtőkben 
gyűjtjük a papírt és a műanyagot. 
Büszkék vagyunk meteorológiai 
állomásunkra, ahol az időjárással 
kapcsolatos ismereteinkhez gyűjtünk 
tapasztalatokat.
Szívügyünknek tartjuk a hagyományok 
ápolását,  jeles és zöld jeles napok 
megszervezését.  

„Természetbarát gyerek csak 
természetbarát környezetben 
nevelődhet. Életformára pedig 
magával az élettel  lehet nevelni.”  

Óvodánk központi elhelyezkedése 
miatt gyalog is elérhető távolságban 
van a liget, a holtág, a különböző  
művelődési és sport intézmények. 
Ezért is szervezünk gyakran sétákat, 
kirándulásokat. 
Óvodai életünk , programjaink 
aktív résztvevői a kedves szülők. 
Támogatásuk és együttműködésük 
nagyban segíti nevelőmunkánkat.

Százszorszép Óvoda (Kossuth út)
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Béla Fodrászat 
Bejelentkezés alapján: 

a 06-20/443-9803-as telefonszámon
5500 Gyomaendrőd, Petőfi  utca 2. 

(Color Shop papírbolt udvara)
Várom régi és új vendégeimet.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya 
Kistérségi Óvoda hírei

„Osztani magad- hogy sokasodjál,
Kicsikhez hajolni- hogy magasodjál,
Hallgatni őket, hogy tedd a világot,

Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz”
(Váci Mihály)

A Margaréta óvoda falán tábla jelzi, 
hogy itt volt a megye első óvodája. 
Gyoma a magyarországi  óvodáztatás 
terén úttörő szerepet vállalt.

Jelenleg kétcsoportos óvodaként 
működünk, jól felszerelt, tágas 
tornaszobával, szépen parkosított, 
minősített játékokkal ellátott udvarral. 

Két éve „ Zöld Óvoda „ lettünk, 
pályáztunk a „Madárbarát Óvoda” címre 
is. Minden évben közelről fi gyeljük 
gyermekeinkkel a hazatérő gólyapárt 
(most lehetőség lesz web kamerával 
is), telente madárkarácsonnyal lepjük 
meg és gondosan etetjük az itthon 
telelő madarakat. Családias, nyugodt, 

szeretetteljes légkörben neveljük 
óvodásainkat, melyben az egyéni, 
differenciált bánásmód fontos szerepet 
játszik. Munkánkat a gyermekek iránti 
elhivatottság, az új iránti fogékonyság, 

továbbképzésen való aktív részvétel 
jellemzi. Szerencsések vagyunk, mert 
ötven négyzetméteres tornatermünkben 
nemcsak a mindennapos testnevelést, 
heti testnevelés foglalkozásokat 
tudjuk lebonyolítani, hanem alkalmas 
az egyéni fejlesztések mozgásos 
részének megtartására. (SZIT, 
TSMT, gyógytestnevelés). Ezenkívül 
rendezvényeink színhelye: Márton-
napi projekt, Tök jó nap, mikulás 
ünnepség, karácsonyi műsor, Farsang 
adventi, húsvéti játszóház, anyák napi 
köszöntés.

Szeretnénk, hogy munkánk méltó 
legyen e történelmi tényhez.
Margaréta óvoda” kis csapata” 

Óvodáink (endrődi és gyomai 
városrészen) áprilisban „Óvodába 
kukucskáló” nyílt napokat, 
játszóházakat szerveznek. Sok 
szeretettel várjuk a gyerekeket és 
szüleiket!  A programok  időpontjairól  
kövessék fi gyelemmel híradásainkat. 
Köszönjük szépen! 

Margaréta Óvoda (Jókai út)

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Telefon: 66/283-524, e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi  Ibolya
Telefon: 66/521-655, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2015. április 17-én jelenik meg. 
Lapzárta időpontja: 2015. április 8.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007
 ISSN 20624352 (nyomtatott)  ISSN 20624492 (online)

HIRDESSEN ÖN IS A HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!HÍRMONDÓBAN!
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Hírek a Rózsahegyi iskolából
„Arcod rejtsed álarc mögé, öltsél 

cifra maskarát, szökjünk, tomboljunk. 
Itt a farsang, pörögjenek citerák!” 

(Kerék Imre)

Jó hangulatú farsangi mulatsággal  
telt el február 19-e délutánja 
iskolánkban. Az alsó tagozatos 
osztályok rendezvényének első része a 
tornatermi jelmezes felvonulás volt.  Ez 
után az osztálytermekben folytatódott 
a közös játék,  énekelés,  táncolás. 
Erre a rendezvényünkre  az iskolába 
készülő ovisokat is meghívtuk, akik 
nagy örömünkre szép számmal 
ellátogattak hozzánk. Ők a negyedikes  
gyerekekkel  és a tanító nénikkel 
töltötték el  ezt a vidám délutánt.

