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közéleti havilap

2016. december

Gyomaendrod Város Önkormányzata nevében békés, meghitt
karácsonyi ünnepeket és eredményekben
,, gazdag, boldog új évet
kívánunk minden gyomaendrodi lakosnak!
		
		
Toldi Balázs
Dr. Uhrin ,,Anna
		polgármester
jegyzo
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Gyomaendrőd Város Kultúrájáért kitüntető oklevél
Gecseiné Sárhegyi Nóra általános
iskolai tanulmányait az endrődi, 3. sz.
Általános Iskolában végezte. A helyi
zeneiskolában 1980-tól kezdett zongorázni Pusztai Gyuláné, Hunya Alajosné
és Nagy Edit tanítványaként, akik meghatározó személyiségek lettek későbbi
életpályája alakulásában. Aktív tagja
volt a Tímár Sándorné vezette iskolai
énekkarnak, valamint a Hunya Alajosné által vezetett zeneiskolai kórusnak
egyaránt. 1986-ban középiskolai tanulmányait a helyi Kiss Lajos Gimnáziumban folytatta, majd felvételt nyert a
Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola óvodapedagógus, 1995-ben pedig a
Körös Főiskola általános iskolai tanító szakára, ahol ének-zene műveltségi
terület képzésben részesült. 2001-ben
diplomázott a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ének-zene szakán.1995-től
a dévaványai Szügyi Dániel Református Általános Iskola tanára. Ének-zenét, egyházi éneket tanít alsó és felső
tagozatos gyerekeknek, gyermekkórust és pedagóguskórust vezet. Az évek
során több egyházzenei, egyházi ének

tanfolyamon, kurzuson vett részt. Óraadóként dolgozott a dévaványai zeneiskolában és gimnáziumban. Az
1996-ban megalakult Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus alapító tagja, énekese, 2005-től vezetője. Vezetése
alatt 2009-ben arany minősítést értek
el. Gecseiné Sárhegyi Nóra tevékenysége, munkássága - melyet kórusvezetőként tölt be- meghatározó a kórus
életében, elért eredményeikben, szakmai munkájukban. A legtöbb, városon
kívüli fellépés, a nemzetközi kapcsolatok az ő kórusvezetői tevékenysége alatt
jöttek létre, alakultak ki. Nincs olyan
felkérés, amelyre nemet mondana. A
felkéréseknek megfelelő hangulatú
műsor összeállítása, a művek betanítása garancia a magas színvonalra. A
kórusvezető igényességgel, alapos felkészültséggel, empatikus hozzáértéssel
vezeti a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórust. Gecseiné Sárhegyi Nóra türelmes, jó ember. Elkötelezettsége,
kitartása, példaértékű viselkedéskultúrája meghatározója a kórus jó hangulatú, színvonalas munkájának.

Önzetlen tevékenysége, a város kulturális életére gyakorolt magas színvonalú hatása alkalmassá tette arra, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél elismerésben részesítse.

Bemutatkozik új háziorvosunk
Dr. Magyar Hajnalka vagyok.
Kiskőrösön születtem, itt végeztem az általános iskolát. A középiskolai tanulmányaimat a Kecskeméti
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
Szakközépiskolában végeztem. Ez az
iskola számomra nagyon jó választásnak bizonyult, mivel végérvényesen megerősítette bennem, hogy orvos
szeretnék lenni. Nagyon hálás vagyok
a sorsnak, hogy lehetőségem volt az
ápolónői szemszögből is megismerni
az egészségügy működését. Hiszem,
hogy az ápolók lelkiismeretes munkája a beteg gyógyulásának fontos és
szerves része. Ezzel a szemlélettel és
lelkesedéssel jelentkeztem a Szegedi
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemre, ahová azonnal felvételt
nyertem. 1997-ben végeztem. Nagyon
érdekelt a belgyógyászat és az intenzív betegellátás. A komplex szemléletű
betegellátás lehetősége miatt a háziorvosi hivatást választottam. Kitérőt
tettem a gyógyszeriparban és volt lehetőségem megismerni a multinacionális világ erős teljesítmény centrikus,
már-már embertelen működését. Meg
tanultam nagyon keményen és kitartóan dolgozni. Nagyon sokat tanultam
és élveztem ezt a munkát is. Egy va-

lami hiányzott csak, a hivatásom. Mivel számomra a legfontosabb értéket
mindig is a családom képviselte az elmúlt időszakban emiatt eldöntöttem,
hogy visszatérek a háziorvosi hivatásomhoz. Jelenleg férjemmel és a két
gimnazista fiammal Mezőberényben
élek. A férjem háziorvos és a fiaim is
az orvosi pályára készülnek. Hiszek a
család szentségében, a példamutató viselkedésben és nevelésben. A gyógyító
munka kapcsán fontosnak gondolom a
példamutatást, a prevenciót, a nyílt és
egyenes kommunikációt orvos és beteg között. Magam is készítettem városi prevenciós program tervet, mely
ma már nagyon szépen működik. A napi betegellátás kapcsán a mottóm addig segíteni, amíg csak lehet. Tudom,
hogy változás és a változtatás nem kényelmes, de a gyógyulás minden nehézséget elfeledtet. Változni mindenki
csak a saját elhatározásából képes egy
orvos csak segíteni, támogatni tudja a
beteg elhatározását. Hiszek a tudatos
táplálkozásban, a mozgás fontosságában, a szeretet erejében és a kitartásban. Érdekel a gasztronómia, szívesen
sütök, főzök. Szabadidőmben szívesen
kirándulok, utazok a családommal és
ismerek meg más kultúrákat és embe-

reket. Szeretek sportolni, sétálni, futni, spinningelni. Legnagyobb öröm
számomra a gyerekeimtől viszontlátni és hallani azokat a dolgokat, amiket
igyekszünk megtanítani nekik.
Dr. Magyar Hajnalka
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Dr. Katona Piroska
elismerése

Dr. Katona Piroska házi és gyermekorvos nemrég vette át a Magyar
Praktizáló Orvosok Szövetsége Közgyűlésének elismerő oklevelét. Ezzel
ismerték el, hogy szabadidejét sem kímélve, munkaköri kötelességén mes�sze túlmenően, olyan tevékenységet
fejt ki, amellyel hozzájárul környezete
jobbításához, az egészségügy fejlődéséhez, a legjobb gyakorlat átadásához.
Toldi Balázs polgármester – a lakosság
véleményét is kifejezve- a képviselőtestület ülése előtt gratulált a doktornőnek, kifejezte elismerését.

