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Tímár János kitüntetése
Tímár János mesterszakács vállalkozó, Életmű díjas Éttermi mester
kitüntetést vehetett át a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség
november 5-én megrendezett Mestervacsoráján.
Ugyan itt vehette át a
Kiváló Régió kitüntető
címet a Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség
Gyula és környéke régióját vezető Tímár Attila
(egyedüliként az országban) régióelnök.

Tímár Vince kitüntetése
A Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége Békés megyei szervezete
Békéscsabán,
október 14-én megtartott
Prima-gáláján Kiváló Vállalkozó-díjat kapott Tímár Vince a
gyomaendrődi TIVI
Technika ügyvezetője.
A képviselő-testületi
ülés előtt Toldi Balázs
polgármester az önkormányzat nevében
gratulált Tímár Vince
helyi vállalkozónak.

Tímárok az olimpián
Ismét remekeltek a gyomaendrődi
mesterszakácsok! A Tímár Albin csapatkapitány vezette Békés Megyei
Culinary Team II. csapat az Erfurtban megrendezett szakácsolimpián

ezüstérmet nyert! A csapat tagjai voltak még Tímár Attila és Tímár András mesterszakácsok is. Gyomaendrőd
büszke rájuk és szakácsolimpiai, újabb
sikeres szereplésükre!
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A Magyar Szabadság Éve 1956-2016 megemlékező ünnepség
Méltóságteljes, szép ünnepség keretén belül emlékezett meg Gyomaendrőd az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójáról.
Az ünnepi megemlékezés 15 órakor
szentmisével kezdődött, majd az önkormányzat által szervezett Magyar
Szabadság éve 1956-2016 című megemlékezéssel folytatódott a zsúfolásig
megtelt Szent Imre Katolikus Templomban. Az ünnepség szónoka Prof.
Dr. Latorcai János úr, az Országgyűlés Alelnöke volt. Ünnepi beszédében
megemlékezett az 1956-os események
endrődi, gyomai jeles személyeiről,
történéseiről is. Közreműködött a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus.
A magas színvonalú ünnepi műsort a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói adták elő. A megemlékezés
a Hősök terén lévő 1956-os kopjafánál
koszorúzással zárult.
Október 23-án 10 órától koszorúzás
volt a Szabadság téren a Hősök Em-

lékművénél, valamint a Fő út 222. sz.
alatti épület – az egykori, úgynevezett
„szürkeház” – homlokzatán elhelyezett
emléktábláknál. 11 órakor kezdődött
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének ünnepi ülése a Városházán.
Itt került sor a helyi kitüntetések átadására. Toldi Balázs polgármester
adta át Gyomaendrőd Díszpolgára kitüntető oklevelet Tótka Sándor olimpikon kajakosnak. Gyomaendrődért
Emlékplakettet vehetett át Kovács Gábor ny. iskolaigazgató és Jakus Imre. Emléklapot vehettek át azok, akik
több évtizeden át a közszolgálatban (az
egészségügyben és az oktatásban ) tevékenykedtek, majd az elmúlt egy évben aktív pályafutásukat befejezve
nyugállományba vonultak.
Egészségügyi dolgozó: Pappné Szarka
Emília
Pedagógusok: Almási Gergelyné,
Hadiné Juhász Anna, Honti Judit,
Koloh Imréné, Kónya Márta, Pappné

Németh Hedvig, Siposné Nyilas Éva,
Szabadosné Horváth Ilona, Uhrinné
Darvas Erzsébet.
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Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett elismerést kapott
JAKUS Imre ügyvezető (Endrőd,
1954. április 13.) Korábban az ÁFÉSZ
(1972-1982) dolgozója, majd 1982-1992
között a Béke Mgtsz ágazatvezetője, 1992-2009 között a Pentament Kft.
ügyvezető igazgató volt, amikor is rokkant nyugdíjas lett.
1972-ben megalakította Endrőd első ifjúsági klubját Casino néven, melynek éveken vezetője is volt. Ifjúsági
vezetőként több szervezet aktív résztvevőjeként tevékenykedett. 1998-2010
között Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyéni, választókörzeti
képviselője volt. Választókörzetében
(Nagylapos és Öregszőlő) fontosnak
tartotta a településrészek felzárkóztatását, a városi életszínvonalhoz. Főbb
tevékenységei: Nagylapos egészséges
ivóvízzel történő ellátása, Öregszőlő ivóvíz gerincének kiépítése, szilárd
burkolatú utak építése (Iskola, Tóth
Árpád, Mester utcák), Öregszőlőbe vezető kerékpárút létesítése, közvilágosítás korszerűsítése, Szent Imre Idősek
Otthonának létrehozása. Külterületi iskolák emlékhelyeinek létesítése, a
megemlékező ünnepségek szervezése. A „Bogrács Napja” gasztronómiai
városi rendezvényt 2002-óta szervezi.
Helyi gazdasági társaságok, egyesületek tisztségviselője (Tűzoltó Egyesület, Városi Sport Egyesület, Bónomzug

vizéért Egyesület, Liget Fürdő Kft.) Alapító tagja az Öregszőlő
Gyermekeiért, a Barátság Sportegyesületért,
a Tulipános Óvodáért
alapítványoknak. 20032010 között a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola Iskolaszékének
elnöke volt. Egészségi
állapota miatt 2010-ben
visszavonult az aktív
társadalmi élettől. Díjai, kitüntetései: Kiváló
Ifjúsági Vezető (1980),
Kiváló Munkáért MÉM
Miniszteri
Kitüntetés (1986), Rózsahegyi
Emlékplakett
(1999),
Borsodnádasdért Emlékplakett (2005), Árvízvédelemért
Bronz
Érdemérem
(2006),
Tompa Mihály Emlékplakett (2011), Elismerő
Oklevél Gyomaendrőd
Város Önkormányzatától (2015). A felterjesztő Jakus Imre sokoldalú,
önzetlen, közéleti tevékenységét tartotta fontosnak kiemelni.

Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett elismerést kapott
KOVÁCS Gábor matematika-fizika
szakos tanár, igazgató, nyugdíjas.
1954-ben végzett Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Szegeden.
1954-1969-ig tanár és igazgató helyettes, 1969-1994-ig igazgató volt az l. sz.
Általános Iskolában Gyomán. Igazgatói működése kezdetén — a csudaballai
és a póhalmi tanyai iskolákkal együtt
— az iskola tanulólétszáma 409 fő volt;
ez a létszám a nyolcvanas évek végére 713-ra emelkedett. A folyamatosan
növekvő létszám ellenére — a szülők, a patronáló szocialista brigádok
és üzemek jelentős támogatásával — a
nevelés-oktatás tárgyi feltételei folyamatosan javultak. Társadalmi összefogásból épült hat tanterem, egy könyvtár
- ez akkor az ország első önálló iskolai könyvtára volt -, minden tanteremben elkészült a folyóvizes kézmosási
lehetőség, a központi fűtés, a Jókai úti
és a központi épületben a vízöblítéses wc, az épületek udvarai pormentes
burkolatot kaptak. A tehetséges tanulók az ország legismertebb gimnáziu-