A 7. b osztályos tanulóink 
az Öveges-program keretében 
természettudományos órákon 
vettek részt a szarvasi Vajda Péter 
Gimnáziumban. Ebben a programban 
a kémia, fi zika és a biológia 
oktatásának fejlesztése és a diákok 
természettudományos érdeklődésének, 
tanulási motivációjának erősítése a 
cél.  Biológia órán a fénymikroszkóp 
segítségével metszeteket készítettek, 
festettek meg, majd lerajzolták a 
mikroszkóp alatt látottakat. Fizika 

órákon a folyadékok jellemzőit 
vizsgálták meg számos tanulókísérlet 
és látványos tanári prezentációk 
segítségével. Kémia órán az oldódásról, 
a szublimációról és az összetett 
anyagok szétválasztásáról szóltak a 
kísérletek.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulójának évek óta iskolánk 
adja az egyik helyszínét. Így volt ez 
2015. február 20-án is, amikor pontosan 
100 általános és középiskolás korú 
diák versenyzett nálunk városunkból. 
Intézményünkből ebben az évben 
45 tanuló vállalta a megmérettetést. 
További képek, információk, 
eredmények a mategye.hu honlapon 
találhatók.

Békéscsabán az Árpád Fürdőben 
került megrendezésre a Megyei 
Diákolimpia Úszóverseny, ahol 
tanulóink 2 arany és egy bronzérmet 

szereztek! Eredmények: Nemes Ágota 
50m mellúszás I. hely 43,3 mp (III. 
korcsoport), Vaszkó Ágnes 100m 
gyorsúszás I. hely 1:12,2p, 100m 
hátúszás III. hely (IV. korcsoport). 
Az országos döntőre március 8-án 
Győrben kerül sor.

A 7 b tál t lói k Béké bá Á ád Fü dőb

A hetedik évfolyamosok egy pályáza-
ti projekt keretében média tanulmány-
úton vettek részt.
Bűvösvölgy Magyarország első mé-
diaértés-oktató központja, amelyet a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság hozott létre. A központ célja, hogy 
az ide látogató gyerekek játszva, ak-
tív alkotófolyamatok során tanulják 
meg azt, hogyan hat rájuk a média. Eb-
ben egyedülálló eszközpark és képzett 
animátorok segítik őket. A gyerekek 
Bűvösvölgyben öt területen próbálhat-
ták ki magukat: 
A hírekkel foglalkozó programon 
„igazi” hírstúdióban készíthettek hír-
adórészletet és végigkövethették az in-
formáció hírré válásának folyamatát. 
Kipróbálhatták, milyen egy időjárás-
jelentő, egy hírolvasó, egy hírszerkesz-
tő, vagy egy súgógépkezelő munkája.
A színész, rendező, operatőr, vágó, 
súgó foglalkozásokról úgy tudhattak 
meg többet, hogy maguk is elvégezték 
a felsoroltak feladatait. Válogathattak a 
jelmez- és kelléktárból, forgatókönyvet 
írtak, majd saját kisfi lmet készítettek. 
A sajtóval foglalkozó órán megtudhat-
ták, hogyan lesz egy információból új-
ságcikk, hogy mi egy rovatfelelős, egy 
újságíró, egy főszerkesztő vagy egy 
lapkiadó feladata. Elkészíthették saját 
újságcímlapjukat is. 
Bűvösvölgy profi  hangstúdiójában ta-
lálkozhattak azokkal az eszközökkel, 
amelyekkel az igazi rádiósok is dol-
goznak. Saját rádióműsort is szerkeszt-
hettek.
Részt vehettek egy okoseszközökkel 
megvalósított oknyomozó játékban és 
találkozhattak a legmegdöbbentőbb in-
ternetes trükkökkel is.
A gyerekek minden foglalkozás lezárá-
saként megbeszélték élményeiket, ta-
pasztalataikat az animátorokkal, és az 
itt elkészült produkciókat szüleikkel, 
barátaikkal is megoszthatják, hiszen a 
Bűvösvölgyben elkészült fi lmeket ott-
hon az online felületről letölthetik és 
elemezhetik, valamint megtekinthetők 
az iskola honlapján is 

Bűvösvölgyben 
jártunk…

További információk találhatók a 
www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Szép Beszéd 