Karácsonyra mécsesek,
mécses tartók,
ajándéktárgyak,
határidőnaplók széles
választékban kaphatók.
Szeretettel várjuk
régi és új vásárlóinkat!
Tapir Papír
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31.
Tel.: 06/30-278-0405

Toldi Balázs köszöntötte a szakácsolimpikonokat
A képviselő-testületi ülésen köszöntötte Toldi Balázs polgármester az Erfurti Szakácsolimpián II. helyezést
elért szakácsolimpikonokat: Tímár
Andrást, Tímár Albint és Tímár Attilát.

Elismerését fejezte ki Tímár János
„Életműdíjas Éttermi mester kitüntetésének alkalmából és köszöntötte Tímár
Attilát a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Gyula és környéke régiójának
Kiváló Régió kitüntetése alkalmából.

Tájékoztatás ügyfélfogadás változásról

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal decemberi ügyfél-

fogadási rendje az alábbiak szerint
változik:

2016. december 1. – 2016. december 14. az ügyfélfogadási rend változatlan
2016. december 15. (csütörtök)
8,00 – 12,00
2016. december 16. (péntek)
Nincs ügyfélfogadás
2016. december 19. (hétfő)
8,00-12,00 és 12,30-16,00
2016. december 20. (kedd)
8,00-12,00 és 12,30-16,00
2016. december 21. (szerda)
8,00-12,00 és 12,30-16,00
2016. december 22. (csütörtök)
Nincs ügyfélfogadás
2016. december 23. (péntek)
Nincs ügyfélfogadás
2016. december 26. (hétfő)
Ünnepnap
2016. december 27. (kedd)
Igazgatási szünet
Ügyfélfogadás szünetel
2016. december 28. (szerda)
Telefon ügyelet
2016. december 29. (csütörtök)
2016. december 30. (péntek)
Az első ügyfélfogadási nap: 2017. január 2.
Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:
dr. Uhrin Anna, jegyző
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Áldott, békés Karácsonyt!

A pihenő, lassan álomba merülő természet, a letisztult, egyre gyakrabban
ködbe, zúzmarába takarózó táj egy
dolgos, termésben és eredményekben
gazdag esztendő végére készülődik.

Az új könyvtárról

Az erdei, mezei vadak ilyenkor már
csapatokba verődve járják a határt, s
azok a madarak, melyek itthon maradtak, együtt keresik táplálékukat és ös�szebújva őrizgetik az éltető meleget. A
korán lenyugvó nap és az egyre hos�szabb télies esték hűvöse talán bennünket, embereket is egyre közelebb terel
egymáshoz.
Megnő ilyenkor a fény ereje, jelentősége Tisztelt Gyomaendrődiek!
Megnő, hiszen a napsugár, ami nyáron
természetes volt, most ajándék. Ragyogása ajándék, melege pedig szép
emlékek kincsestára. A hamarosan fellobbanó gyertyák, mécsesek talán ezt a
ragyogást, ezeket az emlékeket is vis�szaidézhetik közénk esténként, ám fényük mégis más, üzenetük mégis több
ezeknél.
Az adventi várakozás, a Megváltó eljövetelének reménysége a külső
fényekről egyre inkább magunkra, a
bennünk pislákoló érzésekre vonja figyelmünket. Mindeközben, az adventi koszorú, majd a karácsonyfa bűvös
fénykörében körénk gyűlnek mindazok, akiket szeretünk, akikkel megosztjuk életünket, érzéseinket. S, amíg
a természetben a meleg és a táplálék,

addig az emberi hajlékokban a szeretet és a boldogság az, amely ünnepet,
valódi ünnepet hozhat. Megtartó, ezredéves támaszként mellettünk álló
magyar keresztény hagyományaink,
hitünk egyik legszentebb ünnepe, figyelmünket a betlehemi jászol felé is
fordítja ilyenkor. 2016 évvel ezelőtt ott
megfordult a világ. Megfordult, hiszen
a teremtő ige testté lett, megfordult,
mert a Megváltóban reménységet, erőt
kapott az emberiség.
Jól tudom, hogy ma is sokan ezen
erő és reménység híján, talán megtörten és épp reménytelenül állnak az
Advent és a Karácsony fényfüzérei között. Forduljunk feléjük! Adjunk nekik
hitet, reményt, jó szót, törődést, akár
magányosan, akár nélkülöző, ám mégis családias körben köszönt rájuk az
ünnep!
Mondják, hogy Karácsonykor adni a legszebb, legjobb érzés… Tartsuk
ezt szem előtt úgy, hogy érezzük: mi is
kapunk, lélekben, hitben gyarapodunk
mindeközben.
Engedjék meg, hogy ezen gyarapodás, érzelmi feltöltekezés jegyében kívánjak most Gyomaendrőd minden
lakosának áldott, békés Karácsonyt.
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Jubileumi ünnepre készül Gyoma

Davidovics László igazgató úr átadta
Toldi Balázs polgármester úrnak a Fő
út 230.sz alatti épület kulcsait, ahol a
jövő évben kialakításra kerül a városi
könyvtár helye.

A Gyomaendrődi Hírmondó korábbi
számaiban tájékoztattuk Kedves Olvasóinkat, hogy kezdeményeztük Gyoma
újratelepítése 300. évfordulójának méltó megünneplését a 2017. évben. Ötletünket a képviselő-testület felkarolta, a
feladatokat meghatározta:
- Készüljön ünnepi rendezvénysorozat,
márciustól novemberig időszakra.
- Kerüljön sor emlékhely kialakítására.

- Készüljön el a Gyoma történetét feldolgozó kiadvány.
A rendezvénysorozat tervezete elkészült, az emlékhely kialakítása pályázat útján történik, a Gyoma történetét
feldolgozó könyv nyomdai előkészítés
alatt áll, megjelenése március végére
várható. A könyv kiadásának szervezését, költségeinek előteremtését a
Gyomaendrődi Bethlen Gábor Alapítvány vállalta támogatások szervezésével, pályázatokon való részvétellel. Az
alapítvány kéri településünk lakóit,
vállalkozóit, hogy anyagilag támogassák a könyv kiadását. A befizetéseket, átutalásokat az alábbi számlára
kérjük: számla száma: 53200015 –
11099918. Minden forint számít.
Bethlen Gábor Alapítvány
Bethlen Nyugdíjasok Közössége

Tájékoztatás Eü-i szakrendelési szünetről
A gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményben valamennyi
szakrendelés 2016. december 19-től,
december 31-ig szabadságolás miatt

szünetel. 2017. január 2.- től a szakellátások folyamatosan működnek.
Tisztelettel:
Dr. Lemák György igazgató
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei

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

Járási közterület név- és címváltozások
Az idei év végén Gyomaendrődön
és Dévaványán is több utcanév
változására és át házszámozására
kerül sor. Ezek a változások a
Gyomaendrődi
Járási
Hivatal
Kormányablak Osztálya számára is
feladatokat jelentenek. Gyomaendrőd
Város Polgármestere tájékoztatta
a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatalát, hogy
2016. november 1. napi hatályosulással
megtörtént a Dobi István és a Micsurin
utcák megnevezésének módosítása.
Az új utcanevek: Dob utca és
Borostyán utca. A Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Jegyzője 2016. november 7. napján
döntött a Körgát utca és az Orgona
utca házszámainak rendezéséről.
Dévaványán 2016. október hónapban
megtörtént a Május 1. utcában és a
Zrínyi utcában található ingatlanok
házszámainak átszámozása, valamint

a Zrínyi utca Zrínyi Miklós utcává
való átnevezése. A Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal és a
Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője is a települések
címeinek folyamatos felülvizsgálatát
végzi. A fenti ügyek kapcsán a
Gyomaendrődi és a Dévaványai
Kormányablak ütemezetten végzi az

új, már a helyes elnevezést tartalmazó
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványok (lakcímkártyák)
díjmentes kiadását és kiküldését az
érintett utcákban lakcímmel rendelkező
személyek
részére.
Amennyiben
a
lakóhelyváltozás
gépjárművek
törzskönyvét is érinti, abban az
esetben is a kormányablak ügyintézők
intézkednek, szintén díjfizetés nélkül,
viszont itt az érintett polgár kérelmére
történik a csere.

Üzemlátogatásokkal zárult a Pályaválasztási Vásár
Üzemlátogatásokat
szervezett
a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya a 2016. október
13-14-én megrendezett Pályaválasztási
Vásár
kísérőrendezvényeként.
Ebben az évben is azokat a
munkáltatókat kerestük fel, akik
a gazdaság által megállapított 20
hiányszakma valamelyikében végzik
tevékenységüket. A pályaválasztás
előtt álló diákok így nem csak

könyvekből,
videókon
keresztül
láthatták azokat, hanem a gyakorlati
életben ki is próbálhattak egy-egy
munkafolyamatot. A járásunkhoz
tartozó valamennyi általános iskolából
ellátogatott egy-egy csoport az
üzemlátogatások
helyszíneire.
A
Skylotec Hungary Kft.-nél a női szabó
szakmát egészen a késztermékek
összeállításáig ismerhették meg a
diákok. A raktározás rendszerét is

megtekinthették, illetve a hevederek
biztonságtechnikai
ellenőrzését.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Gyomaendrődi Szakaszmérnökségénél
az útépítők nem könnyű munkáját
nézték meg. A cégnél bemutatták az
útkarbantartó, úttisztító, sózó gépeket.
A legjobban a hatalmas sótároló épület
tetszett a diákoknak. A körbevezető
szakember érdekes dolgokat mesélt az
alkalmanként előforduló téli hóesés
okozta veszélyekről. A Tivi-Technika
Kft. a hegesztő munkáját mutatta be
interaktív módon. Miután a diákok
végignézhették a modern épületet
és eszközöket, ki is próbálhatták
azokat. A balesetvédelmi oktatás
után kis csoportokra osztva mindenki
forraszthatott, fémet hajlíthatott, illetve
kivághatta saját nevét egy lemezen. A
Steel Design Kft. szintén a hegesztő
hiányszakmát mutatta be, amellyel
a dévaványai diákok az alapanyagok
megmunkálásától a késztermékek
előállításáig ismerkedhettek meg.
Egy olyan gépet is megtekinthettek,
amely számítógépes vezérléssel vágja
a különböző mintákat a lemezekbe.

6

A Kistérségi Óvoda hírei
Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata Márton napi rendezvényének szervezésében és műsorában - a Kis Bálint
Általános Iskola mellett - a Százszorszép Óvoda is aktívan kivette
a részét. A kétnyelvű német nemzetiségi csoportunkba járó Süni
csoportos gyermekek és óvodapeda-

gógusaik színvonalas ünnepi műsorral kedveskedtek. A Márton napi
rajzpályázat eredményei: Nagy Lívia
I. (Százszorszép Óvoda), Munkácsi Petra II. (Százszorszép Óvoda),
Szarka Ninett III. helyezett (Margaréta Óvoda) Különdíjas: Hegedűs
Janka és Laskai Levente (Százszorszép Óvoda)

Másik fontos nemzetközi kezdeményezés az Európai Hulladékcsökkentési Hét, amelybe szintén
bekapcsolódtunk. Szívügyünk a természet megszerettetése, környezetünk védelme. Hisszük, hogy a jó
példával elől járva sikerül ezt gyermekeinkben s rajtuk keresztül a
családokban is kialakítani. Tevékenységeinket a csomagolási hulladékok
mennyiségének csökkentése köré

csoportosítottuk. Az óvodapedagógusok minden csoportban játékos
formában ismertették meg a gyerekeket a hulladékcsökkentés fontosságával, a keletkező hulladék környezetre
és egészségre gyakorolt káros hatásaival. A hetet nagy sikerrel zártuk,
a hulladékból elkészült ötletes darabokból kiállítást is szerveztünk óvodáinkban.

Sikeres Pályázat a Margaréta Óvodában! Gyermekeink sokat
tartózkodnak, mozognak a szabadban, óvodánk gyönyörű udvarát a
téli időszakban is kihasználjuk. Udvari játékaink egy részét már elláttuk esés-ütéscsillapító gumilappal.
Az esésvédő gumilap funkciója,
hogy megfelelő biztonságot nyújtson
az önfeledten játszó gyermekeknek,
megvédje őket a nagyobb balesetektől. Azért, hogy játékaink alatt
növelni tudjuk a biztonságot nyújtó, megfelelő nagyságú felületet, pályáztunk a „Tegyük biztonságossá

az intézmény udvarát, játszóterét!”, Generali a Biztonságért Alapítvány, Szimba Intézményi pályázatára
esésvédő gumilapok beszerzésére.
A sikeres pályázat eredményeként
150000 Ft értékben vásárolhatunk
ütéscsillapító burkolatot legnagyobb
udvari játékunk alá, melyet eddig ezt
homokággyal tudtuk helyettesíteni.
A gumilapok újrahasznosított gumiból készülnek, Zöld Óvodaként mi is
fontosnak tartjuk ezt a szempontot.
Nagyon örültünk a pályázat pozitív
elbírálásának, ezáltal tovább tudjuk
fejleszteni óvodánk játszóudvarát is.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Kistérségi Óvoda az
idén együtt szervezte meg a XII.
Ugra-Bugra Óvodai Sportnapot. Vá-

rosunk nagycsoportos óvodásai
együtt sportoltak és játszottak ezen
a délelőttön a Varga Lajos Sportcsarnokban.