maiban tanultak tovább
(budapesti Fazekas Mihály, a Radnóti, a szolnoki Varga Katalin, a
szegedi Radnóti Gimnázium). A nevelőtestület minőségi munkájáról
az iskola egykori tanulói a rendszeresen
szervezett osztálytalálkozókon elismeréssel
és tisztelettel szólnak.
Több választási cikluson keresztül tanács
vb-tag és párt vb-tag
volt. Korábbi elismerései: Oktatásügy Kiváló
Dolgozója 1976; Településfejlesztő Társadalmi Munkáért Kitüntető
Érem 1979; Czabán Samu Emlékérem 1980;
Kiváló Munkáért 1984;
Úttörővezetői Érdemérem 1987, Kis Bálint
Díj, 2007.
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Polgármesteri beszámoló
Az októberi képviselő-testületi ülésen
tárgyaltuk és jóváhagytuk a GYÜSZTE
tavalyi évről készült beszámolóját és
jövő évi feladattervét, amelyhez az
önkormányzat nem vállalt pénzügyi kötelezettséget. Csak azokat az összegeket kívánjuk átadni, amelyet a 2015-ös
megállapodásban vállaltunk. Felmerült
a GYÜSZTE részéről a turisztikai, idegenforgalmi koncepció kidolgozásának igénye. Valóban, erre szükség van,
de jómagam inkább egy komplex, városmarketing terv kidolgozását tudom
elképzelni, megfelelő, hozzáértő szakemberek bevonásával. Ebben az ügyben
már lépéseket tettünk, megindultak folyamatok.
Nagyobb összeget költött az önkormányzat két temetőnk ravatalozóinak
felújítására. A gyomai ravatalozóban
belső felújítása történt: burkolatcsere,
festés-mázolás, nyílászáró és drapériacsere, székek vásárlása. Az endrődi részen festés, drapéria- és székek cseréje,
járda- és parkoló építés történt. Az önkormányzat a temetők felújítására következő évben is nagyobb összeget kíván
fordítani. Változás történt az urnasírhelyek megváltásának összegében, amely
jelentősen csökken.
A családsegítő szolgálat törvényi előírás változás miatt önállóan fog működni
2017. január 1-től. A döntés lényegében
nem érinti az ott dolgozókat, maradnak
az eredeti helyükön, továbbra is magas
színvonalon ellátják feladataikat Pál Jánosné jelenlegi vezető irányítása mellett.
Lezajlott
az
utóellenőrzés
a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél történt nagyarányú vagyonvesztés miatt.
Az ellenőrzés több hiányosságot állapított meg mind az ügyvezetés, az építéskivitelezés és a gazdálkodás területén.
A nagyarányú vagyonvesztésnek több
oka is volt, amellyel tisztában voltak
a korábbi vezetést ellátók is, akik elköszöntek tőlünk és munkaviszonyuk
megszüntetését kezdeményezték néhány
hónappal ezelőtt. Az átszervezések,
amelyeket végrehajtottunk indokoltak
voltak, jelentkeznek pozitív hatásai is. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft jelenleg kb.
nyolc millió forintos vesztességgel számol, amely összeg az értékcsökkenésből
ered. A kft gazdálkodása kiegyensúlyozott, azonban az inkubátorház beruházás értékcsökkenését nem tudja
egyensúlyba hozni bevételekkel. Biztató jelek vannak arra, hogy olyan bérlő
költözik az inkubátorházba, aki a maradék területet bérelni fogja, s jelezte azt a
szándékát is, hogy további munkaerőt is
tervez felvenni. A Zöldpark Kft. év vé-

gi eredménye nulla forint körül várható.
A Zöldpark Kft-re a jövő évben jelentős
feladatok várnak, szeretnénk bekapcsolni őket a TOP-os fejlesztési feladatok
megvalósításába.
A Liget Fürdő Kft. nem használta fel
az erre az évre tervezett önkormányzati támogatás összegét. Ez részint annak
is köszönhető, hogy nagyon sikeres akciót indítottak, amely növelte a bevételeiket belépők és OEP finanszírozás
formájában is. A fürdő gazdálkodásában megjelenik az úszásoktatáshoz és
a sportszervezetek, valamint a helyi lakosság fürdőhasználatához nyújtott támogatás is. Az erre betervezett összeg
teljes lehívása sem történik meg, kevesebb önkormányzati támogatásra lesz itt
is szükség. Ezek a megmaradó összegek
olyan fejlesztésekre, karbantartásokra lesznek fordíthatók, amely a biztonságos, gazdaságos működést szolgálják,
növelik a használók kényelmét. Novemberi ülésünkön tárgyalunk majd a fürdő
további fejlesztési lehetőségeiről, elképzeléseiről.
A Gyomaközszolg Kft. alvállalkozóként látja el feladatát. A lakosság felé
már számlákat is bocsátottak ki. Mivel
az államtól ez idáig nem érkezett még
bevételük, ezért eredményük jelenleg
nagyarányú veszteséget mutat. Ám a bevételeik megérkezése esetén akár nyolcmilliós nyereséggel is zárhatják az évet,
amely messze megfelelne elvárásainknak, igazolná döntésünk helyességét a
kft. működésének átszervezésével kapcsolatban.
Elfogadtuk a 2017. évi rendezvénynaptárt. Az időpontok nyilvánosak, a
legjelentősebb esemény a Gyoma 300
éves rendezvénysorozat lesz. Reméljük,
hogy a kulturális élet minden szereplője,
alakítója igazodik ehhez a rendezvény
naptárhoz, így a következő évben nem
lesznek egymással ütköző programok,
lesznek viszont olyan rendezvények,
amelyek nem csak a város lakóinak, hanem a környező településen élőknek is
kínálnak maradandó élményt nyújtó,
színvonalas produkciókat.
Pályázatot írunk ki a Kállai Ferenc
Kulturális Központ vezetői feladatainak
ellátására. Reméljük, hogy 2017. február
1-től már több évre kinevezett igazgatója
lesz az intézménynek.
Pályázat benyújtásáról döntöttünk:
amelynek témája az iskolák óvodák helyi programjához igazodó, tanórán kívüli
képzést támogató programok megvalósítása. Reményeink szerint erre a célra
25mFt támogatást nyerünk el.
Toldi Balázs polgármester

Gyomaendrőd
Díszpolgára címet kapott
TÓTK A
Sándor
kajakozó
19 9 4 - b e n
született.
A Kis Bálint Általános Iskola,
majd a Kner
Imre Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium tanulója volt. Érettségi után a Szent István
Egyetemen kezdett el tanulni. A Körös
Kajak Egyesület versenyzője volt 2014
decemberéig, ekkor igazolt az UTE-hez
(Újpesti Torna Egylet). A váltás sporttevékenységének fejlődése, eredményességének növelése, tanulmányinak
végzése érdekében történt meg. Kajak-kenu sportágban eddigi elért eredményei: 17-szeres Magyar Bajnok.
2010-ben Szingapúrban Ifjúsági Olimpiai aranyérmet szerzett. 2011-ben Ifjúsági Világbajnok, 2012-ben háromszoros
Ifjúsági Európa bajnok. 2011-2012 években a Magyar Kajak-kenu Szövetség az
év ifjúsági férfi kajakosának választotta meg. 2014 évben a 4 x 200 m–es váltó
versenyében felnőtt világbajnoki aranyérmet szerez Moszkvában. 2015 évben
az első Európai nyári olimpiai játékokon Bakuban bronz érmes helyezést ér
el K-2 200m-es távon. Szintén 2015–
ben Felnőtt világbajnok, K2-200m–es
távon Milánóban a kvalifikációs világbajnokságon Ez évben az év férfi kajakosa címet kapta meg. 2016-ban Felnőtt
Európa bajnok K4-500m-en. K2-200men olimpiai 4. helyezett a Rio de Janeiro
megrendezett Nyári Olimpiai játékokon. További elismerései: 2009 Kiemelkedő tanulmányi és sportmunkájáért
emlékplakett, 2010 Kner Imre díj, Kolonics György Emlékdíjas. 2010 ben
Zsivótzky Gyula díj (Magyar Olimpiai
Bizottság Szingapúri I. nyári Olimpiai
Játékokon elért kimagasló teljesítménye elismeréseként), 2010. Dr. Schmitt
Pál Magyarország Köztársasági Elnöke
Díszoklevelet adományozott az I. Szingapúri Olimpiai Játékokon elért I. helyezésért, 2010. Kimagasló társadalmi és
közéleti tevékenységéért, Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett, 2016-ban
a város érdekében kifejtett kimagasló
tevékenységéért Gyomaendrőd Város
Díszpolgára cím.
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Gyoma 300 éves
Mint már beszámoltunk róla, Gyoma
újratelepítésének 300. évfordulóját ünnepeljük a következő évben. Rendezvénysorozattal, programokkal kíván
megemlékezni városunk a jeles évfordulóról. Toldi Balázs polgármester az
októberi testületi ülésen jelentette be,
hogy elkészült Gyoma újratelepülése 300 éves évfordulójának hivatalos
emblémája. amely logó a jelképe lesz a
2017 jubileumi eseményeinek. A logót
Hevesi-Nagy Anikó tervezte.
A szervező bizottság zsűrije által
elfogadott logó a gyomai Erzsébet hidat ábrázolja, úgy, hogy a Gyoma 300
éves szlogen ’G’ betűje a híd boltozatának ívét követi. A terv vörös-fekete
színvilága az építmény téglaborítását,
címerünk vörös mezőjét, az évfordulós esemény ünnepélyességét szimbolizálja, de a Kner-hagyományokat is
felidézi. A híd szimbólum felett, balra
tájoltan elhelyezett ’1717-2017’ felirat a
kompozíció egyensúlyát érvényesíti.
A magyar történelemben járatosak
előtt valószínűleg ismert az, hogy a három részre szakadt királyi Magyarország középső része, így az itt található
Gyoma is, a török dúlást követően elnéptelenedett. A Rákóczi féle szabad-