Versenyen
2014. február 11-én a területi 

Kazinczy Versenyt az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ rendezte 
meg Mezőberényben.  A Kis Bálint 
Általános Iskolát hat tanuló képviselte. 
Két korcsoportban: az 5-6. és 7-8. 
évfolyam legjobb olvasói mérték 
össze a kötelező és a szabadon 
választott szövegek elolvasásával – 
szép beszédtudásukat. Név szerint: 
Nagy Noémi: 6. a., Gecsei Lilla: 6. b, 
Németh Regina: 6. b. Ladányi Sára: 7. 
c,  Szmolnik Alexa: 8. a. és Weigert 
Csenge: 8 a osztályos tanulók. Sára: 
második helyezett lett, felkészítője: 
Forgácsné Gyetvai Krisztina, Csenge: 
pedig első helyezést ért el, így ő fogja 
képviselni az országos versenyen 
iskolánkat, a területet, Békés megyét. 
Felkészítője: Hunya Jolán tanárnő.

Ifj úsági 
hangverseny

A Gyomaendrődi Járási Hiva-
tal 2015. február 9-én méltó helyet 
biztosított a Filharmónia ifjúsági 
hangversenyének, ahol reneszánsz 
és barokk muzsika csendült fel a 
Venite trió interpretálásában.
 Az előadáson a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola és a Rózsa-
hegyi Kálmán Általános Iskola 120 
diákja és pedagógusai ismerkedhet-
tek meg a középkori dallamokkal, a 
kor szerelmi költészetével, hangsze-
reivel, korhű viseletekkel. Az elő-
adást jelenlétükkel megtisztelték 
Dr. Pacsika György hivatalvezető és 
munkatársai is. 

A XII. Bálint – 
Valentin Napról
Február 13-án, a „Szerencse 

jegyében” ismét megrendezte a Kis 
Bálint Általános Iskola szokásos 
Bálint Napi programját. A reggel totó 
kitöltéssel és készülődéssel telt, majd 
9-kor kezdetét vette az alakoskodó 
felvonulás. A kis – és nagy diákok 
álarcokban, tréfás jelmezekbe öltöztek, 
kereplőkkel, dudákkal adták a 
járókelők tudtára, hogy búcsúzik a tél, 
pár hét és közeledik a tavasz! A Járási 
Hivatal előtt átnyújtották kérvényüket, 
amelyet a gyerekek fogalmaztak 
meg, majd közösen dalra fakadtak. A 

Katona József Művelődési Központban 
több osztály zenés, táncos bemutatót 
adott elő. Öröm volt látni, hogy néhány 
osztály a prózát választotta, így 
nagyon változatos, vidám produkciók 
keltek életre a színpadon. A délelőtt 
csúcspontja: Hevesi Imre koncertje 
volt. Ismerős dallamok csendültek 
fel, folyamatos taps kíséretében 
igazi kavalkádos hangulat alakult ki. 
Köszönjük az iskola vezetőségének, 
hogy a diákok fordított napját 
megengedték, az osztályfőnököknek a 
lelkes és színvonalas felkészítést, a Diák 
Önkormányzat vezetőinek a szervezést, 
a Gyermekekért Alapítványnak és a 
Szülői Munkaközösségnek a fi nom 
farsangi fánkot, önzetlen segítségüket.

Sváb bál
A Gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskola és Gyomaendrőd Város 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zatának együttműködése már hosz-
szú időre tekint vissza.  Négy évvel 
ezelőtt indult intézményünkben a 
német nemzetiségi nyelvoktatás, s 
ekkor kapcsolatunk még szorosabbá 
vált.  Már hagyomány, hogy a min-
den év februárjában megrendezett 
Sváb bálra műsorral készülnek a 
német nemzetiségi osztályok.  Idén 
február 21-én este 7 órai kezdettel 
léptünk fel a Katona József Művelő-
dési Házban, hangulatos táncokkal, 
gyermekjátékokkal kedveskedtünk 
a bálon résztvevőknek. Felkészítő 
tanárok: Balla Károlyné, Pelyváné 
Kiszely Edit és Kovácsné Bácsi 
Ilona.
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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.

Iciri-piciri mesemondó- 
és rajzverseny 

Iskolánk kilencedik alkalommal rendezte meg az 
Iciri-piciri mesemondó és meseillusztrációs versenyt, 
melyre a város valamennyi nagycsoportos óvodája 
benevezett. Településünk hat óvodaegységéből 
összesen 26 alkotás érkezett.  A rajzokat a Hősök úti 
iskola aulájában állítottuk ki.