Intézményünk csatlakozott az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi Minisztérium által kezdeményezett Európai
Mézes Reggeli programhoz, amelyet
november 18-án tartottak országszerte. A Százszorszép, Csemetekert, Margaréta és a csárdaszállási
Napraforgó Óvodába járó gyermekek
ezen a napon többféle hazai fajtamézet kóstoltak és fogyasztottak, együtt
a szépen terített asztalok mellett. Helyi méhészek, méhész óvodapedagógusok segítségével megismerték a
méhek életét, a méhészek munkáját.
Célunk volt, hogy felhívjuk a figyelmet a reggelizés, a mézfogyasztás az
egészséges táplálkozás fontosságára. Köszönjük szépen a helyi méhészek nagylelkű támogatását és
együttműködő segítségét!

Óvodapedagógusaink az idén
is elkészítették városunk adventi koszorúját a Szabadság téren.
A Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda dolgozói
nevében kívánunk Boldog, békés
Karácsonyt és egészségben, örömökben gazdag Új Évet mindenkinek
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XII. Ugra-Bugra Óvodai Sportnap
A Varga Lajos Sportcsarnokban
2016. november 16-án tizenkettedik
alkalommal került megrendezésre az
Ugra- Bugra Óvodai Sportnap. Az idei
szervező a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda volt.
Ezen a rendezvényen nem versenyeztek a nagycsoportos óvodások, hanem
egy közös, örömmel és mozgással teli
délelőttöt töltöttek együtt.
A rendezvényen Toldi Balázs pol-

gármester köszöntötte a gyerekeket és
nyitotta meg a sportnapot, majd egy
közös bemelegítés után sorversenyek
következtek.
Levezetésként az óvodások akadálypályákon próbálhatták ki ügyességüket.
Farkas Zoltánné képviselő, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola igazgatója adta át a nap végén
az óvodáknak az ajándékokat, melyet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
biztosított.
A rendezvény zárásaként közös
zászlós felvonulással búcsúztak az
óvodások.
A részt vevő óvodák:
- Csárdaszállási Napraforgó Óvoda
- Hunyai Óvoda
- Tulipános Óvoda (Öregszőlő)
- Selyem úti Gyermekliget óvoda
- Vásártéri Szivárvány Óvoda
- Blaha úti Csemetekert Óvoda
- Jókai úti Margaréta Óvoda
- Százszorszép Óvoda
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Bozsik programról
Október 27-én és november 11-én
az MLSZ által kiírt Intézményi Bozsik labdarúgó fesztiválon vettek
részt az I-II. korcsoportos diákjaink
Mezőberényben.
A rendezvény célja, hogy az iskolában népszerűsítsék a labdarúgást. A
gyerekek a délelőtti programon ös�szemérték tudásukat a környező
iskolák hasonló korú amatőr labdarúgóival. Az iskolák, eredményes szereplésükért a tanév folyamán értékes
eszközcsomagot kapnak. A következő alkalomra februárban kerül sor.

Versmondók

Márton napi lampionos felvonulás
Már 5. éve színesítik iskolánk programját a Német Nemzetiségi Önkormányzat által támogatott Márton
napi programok. A Márton-napot
mind a népi kultúra, mind a keresztény kalendárium jeles napként tartja
számon: az állatok beterelésének hagyományos időpontja november 11-e,
ilyenkor kóstolják meg először az újbort és vágják le a libákat. Szent Márton emlékére pedig –aki püspökként
segítette a rászorulókat – országszerte fáklyás felvonulásokat szerveznek. A hagyományokhoz csatlakozva
mi is ünnepeltünk ezen a napon. Délelőtt a Hősök úti épületben a leendő
német nemzetiségi első osztályosok
szülei számára tartott bemutató órát
Domokos Anikó és Vaszkán Gabriel-

la. Délután a Kállai Ferenc Kulturális
Központban folytatódott a program. A
fotókiállítás megnyitója után a kicsik
kézműves foglalkozáson készítettek
e jeles naphoz kapcsolódó dolgokat,
majd a rajzverseny díjazottjai vehették
át ajándékukat. Ezután a Százszorszép
Óvoda német nemzetiségi csoportja és a Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi osztályai mutatták be
műsorukat a számos érdeklődőnek. A
program befejezéseként a lámpásokban felvillantak a fények, s a hosszú
menet Gyomaendrőd város központjában egy rövid sétát téve tisztelgett
Szent Mártonnak. Visszatérve libazsíros kenyér és forró tea várta a gyerekeket, a felnőttek pedig forralt bort
kóstolhattak.

Diákjaink Békés megye legjobbjai között a Bolyai
Anyanyelvi Csapatversenyen

Immáron 16. alkalommal hirdette meg a gyulai Karácsony János
Katolikus Gimnázium a város híres
szülötte, Simonyi Imre emlékére és
tiszteletére rendezett Emlékversenyt
általános iskolás diákoknak és középiskolai tanulóknak egyaránt. A versenyzőknek három Simonyi – vers
közül kellett választaniuk, valamint
egy szabadon választott költeményt
is el kellett mondaniuk. Amíg a tisztelt zsűri meghozta a döntést, addig a
versenyzők, tanárok és szülők is szíves fogadtatásban, megvendégelésben részesültek. Nagyon barátságos
hangulatban, felszabadult légkörben zajlott az egész program. Nagy
Noémi 8. a osztályos tanuló: negyedik helyezett, Szűcs Evelin 8. c osztályos tanuló pedig: ötödik helyezett
lett. Magyartanáruk és egyben felkészítőjük: Hunya Jolán.