ságharc háborús eseményei és a labilis
közállapotok tovább rontottak a helyzeten, így a XVIII. század elején gyakorlatilag lakatlanná vált szinte az
egész megyével együtt Gyoma is. Két
újratelepítési kísérlet után végül Gyoma új telepesei harmadik alkalommal,
de most már véglegesen és háborítatlanul, 1717-ben telepedtek le. „... ismét
kezdték ezen helységet megülni 1717ik esztendőben Mindszent havának 8ik napján” - olvashatjuk az egyházi
forrásokban. A Bethlen Alapítvány és
a Bethlen Nyugdíjasok Közössége kez-

Felülvizsgálatra kerül a város összes címe
Az elmúlt évtizedben valószínűleg többen is szembesültek már azzal, hogy az egyes állami közhiteles
nyilvántartások elkülönültsége miatt
nem azonos címadatokat tároltak a lakott vagy használt ingatlanról. Ez különösen akkor okozott bonyodalmat,
ha éppen az ingatlanhoz kapcsolódó pályázat, hitelügyintézés, cégalapítás vagy éppen lakcím bejelentés
miatt kellett megfelelő dokumentumot beszerezni az önkormányzattól
vagy az ingatlan nyilvántartást vezető állami hivataltól. A nem egyen szabatos és sokszor pontatlan címadatok
miatt sok utánjárásba került igazolni
azt, hogy a polgár lakcím adata azonos azzal az ingatlannal, amelyre hitelt venne fel, pályázatot nyújtana be
vagy éppen egy cég székhelyéül szeretné megjelölni.
Ennek áthidalására hozta létre az állam a központi címregisztert.
A központi címregiszter (KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg
különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat
egy etalon-nyilvántartásban egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok

naprakészebbek és pontosabbak legyenek, és főleg, hogy a különböző
nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR-re vonatkozó szabályozás lehetővé teszi, és
megköveteli azt is, hogy a közterületek elnevezése, címképzési logikája
és ennek nyilvántartása is országosan
egységes és szabványos legyen.
Annak érdekében, hogy az egységes címnyilvántartás garantáltan jó
minőségű címadatokat tartalmazzon,
a jegyzőnek ez év végéig felül kell
vizsgálnia az összes közterülethez
kapcsolódó címelemet. Ez azzal jár,
hogy egyes esetekben módosíthatja
a KCR-ben nyilvántartott címelemet,
új címet állapít meg, vagy kezdeményezi a Képviselő-testületnél a névvel
nem rendelkező közterület elnevezését a hozzá csatlakozó ingatlanok címének megállapítása érdekében. Ez
utóbbi elsősorban a zugok és zártkertek ingatlanait érinti majd. Az egyedi
címmódosítás jellemzően a nem szabványos, korábban helytelenül képzett
címelemeket érinti. Indokolt esetben
sor kerülhet egy utca egy részének
vagy akár egészének újra házszámo-

deményezésére önkormányzatunk elhatározta, hogy 2017-ben méltó módon
kerüljön megünneplésre Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója.
A jubileumi megemlékezések eseményei tavasztól őszig fognak zajlani.
A tervezett események között szerepel
könyvek kiadása, emlékpark kialakítása, valamint több kulturális, turisztikai, sport és egyéb esemény is. Ezekről
folyamatosan beszámolunk az olvasóiknak.
„Gyoma 300 éves”
Szervezőbizottság
zására is. Sajnos e téren több probléma
a társasházak körében tapasztalható.
Ezeknél elengedhetetlen a társasházi
közösségek szoros együttműködése a
jegyzővel, aki javaslatot tesz a többlakásos épületekben lévő társasházak és
a bennük lévő lakások címének rendezésére is.
Lényeges tudni, hogy a költözéssel
nem járó címváltozásról a kormányablak hivatalból állít ki új lakcímkártyát, illetve a címváltozáshoz
kapcsolódó egyéb ügyintézés is illetékmentes lesz.
Tudjuk, hogy a felülvizsgálat folytán esetleg módosításra kerülő cím
egy ideig kellemetlenségekkel és
plusz ügyintézéssel járhat az érintettek számára. A címek rendezése viszont mindenkinek a közös érdeke,
hisz egy hibátlan és jó minőségű egységes címadatbázis a jövőben már
egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. A logikus és szabványos közterületi házszámozás folytán a posta is
pontosabban kézbesítheti a küldeményeket, továbbá garantáltan hiteles és
valós címadatokat fog tartalmazni az
ingatlan nyilvántartásból szolgáltatott
tulajdoni lap is.
Megyeri László
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Gyomaendrődi ovisok és a
Legszebb Kiállító Díj a Pályaválasztási Vásáron

Békéscsabán a Csaba Parkban
zajlott az idei Pályaválasztási Vásár
2016. október 13-14-én. Az idei év
újdonsága az Ovis Szakmavilág
volt, melyet több gyomaendrődi
óvodás is meglátogatott. Sokszínű
program várta az érdeklődőket a 21.
Pályaválasztást segítő rendezvényen,
melyet Vantara Gyula országgyűlési
képviselő, Palotás József a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
szakmai főigazgató-helyettese és
Dr. Nagy Ágnes a Békés Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási
Főosztályának vezetője nyitott meg.
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi
Járási Hivatal vezetője is meglátogatta
a rendezvényt, ahol a járásból több
mint 200 pályaválasztás előtt álló
7-8. osztályos diák is részt vett a
tárlatvezetéseken, közelebb kerülve
ezzel a „Helló meló, na de melyik
szakma”
szlogennek
megfelelő
döntéshez. Kiemelkedő számban
vettek részt az Innovatív Technológiák
Utcájában
kiállító munkáltatók a
járásból és a Legszebb Kiállító Díját
is sikerült elnyerni a gyomaendrődi
Mamutec Hungary Kft-nek, akik
mellett további kiállító volt még a
Skylotec Hungary Kft. valamint

Dévaványáról a
Liker Motors és
az Ekuna Kft. A
lakatos szakma
bemutatását
a
hunyai Magyar
Játszótér
Kft.
vállalta magára.
A Gyomaendrődi
Járási
Hivatal
Foglal koz t at ási
Osztálya
az
idei évben is
elkészítette a TOP
20 pályakereket,
mely a nevének
megfelelően
a
20 hiányszakma
megismerésében nyújtott segítséget
annak a közel 1000 diáknak, akik
kitöltötték a kérdőívet.
A legkisebbek számára 4 szakmacsoport került bemutatásra, ahol
a
gyomaendrődi
óvodások
a
kertészkedés
mellett
nyuszikat
simogathattak, kukoricát morzsolhattak, magokat válogathattak és
konkrétan „malacuk volt” az állatok
etetésével. Babaápolásra, falazásra,
építésre, sütemény készítésére is
lehetőségük volt a számukra készített

munkaruhákban.
Az
elvégzett
„munkájukért” játékpénzt is kaptak,
melyet a helyi játékboltban elkölthettek
gyümölcsökre
és
süteményekre
is. Lehetőségük volt bábelőadáson
részt venni és kipróbálhatták a park
játszóterét is.
A két napos rendezvény színesen,
interaktív formában mutatta be
a szakmák szépségeit, melyet a
megjelent 36 közép-, 6 felsőfokú és
8 felnőtt képző intézmény mellett 50
kiállító munkáltató garantált.

Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar vendégszereplése
a Gyomaendrődi Járási Hivatalban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal
Dísztermében 2016. október 26án második alkalommal lépett fel a
Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar.
dr. Pacsika György hivatalvezető
úr köszöntő gondolatait követően a
vegyeskar előadásában varázslatos
dallamok és ismert kórusművek
csendültek fel, majd a közönséggel
történő közös énekléssel „ A tavaszi
szél vizet áraszt” című dallammal
zárult az előadás. A hangverseny végén
dr. Pacsika György járási hivatalvezető
úr és Toldi Balázs Gyomaendrőd
Város polgármestere megköszönte - a
hagyománnyá váló, ismételt találkozás
reményében - a fellépő kórus előadását.
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10 000. ügyfél a Dévaványai Kormányablakban
2016. október 4. napján fogadta a tízezredik ügyfelét a Gyomaendrődi Járási
Hivatal Dévaványai Kormányablaka.
2016. október 4-én délelőtt ünnepélyes
keretek között köszöntötte a tízezredik
ügyfelét a Dévaványai Kormányablak. A szerencsés ügyfél Borsi Viktor
Márió dévaványai lakos volt, aki személygépjármű átíratással kapcsolatos
ügyintézés érdekében járt a hivatalnál. Az ügyfelet dr. Lukácsi Krisztina,
a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója; dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője;
dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese;
Valánszki Róbert, Dévaványa Város
polgármestere; valamint Czene Boglárka, a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője köszöntötte
néhány kisebb emléktárggyal. Borsi Viktor Márió elmondta, hogy meg
van elégedve a kormányablak kialakításával, és az ügyintézők felkészültségével. A Dévaványai Kormányablak a
2015. szeptember 15-i megnyitása óta
egyre növekvő ügyfélforgalmat bonyolít. Általában heti szinten 200-250 főt
fogadnak az ügyintézők. A kormányablak várótérben található, bárki által
kitölthető ügyfél-elégedettségi kérdőívek tapasztalatai alapján az ügyfelek
eddig alapvetően pozitívan nyilatkoztak a kormányablakban igénybe vehető ügyintézési lehetőségekről.

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

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Megemlékezés ’56 hőseiről

A
Templárius
Alapítvány
szervezésében Család, Hit és Haza
címmel ünnepi konferencia került
megrendezésre a Gyomaendrődi Járási
Hivatal dísztermében október 19én. Ungvölgyi János, az alapítvány
kuratóriumának elnöke köszöntötte a
jelenlévőket, majd dr. Pacsika György
hivatalvezető nyitó gondolataival vette
kezdetét az ünneplés. Prof. dr. Latorcai
János, az Országgyűlés alelnöke,
egyben a rendezvény fővédnöke

ünnepi beszédében emlékezett meg
a forradalom hőseiről, utána Toldi
Balázs polgármester méltatta a
szabadságharcosok
cselekedeteit.
A Trefort Fiúkórus „Hol vannak a
katonák....” előadásával köszöntötte
a rendezvényt. Számos érdekes
emlékezés hangzott el a meghívott
szemtanúk és túlélők előadásában,
az ünnepi konferenciát a Jókai
Színház művészeinek zenés, irodalmi
összeállítása zárta.
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Közmunkaprogram hírei
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Start közmunkaprogram keretében, a Halottak napjára való tekintettel,
kitakarította a város egyházi kezelésében és tulajdonában álló temetőinek
nagyobbik, látogatottabb részét. Az elmúlt évekhez hasonlóan, sor került a
bánomkerti református temető egész
területének kitakarítására az értékesebb növények meghagyása mellett. A
munkálatok révén (kaszálás, cserjézés)
a sírok megközelíthetővé váltak a hozzátartozók számára, és ez által lehetőség nyílt a sírhelyek szebbé tételére,
folyamatos gondozására. Mindemellett
a magtárlaposi református, valamint
evangélikus temető, a vasútállomásnál lévő református temető, valamint
az Eötvös utca iránti zsidó temető kitakarítása is megtörtént.

A járási startmunka „belvíz” mintaprogramjának részeként tovább folytatódnak a csatornatisztítási munkálatok.
Több helyen készültek új támfalak is.
A csatornatisztítási munkálatok a következő hónapokban is folytatódni fognak, annak érdekében, hogy az őszi
csapadékos időjárás ne okozzon gondot a településen.

A járási startmunka „mezőgazdasági” mintaprogramjának keretén belül
a homoktövis betakarítását követően, sor került 2,13 ha cirok betakarítására is. A betakarított seprűcirokból a
téli hónapokban seprű kötését tervezzük, melyet a közmunkaprogram saját felhasználásán kívül, értékesíteni is
fogunk. A korábbi évekhez hasonlóan
a mintaprogram részeként létrehozott
gyakorlókertben termeljük meg a város szépítésére szolgáló virágokat. Az
októberi hónapban elkezdődött, az előállított mintegy 17.000 db kétnyári virág (árvácska), kiültetése városunkban.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatához
tartozó épületek karbantartása, állagának
megóvása céljából 10 fő szakmunkás foglalkoztatására nyílt lehetőség.
A program keretében a közfoglalkoztatási mintaprogramok bázisának számító Luther utca 2. sz. alatti ingatlan
felújítására nyert az Önkormányzat támogatást. A felújítás részeként a régi
iskolaépület teljes külső homlokzata
megújul, valamint az udvarban a gépek, járművek tárolását szolgáló fedett
szín is kialakításra kerül.
Varju Róbert
közmunkaprogram vezető
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A Kistérségi Óvoda hírei
„Biztonságos Óvoda” a Margaréta
Gyermekeink biztonsága közös felelősségünk. Az élet számos területén
meg kell tanítanunk nekik azt, hogy
mire kell odafigyelniük saját és társaik
testi épségének megóvása érdekében.
Ez nem csak feladat, hanem kötelezettség is. Nevelési szemléletünkben
fontos helyet tölt be a gyermekek biztonságos közlekedéssel kapcsolatos
ismereteinek megalapozása. Éppen
ezért szükséges, hogy a jeles napok,
ünnepek mellet, a mindennapi életből,
problémákból,
veszélyhelyzetekből
is merítsünk témákat. Gyomaendrőd
kisváros, ezért az emberek többsége
gyalogosan, kerékpárral közlekedik.
Csemetekert Óvodánk gyermekei az Idősek Világnapja alkalmából
műsorral kedveskedtek a Rózsakert
Idősek otthona lakóinak, akik örömmel és meghatódva fogadták a kis ovisokat.
A Minimax Gyerekhajó által meghirdetett kreatív pályázatra a gyermekekkel közösen készítettünk el egy
óriás társasjátékot: „Kalandos hajókázása a Hármas-Körösön” címmel. Örömmel fogadtuk, hogy egy

A kis távolságok miatt az óvodába is
sok gyermek érkezik gyalog, kismotorral, rollerral, futóbiciklivel, kerékpárral. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy
új tartalmakkal - mint például KRESZ
szabályokkal - bővítsük ismereteiket,
tapasztalataikat. Saját programjaink
mellett, a várossal, társintézményekkel közös rendezvényeken is részt
veszünk. Ebből a pedagógiai szemléletből kiindulva, pályáztuk meg a
Biztonságos Óvoda címet. A program keretén belül a pályázatot kiírók
gyakorlatban és KRESZ tesztben is
mérték a gyermekeink tudásszintjét. Ennek eredményeként 2016 őszén

5000 Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmazták óvodánkat.

a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól megkaptuk a Biztonságos Óvoda
címet.
Százszorszép Óvodánk tizenhat nagycsoportosa - a Munkaügyi
Központ meghívására - Pályaválasztási Vásárra utazott Békéscsabára.
Gyermekeink az „Ovis szakmavilág” program keretében maradandó
élményekkel gazdagodtak: belekóstoltak a felnőttek világába, kipróbálhatták a kertészek, orvosok, ápolók,
cukrászok, pékek, építőmérnökök
munkáját. A kirándulást a CsabaPark
játszóterén töltött szabad játék tette
még emlékezetesebbé.