A kiállítás megnyitójára és a mesemondásra 
február 24-én került sor. Az óvodás gyermekeket 
elkísérték szüleik, nagyszüleik, no és a felkészítő 
óvó nénik is. Az igazgatónő köszöntő szavai után 
a 3.a és 3.b osztályosok műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek. A humoros jelenet után került sor a 
rajzok díjazására.
Az Iciri-piciri rajzpályázat díjazottai: I. Makra Boróka 
(Százszorszép Óvoda) II. Izsó Flóra (Százszorszép 
Óvoda) III. Farkas Lara (Gyermekliget Óvoda)
Különdíjasok: Forgács Flóra (Margaréta Óvoda) 
Abdullah Darya Rebaz (Csemetekert Óvoda) Szabó 
Zoltán (Szivárvány Gyermekkert Óvoda)

A szünetben a vendégek megtekinthették a 
kiállított pályaműveket. Ezután nagy izgalmak 
közepette kezdődött el a mesemondó verseny, ahol 
18 nagycsoportos óvodás mondta el legkedvesebb 
meséjét.  A háromtagú zsűrinek igen nehéz dolga 
volt, hiszen nagyon jól felkészült produkciókat 
láthattunk, halhattunk.
Az Iciri-piciri mesemondó verseny helyezettei:
I. Czibulka Regina (Gyermekliget Óvoda) II. Csipai 
Csenge (Százszorszép Óvoda III. Farkas Lara 
(Gyermekliget Óvoda)
Különdíjasok: Nagy Szabolcs (Százszorszép Óvoda) 
Putnoki Barnabás (Szivárvány Gyermekkert Óvoda) 
Búza Noémi (Szivárvány Gyermekkert Óvoda) 
Dávid András (Margaréta Óvoda).

A díjazott ovisok nagyon örültek az ajándékoknak, 
de még inkább az elért eredményekre, a helyezésekre 
voltak büszkék.

Ezzel még nem fejeződött be a találkozások sora, 
legközelebb március utolsó hetében találkozunk 
a nyílt napokon, az „Iskolanyitogatón”, a szülői 
fórumokon. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

Iskolánk tanulói rendszeresen 
részt vesznek különböző tanulmányi 
és sportversenyeken. Az elmúlt 
időszakban az alábbi eredményeket 
érték el diákjaink:

A „Keresem ősöm udvarát” 
elnevezésű területi irodalmi verseny 
döntőjében iskolánk 10. A osztályos 
csapata (Csordás Aliz, Deli Csenge, 
Szonda Lili) magas pontszámmal 
maga mögé utasítva a térség több 
középiskoláját, az első helyezést 
érte el. A verseny zsűrije szóbeli 
dicséretben részesítette a csapatot 
utolsó feladatukért, melynek során 
Arany János: Bolond Istók című 

darabjának egy részletét 
dramatizálták. Felkészítő 
tanáruk: Bernáthné Butsi 
Erika.

A „Luxemburgi 
Zsigmond és kora” című 
országos történelem 
verseny második 
fordulóján Frolyó Karolina 
az elérhető 140 pontból 
125 pontot ért el, ezzel 
244 versenyző közül 
hatodik helyezettként 
jutott tovább a döntőbe, 
melyet Budapesten 
rendeznek meg 2015. 

március 20-
21-én. Felkészítő tanár: 
Rudner Anett.

A „Savaria” országos 
történelem verseny 
második fordulójára 
iskolánk tanulói közül 
Mészáros Gábor és 
Szujó Róbert 9. A 
osztályos, illetve Gera 
Ilona 10. A osztályos 
tanulók jutottak tovább, 
melyet 2015. február 
19-én rendeztek meg 
Békéscsabán. Felkészítő 
tanáraik: Malatinszky Zita 

és Rudner Anett.
„Megyei elődöntő fi ú kosárlabda 

(VI. korcsoport)” bajnokság iskolánk 
csapata az I. helyen végzett.  Felkészítő 
tanáruk: Darázsi Anna

A 2013/2014-es „Országos 
Kompetenciamérés” eredményei 
alapján intézményünk mindkét mérési 
területen meghaladta az országos 
átlagot, a szövegértés mérési területen 
a jelentés értelmében szignifi kánsan 
magasabb az eredményünk (országos 
átlag 1597, intézményi átlagunk 1681).

Pillanatképek a Kállai Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolából

A tanév sikeres megkezdése után 
október 8–án került megrendezésre a 
már hagyománynak számító Zene vi-
lágnapja ünnepi hangverseny, mely a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara-
kórussal közösen került megszerve-
zésre a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
dísztermében.