Iskolánk minden évfolyamból indított csapatot a Bolyai Anyanyelvi területi versenyre, amelyet november
11-én, Szarvason, a Benka Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola rendezett. A feladatok
nagyon sokrétűek, összetettek voltak.
Széles körű anyanyelvi jártasságot
igényeltek. Nemcsak helyesírási kérdésekre kellett választ adniuk a gyerekeknek, hanem bonyolult titkos írást
vagy rovásírást is meg kellett fejteniük. Pillanatok alatt dönteniük kellett
a nyelvhelyességi, stilisztikai, irodalmi, nyelvtani kérdésekben. Pár nap
múlva már olvashattuk az eredményeket. Nagy örömmel és megelégedéssel
nyugtázta a Humán Munkaközösség,
hogy a Kis Bálint Általános Iskola tanulói az élmezőnyben vannak. Az első tíz legjobb csapatba (összesen:
34 - 35 csapat volt) két évfolyamunk

versenyző csapata is bekerült. Nagyszerű helyen végeztek a 6. a osztályosok: Pintér Dorka, Vinkovics Ágnes,
Varga Vanda, Csányi Brigitta, az előkelő: negyedik hely az övék. Felkészítőjük: Domokos Anikó tanárnő.
A 7. évfolyamosok csapata is remekül helyt állt: nyolcadik helyen végeztek: Nándori Viktória, Saly Sára,
Fekécs Laura és Sztoján Zoltán, felkészítőjük: Hunya Jolán tanárnő. A 8. a
osztályosokból álló csapat: Cserenyec
Orsolya, Kovács Dóra, Tímár Csenge,
Varjú tizenegyedikek lettek, felkészítő tanáruk: Hunya Jolán magyar szakos pedagógus. Az ötödikesek egyik
csapata: 13. helyezett lett, felkészítőjük: Varjúné Farkas Enikő, a másik
csapat pedig: 20. helyezett, felkészítője: Forgácsné Gyetvai Krisztina.
Gratulálunk mindenkinek!
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A Kis Bálint Általános Iskola további hírei
A Sport Legyen a Tied!
A Nemzeti Sportfejlesztés keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága a Magyar Diáksport
Szövetséggel (MDSZ), valamint
az érintett sportági szövetségekkel
együttműködve 2015 áprilisában elindította: A Sport Legyen a Tied! elnevezésű programot. A tavalyi év
sikereinek köszönhetően 2016-ban is
folytatódik a Program. A kezdeményezés fő célja, az iskoláskorú gyerekek sportba történő széleskörű
bevonása. A Program keretein belül,
13 sportági szakszövetség összesen
több mint 1100 intézménybe helyez ki
sportág specifikus eszközöket, amelyek együttes értéke eléri a fél milliárd forintot. Az eszközcsomagban
részesülő iskolák közül, országszer-

Tájékoztatás a
könyvtár zárva
tartásáról
Tájékozatjuk a tisztelt érdeklődőket,
hogy könyvtárunk
2016. december
23-tól december 31-ig
zárva tart.
Nyitás
2017. január 2-án
9 órakor.

te több mint 200 általános iskolai
képzést folytató intézményben kerül
megszervezésre sportágakat és sportegyesületeket bemutató esemény,
amelyeken a gyermekek számára 2
órás aktív kikapcsolódást és mozgási lehetőséget kínálunk. A rendezvények egyik fő célja, hogy a diákok
megismerjék a lakóhelyük közelében fellelhető, aktív sportszervezeteket. A eseménysorozat újabb állomása
november 21-én: a Varga Lajos Sportcsarnok volt, ahol a Gyomaendrődi
Kis Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium diákjai sportolhattak. Az
intézmények ünnepélyes keretek között veszik használatba a kapott judo
sportági eszközcsomagokat.

Ingyenes Adventi buszjárat
December 4. December 11.
Népháztól indul –
MÁV állomásra –
Szabadság térre:
15:40 órakor
Szabadság térről – Népházhoz: 17:05 órakor
December 18-án
Népháztól indul –
MÁV állomásra –
Szabadság térre:
19:40 órakor
Szabadság térről – Népházhoz: 21:00 órakor
Az adventi vasárnapokon az autóbusz járatok
az aktuális menetrend szerint változatlanul
közlekednek.

A RUTIN
AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. december 7, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
otthon, egyénileg saját gépen,
interneten kersztül történő
elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu
Bosnyák József tanfolyamszervező
Tel.: 0630/409-2868
B Kat.: ÁKO:117,99% VSM:ELM:67,74%
VSM:FORG:65,22%
OKÉV: 04-0089-05 Akkr.lajstromszám: 00533020

Berill Ékszerüzlet

Gyomaendrőd, Fő út 222.
Tel.: 70/354-8915
Mivel okozhatna boldogabb karácsonyt, mint egy szép ékszerrel.
KARÁCSONYI AKCIÓ a
Berill Ékszerüzletben.

10-20% kedvezmény
minden arany és ezüst ékszerre.

Új ékszer vásárlása esetén kiemelkedően
magas áron számítjuk be használt ékszerét.

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

GYOMASZOLG KFT.
SZOLGÁLTATÁSA
Stancolt és hagyományos papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás, szitaforma készítés, kasírozás!

RÓZA KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

TEMETKEZÉSSEL

KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

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

10

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
A Sport Legyen a Tied!
Az elmúlt évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős
Államtitkársága és a Magyar Diáksport Szövetség indította el a Sport
Legyen a Tiéd! elnevezésű programot,
amelynek 2016-ban iskolánk is részesévé vált. A programban részt vevő
intézmények számára sportági bemutatókat szerveztek, illetve térítésmentesen sporteszközcsomagot kaptak. A
sportági bemutató keretében tanulóink a gyomaendrődi judo szakosztály
színvonalas bemutatóját láthatták,
majd maguk is megpróbálkozhattak
néhány egyszerű fogással. A judoval
párhuzamosan a helyi női kézilabda

szakosztály játékos, labdás, ügyességi gyakorlatokkal nyújtott ízelítőt
a sportág szépségeiből. A bemutatót követően átadták a sporteszközcsomagot, amely judo szőnyegeket és
ruhákat tartalmazott.

Az Öveges program
alapítványi támogatással folytatódik
Az idei tanévben is lehetőségünk
nyílt arra, hogy a hetedikeseink és a
nyolcadikosaink egy-egy délelőttöt eltölthessenek Szarvason, a Vajda Péter
Evangélikus Gimnázium Öveges-laborjában. November 22-én a 8.a-sok
kezdték a sort. Kipróbálták az ügyességüket és a tudásukat az indikáto-

rok és a fénymikroszkópok világában,
valamint alaposabban elidőztek a
légnyomással kapcsolatos törvényszerűségek tanulmányozásában. A program keretei között a 7-8. évfolyam
tanulói vesznek részt a laborfoglalkozásokon, az utazás költségeit az alapítvány fedezi.

A Bolyai csapatversenyen is helyt álltunk
2016. november 11-én, Szarvason mérték össze tudásukat a magyar
nyelv iránt érdeklődő tanulók. Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny megyei
fordulóján iskolánkat 8 csapat 32 tanulója képviselte. Más versenytől eltérően itt nem egyéni küzdelem folyik,
hanem négyfős csapatok teszik próbára tudásuk mellett együttműködési
készségüket is. Legsikeresebben a 4.
a osztály Ás(z)ok elnevezésű csapata
szerepelt, akik a 6. helyezést érték el.