Decemberi programjainkat az óvoda és a családok
összetartozásának jegyében szervezzük:
• Adventi Kézműves Játszóház, Gyertyakiállítás a
Százszorszép Óvodában: 2016. december 9.
• Karácsonyi Kézműves Játszóház a Margaréta Óvodában
2016. december 13.
• Karácsonyi műsoros délután a Csemetekert Óvodában
2016. december 16.

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 út 3.

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.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Méhecskeavató

Az Országgyűlés
alelnökének vendégei
voltunk
Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnökének meghívására 2016.
október 28-án a Kis Bálint Általános
Iskola nevelői közössége Budapestre kirándult. Az utazás első állomása a Szent István Bazilika volt, ahol a
Panoráma-kilátó csigalépcsőinek leküzdése után, a jutalom nem maradt
el, a 96 méter magas kupola pereméről káprázatos kilátás nyílt fővárosunkra, felülről gyönyörködhettünk a
legimpozánsabb épületekben és a budai hegyekben. Az idegenvezető segítségével megismerhettük a Szent
Istvánról elnevezett monumentális
templom gazdagon díszített belső tereit, a Kincstárat, a katolikus egyház
legféltettebb ereklyéjét, a Szent Jobbot. Az Országház Gobelin-termében dr. Latorcai János alelnök úr és
dr. Latorcai-Újházi Aranka fogadta
az iskola jelenlegi és nyugdíjas dolgozóit. Alelnök úr köszöntője után
közösen, baráti beszélgetés közben,
felszabadult hangulatban fogyasztottuk el a háromfogásos ebédet. A szikrázó őszi napsütésben a Duna fölötti
teraszon illatos kávéval frissítettük fel
magunkat. A Vadásztermet alelnök úr
mutatta be a tanári karnak, majd az
idegenvezető irányításával végigjár-

hattuk az Ország Házának folyosóit, termeit, megcsodálhattuk a Szent
Koronát, a Parlament építészeti remekeit. A kirándulás utolsó programja,
Magyarország leghosszabb barlangjában, a Pál-völgyi cseppkőbarlangban tett rövid, de annál izgalmasabb
séta volt. A nagy szintkülönbségekkel tűzdelt barlangtúra során változatos cseppköveket, gömbszerű hévizes
oldásformákat, csillogó kalcitkristályokat, ősi kagylólenyomatokat, hasadékszerű folyosókat csodálhattunk
meg. Az iskola arculatát, hangulatát
alapvetően meghatározza a tantestülete, ezért is tartjuk fontosnak az olyan
közösségformáló programokat, mint a
tantestületi kirándulás, ahol lehetőség
nyílik a kötetlen beszélgetésre, egymás megismerésére, a nevelők közötti
együttműködések megalapozására, a
kikapcsolódásra, feltöltődésre.
Köszönjük alelnök úr meghívását,
a kiránduláson szerzett élményeket
életre szóló emlékekként őrizzük.
Ágostonné Farkas Mária,
intézményvezető

Bolyai Matematika
Csapatversenyen
A Kis Bálint
Iskolánkból ebben a tanévben nyolc
csapat nevezett a Bolyai Matematika Csapatversenyre. 2016.október
14-én, Békéscsabán vettek részt a tanulók a megyei fordulón, ahol közösen oldották meg a nehéz feladatokat.
Csapataink többsége a középmezőnyben végzett. Legeredményesebb a 8. b
osztály Négy a nyolcadikon elnevezésű csapata lett. Ők meghívást kaptak
az ünnepélyes eredményhirdetésre,
amelyet október 27-én, Gyulán az Erkel Ferenc Zeneiskolában tartottak. Itt
tudták meg, és nagy örömmel fogadták az eredményt: a csapat megyei negyedik helyezett lett. A versenyzők:
Deli Boglárka, Munkácsi Lili, Németh Regina, Vincze Levente. Felkészítő tanáruk: Fekécs Éva.

Hasznos továbbképzés
Október 26-án tíz pedagógus drámapedagógiai továbbképzésen vett
részt, melynek témája; az agresszió
– és indulatkezelés drámapedagógiai módszerekkel. A színes programmal tarkított tréninget Pándiné
Csajági Mária tartotta. A résztvevők elsősorban a megelőzéshez kaptak segítséget, számos ötletet, melyet
a tanórákon eredményesen hasznosíthatnak.

Ebben az évben is megünnepelték
a felsősök az alsós osztályok felkerülését a Fő úti iskolába. Az elsős fecskékből 5. osztályra méhecskék lettek,
akik különböző tréfás feladatok megoldásával bizonyították alkalmasságukat a felsős névre. Volt sorverseny,
totó kitöltése, a fogadalom elmondása után pedig a nyolcadikos tanulók
egy jelvényt tűztek fel a próba teljesítéséért az ötödikeseknek. Most
már nemcsak jelképesen, „igazából”
is felsősök, nagyok lettek! Mindenki
jól érezte magát a vidám délutánon!

Suliváró

Október 20-án délután első alkalommal rendeztünk Suliváró, iskola - előkészítő foglalkozást, amelyre
sok leendő elsős gyermek látogatott el szüleivel. A nagycsoportos
ovisok szívesen vettek részt a játékos, mozgásos, zenés feladatokban.
A gyermekek örömmel játszottak
együtt, s bízunk benne, hogy a szülőket is sikerült hasznos tanácsokkal
ellátnunk. A legközelebbi Suliváró
foglalkozás november 18-án, majd
december 2-án 17 óra 30 perckor lesz
az intézmény Hősök úti épületében.

Alapítványi bál
Október 15-én került megrendezésre a már hagyományossá vált iskolai bál. A résztvevők száma szépen
alakult, csaknem 150 vendég mulatta
végig az éjszakát.
Itt szeretnénk megköszönni azoknak az önzetlenségét, akik segítségükkel hozzájárultak a bál sikeréhez.
A rendezvényből befolyt pénzből mintegy 300 ezer forintból - a Fő úti
iskola udvarának szépítését tervezzük.
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Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola hírei
Megmérettük magunkat a
Bolyai matek versenyen
2016. október 14-én Szarvason mérték össze tudásukat a Bolyai Matematikai Csapatverseny megyei/körzeti
fordulójának versenyzői. Iskolánkat
idén 9 csapat 36 tanulója képviselte.
A verseny különlegessége az, hogy
a négyfős csapatok együtt, egy óra
alatt 13+1 feladatot oldanak meg, felhasználva egymás ötleteit, javaslatait.
Legjobban szereplő csapataink: Négyen a harmadikból 9. hely (Gombkötő Zsófia, Papp Máté. Paróczai

„Itt van az ősz,
itt van újra…”
Az idén sem maradt el az Ősz témahét
iskolánkban. Ez a téma ölelte át a tanítási órákat és a szabadidős tevékenységeket az október 17 -21-ig tartó héten.
Az őszi termésekből készült alkotások
a tantermeket és az iskola folyosóit díszítik. Az alsó tagozatosok közkedvelt
programja a témahéten a Vitamin nap
volt, amikor az ebédlőben zöldségből, gyümölcsből készült finomságokat kóstolhattak a gyerekek. A helyes
táplálkozási szokások kialakítása mellett a mozgás is helyet kapott a projekthét csütörtöki napjának délutánján
megrendezett vitamin futóversenyen,
ahol mindenki nyert, aki végigfutotta a korosztályának megfelelő távot.
Néhány program megvalósításában a
szülők segítségére és támogatására is
szükségünk volt, amit ez úton is köszönünk.