November 29–én a Gyomaendrődi 
Disznótoros és Böllérpálinka Feszti-
válon a művészeti iskola néptánc tan-
szakának tanulói adtak kiváló műsort, 
melyért a gyermekek kis meglepetés 
ajándékot kaptak. 

Az intézmény soron következő 
programja a Karácsonyi hangverseny 
volt, melyet a régi mozi teremben ren-
dezett meg. Az iskola tanárai és növen-
dékei meghitt hangulatot varázsoltak a 
teltházas rendezvényre.

A rendezvényeken kívül az iskola 
három tanszaka vett részt művészeti 
versenyeken. A néptánc tanszak nö-
vendékei a dévaványai Kádár Ferenc 
Népdaléneklési és Néptáncversenyen 
arany minősítést szereztek. Felkészítő 
tanáruk Kiszely Erika volt. A Szege-
den megrendezett regionális gitárta-
lálkozón Gyetvai Máté képviselte az 
iskolát. Felkészítő tanára Papp Gábor 
volt. A zongora tanszakról Gyumbier 
Adrienn két tanítványa, Vincze Leven-
te és Németh Regina mérettette meg 
magát a mezőtúri térségi zongorás ta-
lálkozón, akik bronzminősítéssel tér-
tek haza. 

A tanév további programjai között 
szerepel megyei fafúvós tanszaki ver-
senyeken való részvétel is, valamint a 
március 28-i Tavaszi Zsongás tanári 

koncert, melyre a fellépők és vendége-
ik szeretettel várnak minden érdeklő-
dőt.
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MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk meghívjuk 

a Hallható Hang a Hallható Hang 
Alapítvány és Alapítvány és 

a Kállai Ferenc Alapfokú a Kállai Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Művészeti Iskola 

„Tavaszi zsongás” „Tavaszi zsongás” 
jótékonysági koncertjérejótékonysági koncertjére

Helyszín: Helyszín: 
Régi Filmszínház Régi Filmszínház 

(Szabadság tér)(Szabadság tér)
Időpont: Időpont: 

2015. március 28. 17:00 óra2015. március 28. 17:00 óra

Fellépnek az iskola tanárai Fellépnek az iskola tanárai 
és meghívott vendégeik.és meghívott vendégeik.

Gyomaendr di Kállai Ferenc 
Népf iskola Alapítvány 

Az el adások helyszíne :              
Endr di Népház                       

5500 Gyomaendr d   Blaha út 21. 

A kurzusok részvételi díja 
1000 Ft/képzési nap.            

A két gyakorlati képzés díja 
3000 Ft/képzési nap.            

A részvételi díjat a képzési 
nap elején, a helyszínen kell 

fizetni. 

Kurzusok:                                  
2015. április 25.                           
10.00 Virágoskert  gondozása                                   
11.00 Gyógynövények, f szernövé-
nyek termesztése                                
2015. május 23.                           
10.00 Gyümölcsöskert tervezése, 
kialakítása, gondozása                               
11.00 Sz l fajták, borászati ismere-
tek                                             
2015. június 27.                           
9.00-15.00 Hagyományos kemencés 
sütemények készítése (gyakorlati 
képzés)                                      
2015. szeptember  26.               
9.00-15.00 Gyümölcstartósítás: 
aszalás, lekvár f zés, szörpök  
(gyakorlati képzés)                     
2015. október 24.                         
10.00 Biogazdálkodás, biokertészet                                          
11.00 Egészséges táplálkozás 

HÁZUNK TÁJA                
Mez gazdasági és életmódképzések a népf iskolán

A kurzusokra jelentkezés minden oktatási nap el tt egy héttel 
a  06-20-238-0046-os telefonszámon  vagy  a 

szondaistvan70@gmail.com e-mail címen. 

Stancolt és hagyományos 
papírdoboz gyártása 

minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, 
kasírozás!

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

Telefon: 20/914-2122
www.rozakft .hu
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„ARA TT AK” a Gyomaendrődi 
Gyermeklabdarúgó Egyesület focistái!