A csapat tagjai voltak: Gellért Milán,
Mikó Zoltán, Mikó Péter és Hanyecz
Nikoletta, felkészítőjük Kónyáné
Jakab Ida.

Ifjúsági eszmecserén vettek részt
a Diákönkormányzat küldöttei Békéscsabán
A Nemzeti Művelődési Intézet Békés megyei Irodája és az Új Nemzedékek Központ megyei szakembereinek
a szervezésében 5 település bevonásával, az ifjúság helyzetével foglalkozó fórumra került sor. A program
keretében először a fiatalokkal foglalkozó szakemberek találkozása
valósult meg minden részt vevő településen, ahol a helyzetkép felvázolásán túl fejlesztési terveket, az ifjúság
megtartására vonatkozó elképzelései-

ket is megfogalmazták a jelenlévők. A
program folytatásaként a települések
fiataljai szakmai műhelyfoglalkozás
keretében vitatták meg a megye fiataljainak helyzetét. Iskolánkat Szilágyi
Rebeka és Nemes Ágota nyolcadikos diákok képviselték. A részt vevők
bemutatták a településüket, majd vidám „randevú” keretében ismerkedtek egymással. A játékos tréninget
követően település fejlesztő projektet
készítettek.

Rendhagyó
történelem óra 1956-ról

A Templárius Alapítvány szervezésében 2016. nov. 10-én iskolánk 8. osztályos tanulói rendhagyó
történelem órán vehettek részt. Az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve alkalmából megrendezett foglalkozáson az események
két szemtanúja, Kiss Pál nyugalmazott igazgató és Huszár Endre hiteles beszámolóját hallgatták meg a
diákok. Különös élmény volt a tanulók számára, olyan emberek szájából
hallani az eseményeket, akik maguk
is szenvedő alanyai voltak a Rákosikorszaknak, s bár gyerekként ugyan,
de megélték az forradalom helyi történéseit. A rendhagyó óra végén
Ungvölgyi János, a Templárius Alapítvány kuratóriumának elnöke egy
kiadványt nyújtott át az iskola igazgatónőjének, melyben Pásztor Béla, a
Gyomai Nemzeti Bizottmány Intéző
Bizottságának tagja visszaemlékezése olvasható. A kiadványt minden
részt vevő diák megkapta.

Ifjú zenebarátok
hangversenye

Iskolánk tanulói évek óta lelkesen vesznek részt az „Ifjú zenebarátok” hangversenyein. A három
előadásból álló koncertsorozaton első alkalommal 54 diák hallgatta meg
Hegedűs Endre zongoraművész játékát. A művész különböző zenetörténeti korokból származó népszerű
zongoradarabokkal népszerűsítette a
fiatok körében a komolyzenét.

További információk a
wwww.rozsahegyiiskola.hu
oldalon találhatók.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
„Helyben vagy!” a Szent Gellértben
Újabb közösségi vita projekt zajlott
az elmúlt hetekben a gimnáziumban.
A diákok a Demokratikus Ifjúságért
Alapítvány trénereinek segítségével megtanulták, hogyan lehet feltárni, azonosítani a környezetükben levő
problémákat, hiányokat, és hogyan lehet megoldási terveket készíteni azok
kiküszöbölésére. A projektben a gimnázium diákjai mellett a Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanulói is részt
vettek. A munka során a fiatalok ös�szesen húsz döntéshozóval – önkormányzati képviselővel, különböző
területeken dolgozó helyi vállalkozókkal – találkoztak, meghallgatták
a személyes történetüket, és megosz-

tották velük az általuk feltárt problémákat.
A Helyben vagy! programban közel
száz diák gondolkodott a város jövőjéről. Születtek tervek a városi programok fiatalosabbá tételére, az Így
Knerek a világ! című projekt a Kner
család történetének és a polgárosodó település emlékeinek megőrzését,
megismertetését célozta, de volt ötlet
a túraútvonal-rendszer kialakítására,
és a buszmegállók interaktívvá tételére is.
A Helyben vagy! projekt az Európai
Bizottság és az Erasmus+ támogatásával valósulhatott meg.

Szívünk rajta!
Megérkeztek a „Szívünk rajta” könyvajánló program
második és harmadik körös
értékeléséhez a könyvek iskolánkba, melyek közül az
értékelő diákjaink lelkesen
választották ki a nekik tetszőeket. Egy kis emlékeztető a programról: ez egy olyan
kezdeményezés, amely segítségével a gyerekek és szülők
könnyebben eligazodhatnak a
könyvtárak és könyvesboltok
kínálatában. Egy felnőttekből
és gyerekekből álló önkéntes csapat
értékeli a könyveket és ők ítélhetnek
oda az értékelt könyveknek egy virtuális matricát, ami a programot elindító
Bookline és UNICEF Magyar Bizott-

TELEK ELADÓ
Gyomaszolg Ipari Kft.
Gyomaendrőd Kőrösi
Csoma u. 1. Hrsz.: 836 alatti
1162 m2-es
közművesített telek eladó.
Érdeklődni:
Dinya József 06-20/383-6077

ság elképzelései szerint a jövőben
megkönnyíti a könyvet vásárlók helyzetét. Az értékelésre kapott könyvek
pedig iskolánk könyvtárába kerülnek.

Color Shop
papírbolt
Gyomaendrőd,
Petőfi S. u. 4.

Készüljön velünk
a karácsonyra!

Katolikus Ifjúsági
Találkozó

November 19-én iskolánk diákjai hitoktatóikkal vettek részt Mezőtúron
egy katolikus körzeti ifjúsági találkozón, ahol a köszöntéseket és megnyitót követően a Templárius Alapítvány
tagjai tolmácsolásában a lovagok életével ismerkedhettek meg. Szó volt a
lovagi erényekről, kiscsoportos foglalkozás keretében különböző kreatív programokon (beöltözés, lovagi
torna, éneklés, címerkészítés) szerezhettek élményeket a megjelentek. Az
ebédet követően szentmisével zárult
a jó hangulatú találkozó. A KIT nem
csak a szervező csapatokból kovácsol
munkaközösséget, hanem a szomszédos települések fiataljai is megismerhetik egymást.

A német nemzetiség
élete képekben
Iskolánk diákjai is ellátogattak a helyi
német nemzetiségi önkormányzat által Gyomaendrődön is megrendezett
„Fotografieren wir uns!” elnevezésű
fotókiállításra, ahol a hazánkban élő
németajkúak múltját jelenét, hagyományos ételeit és a német nemzetiség
lakta településeket bemutató fényképeket láthattunk. Köszönjük a lehetőséget!