Iskolai ünnepségen
emlékeztünk
1956 eseményeire

Lili. Rojik Roland), OkoSokk 8.o. 9.
hely (H Tóth Noel, Karácsony Tamara. Nemes Ágota, Szilágyi Rebeka),
Tétovák 8.o 11. hely (Dógi Csenge,
Gellai Fanni, Gyomai Ákos, Paróczai
Bence).
számára. Remek hangulatban telt a
délután, mindenki Halloweeni lázban égett, sokan kreatív, rémísztő jelmezben jelentek meg. Nyolc osztály
versenyzett 5 fős csapatokkal. Előze-

tes feladatként a csapatok Halloweeni
plakátokat készítettek, majd a délután
folyamán vidám ügyességi és szellemi feladatok következtek. A feladatok között szerepelt Halloweeni quiz
és angol nyelvű szókereső, kép kirakás puzzle darabokból, múmia készítés, tökfej rajzolás bekötött szemmel,
Halloweeni szendvicsek elkészítése,
Halloween bácsi testrészeinek a felismerése és az angolszász országokból
is ismert Apple bobbing. Mindenki
jól szórakozott ezen a játékos, vidám,
vicces délutánon. A program zárásaként Halloween bulit rendeztünk, ahol
remekül szórakoztak a boszorkányok,
és a csontvázak.

2016. október 21-én, pénteken délelőtt
az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékeztünk az iskolánkban. Az
ünnepi műsorban több mint nyolcvan tanuló vett részt, az énekkar és az
irodalom szakkör tagjainak műsorát
különleges látvány is színesítette. Intézményünk tanulóinak megemlékezése, 1956 Emlékezete címmel, része
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a Magyar Szabadság Éve alkalmából rendezett megemlékező
ünnepségének október 22-én, szombaton.

Bambi-bábmusical
A 2. b, és a 3.b osztályos tanulók
színházi előadáson vettek részt október 25-én Szarvason.
A Cervinus Teátrum által ajánlott
Gyermekszínház bérletes előadásának első műsora a Harlekin Bábszínház tolmácsolásában a Bambi
– bábmusical volt.
Nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek a kedves mesehősük bábelőadásos történetét.
Izgalommal várjuk a következő előadást, ami november 22-én lesz, és
a Kecskeméti Katona József Színház
előadásában a Micsoda társaság című
darabot tekintjük meg.

További információk
Az Ősz témahét keretein belül az ötödik évfolyam Halloweeni vetélkedőt
szervezett a felső tagozatos tanulók

találhatók az iskola honlapján:
www.rozsahegyiiskola.hu
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VIIi. Gyomaendrodi

Disznótoros és
Böllérpálinka Verseny
2016. november 26. (szombat)

Helyszín: Gyomaendrod, Varga Lajos Sportcsarnok (Szabadság tér 1.)

Békés Megyei Culinary Team
tagjai

A zsűri elnöke:

09:00: A rendezvényt megnyitja

Tímár Albin

Toldi Balázs

Gyomaendrőd Város Polgármestere Olimpiai és Világbajnok ezüstérmes
mesterszakács
09:30: Látványos hagyományőrző
A rendezvény fővédnöke:
bemutató disznóvágás
Toldi Balázs Gyomaendrőd Város Polgármestere
10:00: Fási Gyula zenés műsora
12:00: Körösmenti Táncegyüttes műsora Műsorvezető: Nagyné Bódi Katalin

13:00: Suttyomba Zenekar népzenei
koncertje
14:00: A jó hangulatról a
Körös Party Band gondoskodik

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. november 23, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

Zsűri:

Program:

A RUTIN
AUTÓS ISKOLA

Hájas, tepertős sütemények versenye!
Hagyományos disznótoros ételek kóstolása
támogatójegyért.
Tombola 500 Ft
Nyeremények: a helyszínen feldolgozott disznóból
készített értékes csomagok.
Kirakodóvásár!
Gyerekeknek egész napos ingyenes ugrálóvár, trambulin, kézműves játszóház!

19:00-tól Rock Est

Monotone Rock Team

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

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

közben:

16:30: Eredményhirdetés
18:00: Disznótoros tombolasorsolás
Rendező:

Információ:
GYÜSZ-TE InfoPont

5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 6.
tel: +36/66/386-851; mobil: +36/20/994 5525

A rendezvény látogatása ingyenes!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
gyomaendrod@tourinform.hu
www.gyomaendre.hu
Keresse rendezvényünket a Facebook-on is!

Támogatók:

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Készüljön velünk
a karácsonyra!

Szivárvány Gyermekkert
Óvoda és Bölcsőde

A Városi Képtárban 2016. októbertől - 2017. szeptemberig
az állandó kiállításaink mellett megtekinthető
Kállai Ferenc Kossuth és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar
színművész, érdemes és kiváló művész hagyatéka.
Nyitva tartás:
H: 12:00-17:00
K: 8:00-13:00
Sz: 12:00-17:00
Cs: 8:00:13:00
P: 12:00-17:00
Sz: 8:00-13:00
V: ZÁRVA
Előzetes bejelentkezés alapján
nyitvatartási időn kívül is fogadunk látogatókat!
Tel.:66/282-067

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!
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
„Többszemközt” –
diákinterjú a gimnáziumról
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium igazgatójával, Tóth Ferenccel
Deli Csenge, végzős tanuló készített interjút.
Csenge 2015 óta egy nyertes pályázatának
köszönhetően rendszeres kamaszírója a WMN
internetes magazinnak, melynek főszerkesztője,
elindítója D. Tóth Krisztina. Az alábbiakban
a riportból szemezgettünk…
Azt hiszem, nagy dilemmával és komoly
fejtöréssel jár a nyolcadikos élet. Nagyon
könnyű elveszni a felvételi tájékoztatók és a
hangzatosabbnál hangzatosabban meghirdetett
képzések rengetegében. Mire figyeljenek
kiemelten a választás előtt álló diákok és
szüleik, hogy az elkövetkezendő négy évben
az intézmény majd a javukat szolgálja?
Mindenekelőtt azt kellene szerintem
eldönteni, hogy a nyolcadikos szeretne
érettségizni vagy sem. Ha valaki képes
felkészülni az érettségire, mert képes és
hajlandó rendszeresen és viszonylag jól
tanulni, és eredményesen küzdeni, akkor
nem kérdés, hogy kell-e érettségit tennie. Ez
után azt kell eldöntenie, hogy gimnáziumban
vagy szakgimnáziumban kívánja ezt. A két
érettségi ugyan egyenértékű egymással, viszont
a közismereti tárgyakból csak minimális
óraszámban tanul az, aki szakgimnáziumot
választ, hiszen az órarendje szakmai tárgyakkal
van tele… Így idegen nyelvből például aligha
fejlődik úgy, mint egy gimnazista, mint mondjuk
Ti.
Miben látja tanár úr egy kisvárosi gimnázium
előnyeit egy nagyvárosival szemben?
Úgy gondolom, akkor lehet egy kisvárosi
gimnázium előnyös, ha a helyi igényeket
szolgálja. Továbbá kisiskola lévén jobban oda
tudunk figyelni az egyéni szükségletekre. A
tanárok arcról, névről ismerik diákjaink szinte
mindegyikét. Sok tanulónál végignézzük azt,
hogy mikor elballag általános iskolából, elkerül
vidékre, ott nem biztos, hogy tudja folytatni
a sportedzéseit, vagy legalábbis nem a saját
megszokott környezetében, az edzőjével, aki
már évek óta ismeri őt. Ezért a városvezetéssel
és a fenntartóval úgy gondoltuk, megtalálnánk
egy ilyen helyi igényt, ha elindítanánk egy
sportosztályt…
Ha jól tudom, tanár úr is a gimnáziumban
végzett, és a tanári kar egy tekintélyes része
szintén itt koptatta a padokat, ahol leginkább
most a táblákkal teszi ugyanezt. Vajon ez az
érzelmi kapocs mennyiben járul hozzá egy jó
tanár-diák viszony kialakításához?
Véleményem szerint az, hogy sokan
visszatértünk ide pedagógusként, az már
nem véletlen. Valószínűleg beleszerettünk
a településbe. Vezetőként azt látom, hogy