Eredményes februárt zárt a Gyomaend-
rődi Gyermeklabdarúgó Egyesület és 
ugyanilyen lendülettel kezdett a tavasz 
első napján.
2015. február 28-án két korosztály az U9 
(2006-2007) és U11 (2004-2005) Mart-
fűn és Szarvason egy-egy rangos után-
pótlás tornán vett részt. Március 1-jén 
pedig az U13 (2002-2003) korosztály 
a megyei futsal bajnokságon döntőjén 
képviselte az Egyesületet.
Az U9-es korosztály 8 csapatból 

veretlenül érdemelte ki az aranyérmet 
és hozta el a gólkirályi címet Martfűről. 
A csapat maga mögé utasította Martfű, 
Kunszentmárton, Újszász, Rákóczifal-
va, Szolnok (Lurkó), Szajol csapatait. 
A torna gólkirálya a GYLE színeiben 
futballozó Kiss Zalán lett, de kimagasló-
an teljesített a csapat valamennyi tagja: 
Kézi Zoltán, Kovács Zsombor, Gál Do-
nát, Csikós Márkó, Gellért Milán, Kiss 
Zalán, Szmola Tamás és Szalóki Csaba. 
Felkészítő edzők: Farkasinszki László és 
Karászi László.
Az U11 korosztály a Szarvason megren-
dezésre került „Szarvas Kupáért” után-
pótlás labdarúgó tornáról hozta el az 
aranyérmet, győzelmet aratva Békéscsa-
bai Labdarúgó Akadémia, Törökszent-

miklós, Orosháza 
és Szanda FC csa-
patai felett. 
A torna legjobb 
kapusa Sóczó Sza-
bolcs (GYLE) lett, 
de parádés játékot 
nyújtott a csapat 
valamennyi tag-
ja: Szilágyi Gergő, 
Forgács Gergő, Kiss 
Barnabás, Nagy 

Dominik, Tímár 
Olivér, Gellért Milán, 
Szikszai Richárd, 
Sóczó Szabolcs. Fel-
készítő edző: Tanács 
Zoltán.
Az U13-as korosz-
tály (2002-2003) Bé-
késcsabán vett részt 
2015. március 1-én 
a megyei Futsal baj-
nokságon döntőjén, 
ahol megelőzte a Bé-
késcsabai Labdarúgó 
Akadémiát és a gyu-
lai Grosics Akadémi-
át, ezzel megnyerve a 
korosztályos bajnok-

ságot. Ez a győzelem kvalifi kációt jelent 
az országos döntőre!
A torna gólkirálya Barna Viktor 
(GYLE) lett, a legjobb kapus Ugor 
Dávid (GYLE). A győzelembe a csapat 
valamennyi tagja értékes szerepet vál-
lalt: Pásztor Olivér, Kun Roland, Ka-
ta Patrik, Gulyás Patrik, Andor Gergő, 
Dávid József, Hanea Márkó. 
Felkészítő edző: Kéri Roland.

Gratulálunk! Hajrá Gyomaendrőd, 
Hajrá GYLE, Hajrá fi úk!
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Értesítés Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Akció a Berill 
Ékszerüzletben

Arany ékszerekre 
20% kedvezmény
Ezüst ékszerekre 

10-20-30 % kedvezmény
Lepje meg kedvesét, 

családtagját egy különleges 
értékálló arany ékszerrel.

Nyakláncok, medálok, 
gyűrűk, fülbevalók kibő-
vült választékával várjuk 
régi és új vásárlóinkat.

A RUTIN AUTÓS ISKOLAA RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍTTANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2015. március 11, szerda, 17 óra.Időpont: 2015. március 11, szerda, 17 óra.
Helyszín: Katona József Műv. KözpontHelyszín: Katona József Műv. Központ

Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!

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

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

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

Bosnyák József tanfolyamszervező Bosnyák József tanfolyamszervező 
Tel.: 0630/409-2868Tel.: 0630/409-2868

OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) értesíti a lakosságot, hogy 2015. 
évben Gyomaendrőd településen 
a következő rendszeres lakossági 
összeírásokat hajtja végre:

• munkaerő-felmérés és kiegészítő 
kérdőívei

• lakosság utazási szokásai adatfelvétel
• információs és kommunikációs 

technológia felvétel
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 

hogy az összeírási tevékenységet 
Gyomaendrőd településen Kohut 
Jánosné (Angéla) összeíró végzi. Kérjük, 
az összeíró kollégát fogadják bizalommal, 
értékes válaszaikkal segítsék az összeíró 
és a hivatal munkáját!

Az adatfelvételekkel, illetve az 
összeíró személyével kapcsolatban 
felmerülő kérdéseikkel forduljanak 
a KSH Békéscsabai osztályán 
dolgozó munkatársakhoz a 66/322-
196-os telefonszámon, vagy az 
info.bekescsaba@ksh.hu e-mail címen.