12

Ősz a Szent Gellértben
Az idei tanévből eltelik lassan az első harmad. Eseménydús hónapokon
van túl iskolánk, ünnepségek, megemlékezések, iskolai rendezvények egész
sora áll mögöttünk.
Szeptember 1-jén az endrődi Szent Imre templomban Veni Sancte szentmisével nyitottuk meg a tanévet. Kondorné
Tímár Erzsébet intézményvezető-helyettes Hamvas Béla Kossuth-díjas
magyar író, lelkész, tanár gondolatait
idézte, s adta az idei tanév útmutatásául: „A fény csak abban válik áldássá,
aki másnak is ad belőle... Amit szerzel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz,
oszd meg.” Igyekszünk ezen gondolatokhoz mérni munkánkat is.
Az idei tanévben iskolánk általános iskolai épületében kialakítottunk egy
technikailag jól felszerelt, hangulatos
német nyelvi termet. A megszokott berendezéseken kívül tanulói számítógépek, szótárak is segítik a tanulást. A
páros és csoportmunkához könnyen át
lehet rendezni a padokat, ha többen játszanak el egy szituációt, ahhoz is van
elég hely.
2016. szeptember 13-án, kedden délelőtt rendkívüli történelemórán vettek
részt diákjaink a Kis Bálint Általános
Iskola tanulóival és Hack Máriával,
a gyomaendrődi Német Nemzetiségi
Önkormányzat vezetőjével Gyulán. A
csoportok félórás „előadást” hallhattak
a malenkij robotról, a kitelepítésről, és
az akkori embertelen időszakról.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda szervezésében tavasszal megrendezésre került elektronikai hulladékgyűjtő versenyen

iskolánk egy vegyes csoportja első helyezést ért el. A nyeremény egy szarvasi kirándulás volt, melyen szeptember
17-én vettek részt gyermekeink, amikor is meglátogatták a Mini Magyarországot, sétahajóztak
Szent Gellért napon iskolánk névadójára Szent Gellért püspökre emlékezünk.
Ezen a napon elsős kisdiákjainkat hivatalosan is „Szent Gellértesekké”
avattuk. Idén 27 csillogó szemű első

osztályos tett Szent Gellért fogadalmat.
Minden évben szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját s erről
iskolánkban is megemlékeztünk. Előzetesen rajzpályázatot hirdettünk „A
kedvenc mesém” címmel s az alkotásokkal díszítettük az aulát. Reggel 8
órakor intézményünkbe látogatott két
mesemondó, akik tanulságos mesékkel örvendeztették meg a gyerekeket.
Az első szünetben a suli rádión keresztül hallgattuk meg Hamupipőke királyfi történetét, a következő szünetben
pedig az 5. osztály előadásában megtekintettük A rátóti csikótojás című

mesejátékot. Ezután Gubucz Panna 3.
osztályos tanuló előadásában A pletykás asszonyok című mesét élvezhettük.
Október első hetében rendeztük meg
iskolánkban az immár hagyománnyá
váló Őszi hét című rendezvénysorozatot. Célunk az ember természetátalakító munkájának megismerése, az
emberi munka értékének és hasznosságának megtapasztalása az örömteli
munkavégzés és tevékenykedés megtapasztalása, a közös munka örömének
átélése.
A hét folyamán a diákok készítettek
népi gyermekjátékokat, csutkabábot,
termésekből sünit, rendeztünk diótörő versenyt, s megismerték a kukoricamorzsolás fortélyait is. Nagy Erika
táncpedagógus segítségével táncházat rendeztünk, ahol népdalokat, népi
gyermekjátékokat, egyszerű tánclépéseket tanulhattunk.
2016. október 6-án az aradi vértanúkra
emlékeztünk. Az ünnepség közös imá-

val ért véget, ahol a Miatyánk hőseinkért, hazánkért szólt.
2016. október 10-15-ig az általános is-

kolában hulladékgazdálkodási hetet
tartottunk. A gyerekek a környezettudatosságuk kialakítása, fejlesztése
érdekében a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban oldottak meg érdekes feladatokat, illetve hulladékok,
újságpapírok, műanyag kupakok felhasználásával osztályonként különböző játékokat készítettek.
Igyekszünk nagy figyelmet fordítani környezetünk védelmére, erről sokat beszélgetünk tanulóinkkal. A hét
lezárásaként október 15-én hulladékgyűjtést szerveztünk a szülői munkaközösség támogatásával. Az iskola
parkolójában konténerekbe vegyes papírt, kartonpapírt és PET palackot
gyűjtöttek a diákok a szülők aktív közreműködésével.
A befolyt összeget az osztályok között
osztottuk szét (kb.: 45.000.-Ft volt az
átlag osztályonként), amelyet az tanulmányi kirándulásokon használnak fel
osztályaink.
Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinak irodalmi összeállításával emlékeztünk 1956 hőseire. De ahogyan azt
Kondorné Tímár Erzsébet intézményvezető-helyettes ünnepi beszédében
is megfogalmazta, 1956 hősei azonban nem azt várják tőlünk, hogy kívülről fújjuk az események lefolyását,
hanem azt, hogy hűek legyünk elveikhez, az általuk képviselt értékekhez, és
továbbvigyük azt a hitet és egységet,
amellyel a magyar nép jövőjéért áldozták életüket.
2016. november 10-én, csütörtökön
rendhagyó történelemóra keretében
előadást hallottunk –7. és 8. osztály
– az 1956-os forradalomról és az azt
követő szabadságharcról. Az előadók
személyes emlékeiket és élményeiket
osztották meg velünk, ezzel hozták közel hozzánk az eseményeket.
A gyorsan közeledő adventi időszakban is mozgalmas, tartalmas napok
várnak ránk. Igyekszünk az előttünk
álló heteket, hónapokat is hasznos tartalommal megtölteni.
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Megemlékezés Határ Győző halálának 10. évfordulóján
Már 10 éve, hogy a XX. századi
magyar- és világirodalom egyik legnagyobb alakja, Határ Győző elhunyt.

A Kossuth-díjas Díszpolgár regénybe
illő, fordulatos élete, imádott felesége
halála után pár nappal, Londonban véget ért. Halálának 10. évfordulója alkalmából a Határ Győző Kulturális
Egyesület szervezett rövid megemlékezést a Körös Látogatóközpontban,
partnerségben a Határ Győző Városi
Könyvtárral. Az egyesület elnöke, Hajdú László emlékezett meg Határ Győzőről, felolvasta utolsó levelét, amelyet
pár nappal halála előtt írt, s küldött el a
gyomai könyvtárba. Majd Uhrin Barbara Határ Győző A torony című művét adta elő. (Barbara a Komédiás Kör
tagja, ezzel a prózával nemrégiben Mosonmagyaróváron megnyerte a Szakgimnáziumok és Szakközépiskolák X.
Kárpát-medencei vers- és prózamondó
versenyét, ahonnan még a különdíjat is
elhozta. Felkészítője: Hajdú László). A
megemlékezés résztvevői koszorút, virágokat helyeztek el Határ Győző szobránál, amely a róla elnevezett téren áll.