a kollégák sok önzetlen erőfeszítést tesznek
az iskoláért. Ez a lelkesedés a becsengetés
után sem szakad meg, és ez már egy olyan
kezdőlépés, amiről elmondhatjuk, hogy itt a
tanulók segítése a fő cél meg a barátságos
légkör megteremtése, merthogy így érezzük
jól magunkat. Ezt mondom én, aztán meg
lehet kérdezni az itt tanulókat is, nekik mi a
véleménye erről:
Nos, megkérdeztük. Íme:
„Szeretem az iskola hangulatát, nem túl nagy,
nem is túl kicsi, pont elég. Nem rohanással
telik egy nap, szépen komótosan is oda lehet
érni mindenhova. Szeretem, hogy mindenki
közvetlen a másikkal. A büfés sorban állást is, ott
hallani mindig a legjobb pletykákat. Most, hogy
kezd megújulni a suli, sokkal barátságosabb.
Szuper, hogy van klub meg Rolling Room,
de ugyanolyan pozitív hatással lehetnek egy
szürke hétköznapra az olyan apróságok is,
mint például a lépcsőn lévő „történelem óra”.
Azért abszolút kedvencem a menza! A családias
hangulat biztosított, nyugodtan meg tudunk
ebédelni és egy fárasztó nap után megbeszélni
az aznap történteket” – vallja Békési Bálint
11. B osztályos tanuló.
Ladányi Sára 9. A osztályos diák véleménye:
„Nem nagytesó nyomdokába lépve, nem a
nagynéni unszolása miatt. Szabad akaratból
jelöltem be a felvételis lapon egyedüliként ezt
az iskolát. Hiszem, hogy minden alap megvan
itt a továbbtanuláshoz. Jó érzéssel tölt el, hogy
barátságos légkör és ismerős arcok vesznek
körül, a saját ágyamban alhatok, nem kell (olyan)
korán kelnem és még olyan tevékenységekre
is lehetőségem van eljárni, mint a néptánc,
kézműves, francia óra, ahová általános
iskolás koromban is. Bátran kijelenthetem,
hogy itt tanítanak a legklasszabb tanárok
(és nem manipulál senki), gumilabdákon
pattogva ,,ülhetünk” végig egy tanítást és
kikapcsolódhatunk a diákklubban. Az épület
szép, tiszta, karban van tartva. Mellesleg az
univerzum legjobb büféje és legkedvesebb büfés
nénije is a mi ,,tulajdonunkban van”. (a szerk.)
Egy iskola számára rendkívül fontos a
diákélet, és hogy milyen programokat kínál
a tanuláson kívül egy intézmény. Sokan vannak,
akik szívüket-lelküket beleteszik a megálmodott
programokba. Igazgató úrnak mi a véleménye
erről?
A diákönkormányzat (DÖK) az utóbbi
években nagyon fölélénkült. Végre tényleg
példáját mutatja annak, amire neve is utal,
hogy a diákok önrendelkezése, önszerveződése
teljesül. A fiatalok ténykedése elsősorban a
szabadidő megszervezésében nyilvánul meg.
Tavaly például a fordított napon rendesen
kivették a részüket a feladatok teljesítésében.
Vagy a tavasszal megrendezett diákbál egy
olyan esemény volt, amit ők rendeztek meg
önállóan, és mi is meghívást kaptunk és szépet,

jót tapasztaltunk. Tehát a diákok akarnak és
tudnak is tenni azért, hogy a saját gondolataik
is érvényesüljenek.
Milyen iskolán kívüli elfoglaltságokon
vehetnek részt a tanulók?
Például sportedzéseken. Működik kézilabda-,
röplabda- és futsalcsapat is. Továbbá egy
disputakör is. Komoly elhivatottsággá tud válni,
egyfajta szemléletet ad. A kommunikációt,
kiállást rendkívüli módon fejleszti. Sokat
profitálhatnak belőle később is a gyerekek,
hiszen megtanulják a nézetkülönbségeket
kulturáltan kezelni.
Ha már disputa, mit gondol a KID
és patronáló tanáraik által létrehozott
kezdeményezésekről?
Idén ősztől klubhelyiséget üzemeltetünk,
amit a diákok saját kedvükre formáltak. A segítő
tanárokkal együtt többnyire ők szorgoskodtak
a csinosításán. Ez is egy terepe lehet az
együttléteknek, akár a DÖK gyűléseknek
is. Ebben a tanévben egy Rolling Room-mal
is gazdagabbak lettünk. A tanulók ebben a
tanteremben gimnasztikai labdákon ülhetnek,
ami segít a helyes testtartás kialakításában,
valamint a gyerekek figyelme sem lankad az
órán. Minden módszer, ami hatékonyabbá teszi
a tanulás- tanítás folyamatát, ami élményhez
juttat, az jó módszer. Örülök, hogy hozzánk
is begyűrűzik a dolog.
Manapság sajnos egyre kevesebb ideje van
a fiataloknak a kulturálódásra. Az iskolában
mennyire van erre lehetőség?
Lassan hagyománnyá válnak a szakmai
kirándulások. Tavaly a Tisza-tavi ÖkoCentrumhoz tett egy kisebb csoportlátogatást,
idén a Paksi Atomerőművet fedezik fel
az érdeklődő fizikus palánták. Külföldi
kirándulásokon az idegen nyelvet gyakorolhatják
a diákok: tavalyelőtt például a bécsi karácsonyi
vásárra utaztak el tanulóink. A Szolnoki
Szigligeti Színháznak pedig már évek óta
lelkes közönsége vagyunk.
Esetleg még egyéb fontos információ az
iskolával kapcsolatban?
Az iskola a közeljövőben többször
hallatni fog magáról: november 30-án
lesz a diákpolgármester-választás, ahol a
gimnáziumból kerül ki a diák-városvezető.
Az ünnepi ceremónia csúcsa, hogy Toldi Balázs
polgármester úr jelképesen átadja hivatalát. A
diák feladata, hogy egy konkrét programmal
készüljön, amely a város és az iskola jobbá
tételét célozza meg. Vadul zajlik a készülődés,
ilyen még nem volt, meglátjuk, mi lesz belőle.
Hamarosan egy, az iskolát bemutató kisfilm is
napvilágot lát, de erről sem szeretnék többet
elárulni. Végezetül a november 23-i nyílt
napunkra invitálnék minden kedves érdeklődő
diákot szüleikkel együtt, ami formabontó lesz,
ezt megígérhetem.
Köszönöm a beszélgetést.
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Programajánló
November 27. (vasárnap) 16 óra Adventi Gyertyagyújtás
Műsorral közreműködik a Bethlen Gábor Szakképző
Iskola
December 4. (vasárnap) 16 óra Adventi Gyertyagyújtás
Műsorral közreműködik a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium
Helyszín: Szabadság tér
December 9. (péntek) 15 óra Idősek Karácsonyváró
Városi Ünnepsége
Helyszín: Kállai Ferenc Kulturális Központ
December 10. (szombat) 15 óra Városi Mikulás
Ünnepség Ciberével
Helyszín: Kállai Ferenc Kulturális Központ
December 11. (vasárnap) 16 óra Adventi Gyertyagyújtás
Műsorral közreműködik a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola
Helyszín: Szabadság tér

Tájékoztatás szelektív
hulladékgyűjtésről

A térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója
ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
folytatja a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtést,
annak érdekében, hogy a háztartásokban képződött
hulladék mennyisége minél magasabb arányban
hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő
hulladékmennyiséget. A szolgáltatás továbbra sem
jelent további költséget az ügyfelek számára.
Gyűjtési időpontok:
HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:
Műanyag hull. a szel. zsákban:
Szerda

November 23.