KSH Békéscsabai osztálya

Tisztelt 
Választópolgárok!
Ágostonné Farkas Mária a 3. számú 
választókerület önkormányzati kép-
viselője képviselői fogadóórára vár-
ja az érdeklődőket minden hónap 
második hétfőjén 17-18 között a 
Katona József Művelődési Központ 
klubtermébe.
2015. április 8-án 17-18 között 
képviselői tájékoztatót tart a kerület 
lakossága számára a Katona József 
Művelődési Központ klubtermében.
Ágostonné Farkas Mária elérhetősége:
Telefon: 06/20-491-36-86
E-mail: agostonne@gyomaendrod.hu

Képviselői 
tájékoztató

Farkas Zoltánné a 6. számú válasz-
tókörzet lakóinak részére képviselői 
tájékoztatót tart az Endrődi Népház-
ban 2015. április 9-én 17 órakor.

Képviselői fogadóórát tart min-
den hónap utolsó keddjén 17 órától 
18 óráig a polgármesteri hivatalban.
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Újabb sikerek a 
Judo Klubnál

2015. február 21-én Nagykőrösön lép-
tek szőnyegre a Gyomaendrődi Ju-
do Klub versenyzői. Sóczó Rebeka ott 
folytatta, ahol tavaly abbahagyta, hi-
szen korosztályában magabiztosan 
aranyérmet szerzett. Az öröm azonban 
nem lett felhőtlen, hiszen az idősebb 
korosztályban hiába kezdett jó teljesít-
ménnyel, sérülés miatt feladni kény-
szerült a versenyt. Nagy Zoltán ismét 
jó teljesítménnyel a harmadik helyen 
végzett. Három hét múlva a Magyar 
Kupa versenye vár Rebekára.

Gyomaendrődi Judo Klub

Látványos terematlétikai verseny Gyomaendrődön
Közel 170 tanuló részvételével ismét 

egy nagyszabású és magas színvona-
lú terematlétikai versenynek lehettek 
szemtanúi Gyomaendrődön február 
16-án a Varga Lajos Sportcsarnokban. 
A Buda- Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club vidéki bázisának számító Körös- 
parti kisvárosban ismét az atlétikának 
szánták a kora délutánt a sportolni vá-
gyók. A Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola és a Kis Bálint Általános Iskola 
tanulói ismét óriási létszámban jelen-
tek meg, amely méltó tükörképe az ott 
zajló szakmai munkának is. 

Négy korcsoportban versenyeztek a 
gyerekek a Gyomaendrődi Városi Di-
áksport Bizottság szervezésében meg-
rendezésre kerülő körzeti versenyen, 
ahol a tanulóknak különböző verseny-
számban kellett összemérniük erejü-
ket: Szkipp-gát-sprint futás, gát-sprint 
futás, medicinlabda lökés, kislabda ha-
jítás függőleges célba, helyből 3-as-, il-
letve 5-ös ugrás, oldalszökdelések 20”. 

A testnevelőkből, szülőkből, volt- 
és jelenlegi atlétákból verbuválódott 
versenybírói gárda összehangolt mun-
kájának köszönhetően gyakorlati-
lag folyamatosan zajlottak, egyszerre 
8 helyszínen a próbák. A versenyzők 
pedig Vaszkán Gábor versenyigazga-
tó irányításával cseréltek helyszíneket. 
A részben saját magunk által gyártott, 
részben a Kölyök Atlétika Program jó-
voltából kapott eszközök felhasználá-
sával a küzdőtér méreteit maximálisan 
kihasználtuk.

Láthattunk egészen kimagasló tel-
jesítményeket és kezdő szintű ered-
ményeket is de a lényeg, hogy minden 

tanuló arcán a küzdés mellett a jókedv 
is visszaköszönt. Ez a nap az atlétika 
számára igazi reklám volt, kiválóan 
szolgálta a felkészülést a tavaszi ver-
senyekre, némi színt hozva a téli mo-
noton munkába. A dobogós helyezett 
versenyzők az eredményhirdetés alkal-
mával érmeket vehettek át.
A korcsoportok legjobbjai:

I. korcsoport: Vaszkán Bence és 

Szunyog Hanna
II. korcsoport Szlancsik Bence és 

Szendrei Boglárka
III. korcsoport: Kun Roland és Werle 

Zorka
IV. korcsoport: Paróczai Gergő és 

Ignácz Kata
A beszámolót késztette:

Vaszkán Gábor a Gyomaendrődi 
Városi Diáksport Bizottság körzetfelelőse
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Cím: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert u. 43. 
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2015/2016-os tanévben tervezett, 2 éves, 
21 éves korig ingyenes szakképzéseink:

Kiadványszerkesztő
(OKJ 54 213 02)

Informatikai rendszergazda 
(OKJ 54 481 04)

IT mentor 
(OKJ 54 482 01)

Érettségire
épülő képzések

Gyulán

a Bay-ban!