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

Gyoma 300 éves emlékünnepség és rendezvénysorozat

Megnevezés

Időpont

Rendező

Helyszín

Felelős

Színes források Gyoma történelméből
- Gyoma története levéltári
dokumentumok alapján
- A Knerek Gyoma történetében
- Gyoma 300 éves könyv bemutatója
- Gyomaendrődi Ki Kicsoda 2017 könyv
bemutatója

2017. 03. 31.

HGYV,
Békés Megyei Levéltár

Hahár Győző
Városi Könyvtár

Dinyáné
Bánfi
Ibolya

Gyoma 300 éves időszaki kiállítás
A Munkácsy Mihály Múzeum időszakos
kiállítása Gyomai vonatkozású
gyűjteményből válogatva

2017.06.12.2017.08.20.

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal,
Munkácsy Múzeum

Kis Bálint
Általános Iskola
tornaterem

Megyeri
László

Emléktér avatás

2017.08.18.2017.08.20.
2017.10.08.

Ünnepi képviselő-testületi ülés

2017.10.23.

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal

Gyoma 300 éves vándorkiállítás
Levéltári dokumentumok alapján, Gyoma
300 évét reprezentáló, mozgó kiállítás

2017.03.312017.10.23.

Szent Antal Népház,
Békés Megyei Levéltár

több helyszín
Wodiáner Albert
tér
Gyomaendrődi
Járási Hivatal
változó
helyszíneken,
minden nagyobb
rendezvényen

Megyeri
László
Megyeri
László
Megyeri
László
Dr.
Szonda
István

Gyomaendrődiek Világtalálkozója
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A Hallható Hang Alapítvány támogatásával,
2016. december 15-én, csütörtökön 17.00 órakor
kerül megrendezésre a
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
hagyományos Karácsonyi Koncertje.
A rendezvény helyszíne a Régi Filmszínházban lesz
(Harang Söröző, Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.).
A műsorban klasszikus, könnyű és népzenei művek
szólalnak meg az intézmény tanárai és növendékei
előadásában.
A hangulatos és színes programra a szervezők
szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt,
művészetpártolót.

I. Újévi Koncert
Gyomaendrődön
Közreműködnek: Színfolt Mazsorett Csoport táncosai
és a szarvasi Rezes Banda (fúvószenekar)

Helyszín: Kállai Ferenc Művelődési Központ
Időpont: 2017. január 7. 17:00-kor
Újévi köszöntőt mond: Toldi Balázs,
Gyomaendrőd város polgármestere
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Köszöntsük együtt zenével a 2017-es évet!
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VIII. Disznótoros és Böllérpálinka verseny
2016. november 26-án már
nyolcadik alkalommal gyúrták
a kolbászt, itták a pálinkát, ették
a tepertős pogácsát, hájas kiflit a
Varga Lajos Sportcsarnokban. A

rendezvényt Toldi Balázs polgármester nyitotta meg. A csarnok
előtt hagyományőrző látványdisznótorral indult a program. A gyúrás, az evés-ivás mellett kulturális

programok koncertek szórakoztatták az érdeklődőket. A zsűri és
bíráló bizottság elnöke Tímár Albin mesterszakács, szakácsolimpikon volt.
Képek: hir6.hu

16

Dr. Kató József verse
Adjon Isten jó esztendőt
Újat, szépet, boldogat,
De most olyat kérünk, ami
Direkt a gyomorra hat.
Legyen hurka s kolbász bőven
Minden ember asztalán,
Jó krumplival birkapörkölt,
De az is csak asztragán
Szegény ember kajla bajszán
Folyon a zsír kétfele,
S medve bőrén szundikáljon,
Ha mindennel eltele.
Legyen jó bor minden háznál,
Ez a büszke bájital,
E nélkül az emberekből
Már a virtus is kihal.
Az a boldog, aki ihat,
Elfelejti, hogy mi fáj,
S azt hiszi, hogy legalább is
Indiában alkirály.

Lakjon jól már minden ember
Egyen, ahogy belefér,
És úgy nőjjön a pocakja,
Mint az ipar-órabér.
Nem is galamb, de sült kappan
Legyen az a tervezet,
Pecsétjébe amit iktat,
Valamennyi szervezet.

Tímár Máté:
Karácsonyi köszöntő
Csillag inog a fenyőfák felett,
a íme eljött, ki megígértetett.
Karácsony van, béke, szeretet,
légyen jutalmatok emberek.
ha a gyarlóság távol marad,
s helyette a bölcs jóakarat
lel hazát a Körös partjain,
orv indulatok hullámain.
Gonddal terhes úgyis a világ
jóreménységet, ó, vajh ki ád,
ha nem gyámolító kézfogás
erősít. Ha látod, hogy a más
hisz abban, hogy az a csillag ott,
Betlehemből Terád is ragyog,
a azt a fényli: Ha egyenes az út,
hitében az ember célba jut.
Hitem betlehemi csillaga
a szívemmel világíts haza,
s mondd el azt a harangok szaván,
bár itt lakom, ott az én hazám.
S hol a Körös gátjai között
szél fütyörész a fűzfák fölött,
Ritmizálják szívveréseim:
Boldog Karácsonyt, Testvéreim!
S ha az esztendő végére jár,
és kisöccse a helyére áll
dúsabb az, és boldogabb legyen,
simogató gond - bús szíveken.
Kis hazánkat kegyelje a sors,
örömteljes. Kenyerünkre bort
teremjenek kívánságaim:
Boldog Újévet, Barátaim!

Legyen kövér minden disznó,
Amit a kondás kihajt,;
A hátán kés, hogy mindenki
Szelhessen egy jó karajt.
A dolognak legyen díszes
Három papos temetés,
Simuljon el minden redő
S harsogjon a nevetés.
Járjon mindig cilinderbe
Minden fürge fűszeres,
Az ellenőr ne tudja meg,
A blokk mellett mit keres.
Nem kell ide semmi törvény,
A has mindent összetart,
Új esztendő, víg esztendő
Így vicceld meg a magyart.
Gyoma, 1923. december 30.

Gyomaendrődi Hírmondó
kiadója és a szerkesztőség
meghitt karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
minden olvasónak!