Szerda

December 7.

Szerda

December 7.

Szerda

December 21.

Szerda

December 21.

Szerda

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:
Műanyag hull. a szel. zsákban
November 21.

December 16-18. Adventi Hétvége
		
Coca-Cola karaván
Helyszín: Szabadság tér

Papír hulladék kötegelve:

November 23.

Hétfő

Papír hulladék kötegelve:
November 22.

Kedd

December 5.

Hétfő

December 6.

Kedd

December 19.

Hétfő

December 20.

Kedd

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

Gyomaendrődiek Világtalálkozója

2017.08.18.2017.08.20.

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal

több helyszín

Megyeri
László

Emléktér avatás

2017.10.08.

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal

Wodiáner Albert
tér

Megyeri
László

Ünnepi képviselő-testületi ülés

2017.10.23.

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal

Gyomaendrődi
Járási Hivatal

Megyeri
László

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

2017.03.312017.10.23.

Szent Antal Népház,
Békés Megyei Levéltár

változó
helyszíneken,
minden nagyobb
rendezvényen

Dr.
Szonda
István
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Tovább szárnyal a KSI Gyomaendrődi kajak – kenu szakosztálya

Ősszel harmadik évét zárta a KSI és
mind létszámban, mind eredményességben fantasztikus szezont zárt. Nagy
siker, hogy idén nemcsak tartani, hanem növelni is tudták a szabadidős és a
versenyzői létszámot is. Egyre többen
keresik fel a KSI vízitelepét a Kölcsey
utca 6 szám alatt. Ami örömteli, hogy
nemcsak gyomaendrődi gyermekek
akarnak kajakozni, hanem a környező
települések fiataljai is felkeresik a klubbot. Kajakozni járnak Gyomaendrődre
Dévaványáról, Mezőberényből, Mezőtúrról, Köröstarcsáról, de még Kamutról is. Teszik ezt azért, mert a KSI
Gyomaendrődi csapatát már nem csak
a városunkban, hanem a megyében, sőt
az egész országban is, siker csapatként
tartják számon. A környező településekből idejáró kajakosok egyöntetű
véleménye, hogy a sportpályafutásuk
eredményes folytatása érdekében, valamelyik gyomaendrődi középiskolában képzelik el a továbbtanulást.
A másik nagy siker, hogy fantasztikusan versenyeztek idén a KSI sportolói. Elképesztő az eredménylista:
Több diákolimpiai aranyérmet nyertek a KSI-s gyerekek és mindezt a legmagasabb „A” kategóriában. Összesen
TIZENKÉT darab Országos Bajnoki
címet szereztek a magyar viszonylatban csúcsversenyzőnek számító fiatalok. Nem kevesebb, mint 26 fő szerzett
érmet az Országos Bajnokságokon. A
bajnoki címek és szereplések eredményeként ÖT versenyző került be a Magyar Nemzeti Kajak – kenu válogatott
keretekbe. Közülük Szántó Milán már
nemzetközi versenyen is rajthoz állhatott. A serdülőkorú versenyzők nem
hivatalos világbajnokságán (ORV) versenyzett, melyen harminckét ország
versenyzői vettek részt. Egy kilencedik és egy csodálatos negyedik helyet
ért el. Elmondható, hogy Tótka Sándor
után ismét van nemzetközi szintű kaja-

kosa Gyomaendrődnek, Szántó Milán
személyében. Milán nem csak az iskoláját, hanem városát és az országot is
képviselte ezen a versenyen. Idei teljesítményével bekerült az ifjúsági válogatott keretbe. A további négy KSI-s
kajakos Magyarország Kölyök válogatottjának tagja lett: Dékány Gergő,
Fodor Napsugár, Sági Alíz és Várkonyi Sarolta. Akik Dunavarsányban töltöttek el egy hetet az ország legjobb
utánpótlás kajakosai között. Az edzőtáborba elkísérte őket az edzőjük Kovács Gábor is. Gábor több mint tíz
éve edzője a Magyar Válogatott kereteknek is. Köszönhető ez eddigi eredményes és példamutató munkájának.
Az elmúlt tíz évben kb. HÚSZ általa felkészített, gyomaendrődi kajakos
lett tagja az előbb említett nemzeti válogatottaknak. Az ő versenyzője volt Tótka Sándor és most Szántó

Gózan Sándor képviselő 2016. december 8-án (csütörtök), 16-17 óra
között, a Kállai Ferenc Kulturális Központban képviselői fogadóórát tart.
Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja.
Kiadja: Kállai Ferenc Kulturális Központ
Felelős kiadó: Weigertné Gubucz Edit
Telefon:66/283-524, email: kfkk.gyomaendrod@gmail.com (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár.
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2016. december hónapban jelenik meg.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007
ISSN 20624352 (nyomtatott) ISSN 20624492 (online)

Milán is. Az október végi edzőtáborban 10 km-es felmérésen Várkonyi Sarolta első helyet szerzett, megelőzve
a nála egy évvel idősebb lányokat is.
Ez fantasztikus eredmény, többek között ő az egyik legnagyobb ígérete a
gyomaendrődi kajak – kenu sportnak.
Dékány Gergő ugyanezen a felmérésen a fiúk mezőnyében negyedik lett.
Ez szintén nagyon szép eredmény. Sarolta és Gergő is idén ősztől már K-1es versenyzők. Fodor Napsugár és Sági
Alíz még maradt az MK-1-es hajóban,
így ők a lassabb hajójuk miatt a kimagasló helytállásban reménykedhettek.
Fantasztikusan meg is feleltek az elvárásoknak.
A KSI Gyomaendrőd csapata december 3-án ünnepi évértékeléssel, jutalmazással és vacsorával zárja a
2016-os évadot.
KSI Gyomaendrőd

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
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A Hallható Hang Alapítvány támogatásával,
2016. december 15-én, csütörtökön 17.00 órakor
kerül megrendezésre a

I. Jótékonysági Mikulás Futás
Az idei évben az Adventi Hétvége elnevezésű rendezvény
keretein belül kerül megrendezésre Gyomaendrődön az
I. Jótékonysági Mikulás Futás 2016. december 16. pénteken.
Részvétel akár váltóban is, futva, sétálva, babakocsit tolva,
mert nem a gyorsaság a lényeg, hanem a cél!
A nevezési díjból származó teljes bevétel a
Gyomaendrődi Mentő Alapítvány munkáját támogatja.
Nevezési díj: 500 Ft/ Fő.
Az első 100 induló mikulás sapkát kap a helyszínen!
A nevezési díj futásra nem kötelez, tehát az is bátran
befizetheti, aki futni nem, de támogatni szeretné a
Gyomaendrődi Mentő Alapítványt.
A nevezési díjak befizethetők a Kállai Ferenc Kulturális
Központban (5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.),
vagy a Color Shop Papírboltban
(5500 Gyomaendrőd, Petőfi Sándor utca 4.)

Coca-Cola Karaván
A Coca-Cola Karácsonyi Karaván december 6-án indul el országjáró körútjára és több tetlepülésre látogat el országszerte.
Országjáró turnéja során a Gyomaendrődiek is találkozhatunk a kamionnal utazó Coca-Cola Mikulással és segítőivel,
valamint értékes könnyűzenei programmal is.
Helyszín: Szabadság tér
December 18. vasárnap 15 óra

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.