ingyenes

kollégium

szakmailag

felkészült tanárok

kollégium 
az iskolában

családi

pótlék

családias

légköradobe

oraclecisco

wifi 
piacképes

szakmák

Biztató szezonkezdés a KSI-nél
Kezdetét vette a 2015-ös verseny-

szezon a KSI Gyomaendrőd kajakosai 
számára. Igaz a vízreszállással, így a 
kajakozással még várni kell, de a szá-
razföldi felkészülés lassan a végéhez 
közeledik. A téli alapozás egyik záró 
akkordjaként rendezték meg Pakson a 
Héraklész Fizikai Felmérő Bajnoksá-
got. Ezen a megmérettetésen mindenki 
számot adhat a hosszú téli edzéseken 
elvégzett munkájának az eredményes-
ségéről. Az itt elért eredmények alap-
ján a versenyzők önmaguk tavalyi 
évhez képest elért fejlődésükről kap-
hatnak tájékoztatást. A kajakozás 
azonban egy kicsit más, ott tudni kell 
a lehető legjobb technikával evezni, 
gyorsan és kitartóan kajakozni. Egy 
kajakosra a vízen vár az igazi megmé-
rettetés, az igazi próbatétel. 

A fi zikai felmérő versenyszámai 
nem a valódi kajaktudást realizálják, 
hanem a versenyző kiegészítő sport-
ágakban való ügyességét, felkészültsé-
gét mutatják meg, de természetesen a 
nagyon fontos edzettségi állapotról is 
képet kapnak. 
Gyomaendrőd kajakosainak sosem 
volt erősségük a szinte gladiátori szint-
re fejlesztett, a kajak sporthoz már-már 
felesleges erőnlét. A város kajakosai, 
mint már számtalanszor bizonyítot-
ták, inkább vízen tudnak kiemelkedő 
eredményeket produkálni. Jó példa er-
re Tótka Sándor, aki korosztályában a 
világ legjobb kajakosa volt, míg a ma-
gyar fi zikai felmérőn nem tudott a leg-
jobbak közé kerülni.

Ettől függetlenül minden idők leg-
jobb eredményeivel tértek haza a KSI 
Gyomaendrőd kajakosai a fi zikai fel-
mérőről. Mintegy 21 fő vett részt a vi-
adalon, sajnos az utolsó pillanatban 
három fő betegség miatt lemondta a 
részvételét. A KSI küldöttségéből vé-
gül hatan állhattak fel a dobogó vala-
mely fokára. Mindenképpen fejlődött a 
csapat, hiszen tavaly ugyanitt ez három 
versenyzőnek sikerült.

A versenyszámok a következők: 12 
perces futás (cooper), fél percig hú-
zódzkodás nyújtón, egy percig lábeme-
lés a bordásfalon és a legnagyobbaknak 
egy percig fekvenyomás súllyal.
Kiemelkedő eredményt ért el Nagy 
Dominik, aki a korosztályában min-
denkit maga mögé utasított és meg-
nyerte az összetett versenyt. Minden 
versenyszámában kiegyensúlyozottan 
és kiválóan szerepelt. Joggal vehette át 
az első helyért járó aranyérmet. A KSI 
kajakosai közül dobogóra állhatott még 

Fodor Napsugár, Dékány Gergő, Nagy 
Ágoston, Gyetvai Csongor és Kalmár 
Lilla is. Kalmár Lilla teljesítményénél 
meg kell jegyezni, hogy a tavalyi év-
ben is és az idén is megnyerte a korosz-
tálya futó versenyszámát. Sőt az idén 
nagyobb előnnyel győzött, mint tavaly.
A felmérőn még részt vettek és kitű-
nően helytálltak: Rau Mariann, Put-
noki Tímea, Dékány Vanda, Wágner 
Anna, Sági Aliz, Szigetvári Denissza, 
Kalmár Gábor, Szántó Milán, Poják 

László, Fodor Bence, Rau Zsolt, 
Berta Bence, Nagy Kristóf, Fodor 
Attila, Gyetvai Máté, Oláh Zsombor
Gratuláció illeti meg a versenyzőket és 
edzőiket!
Felkészítők: Kovácsné Kozma Diána 
és Kovács Gábor
A fáradhatatlan segítők pedig ismét a 
szülők voltak.

Az eredmények alapján joggal bíz-
hatnak a KSI-nél a tavalyinál is sikere-
sebb vízi versenyszezonban.

Balról: Fodor Napsugár, Kovácsné Kozma Diána edző, Gyetvai Csongor, 
Nagy Ágoston, Kalmár Lilla, Nagy Dominik, mögötte Kovács Gábor edző 

és Dékány Gergő.


