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Bogrács napja
jezte ki, hogy a főzőversenyen milyen
sokan részt vesznek. Hosszú ideje figyelemmel kíséri a rendezvényt, látja a fejlődést, ugyanakkor dicséretes a
hagyományokhoz való ragaszkodás is
a szervezők, rendezők részéről. Toldi
Balázs polgármester megnyitójában kiemelte az évfordulókat, amelyek Gyo-

Június 10-én Öregszőlőben 15. alkalommal rendezték meg Bogrács
Napját. A főzőversenyen három kategóriában - paprikáskrumpli, pörkölt

ma, Gyomaendrőd, a Rózsahegyi Ház
és a főzőverseny életében összecsengenek. Egész nap változatos programok,
majális hangulat szórakoztatta az érdeklődőket, különösen a gyerekek áll-

és egyéb étel- mérették meg főzőtudományukat a baráti társaságok, családi
csapatok. A résztvevőket Dankó Béla
képviselő köszöntötte, aki örömét fe-

tak a figyelem középpontjában. A több
mint 50 ételből a Tímár Attila mesterszakács vezette zsűri választotta ki a
legjobbakat. Idén első alkalommal rendezték meg a Bogrács Napi Futóversenyt: 300 m-től kezdődően, egészen

fél-maratoni távon. Nagy érdeklődés
kísérte és nagy sikert könyvelhettek a
szervezők. A program jól illeszkedett
a Jakus Imre kitartó szervezése és segítsége mellett megrendezett, Gyomaendrőd legnagyobb főzőversenyéhez, a
Bogrács Napjához.
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Polgármesteri tájékoztató
Képviselő-testületünk 2017. május
25-én megtartott ülésén Czank Gábor
atyának, Gyomaendrőd Közszolgálatáért Elismerő Oklevelet adhattam át,
melyre az Egyházközösség terjesztette fel. Elfogadtuk a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság és az önkormányzati tűzoltóság is beszámolóját
a 2016. évben végzett munkájukról.
Kevesebb vonulása volt mindkét tűzoltóságnak, tűzeset és baleset is kevesebb volt, ahol beavatkozásra lett volna
szükség. Csökkent a téves riasztások
száma is. Döntöttünk a nyári napközis ellátásról. A már lezajlott előzetes
felmérés eredményeként látszik, hogy
igény van rá. A nyári napközi a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiumában működik majd, a feladatot a
Családsegítő Központ látja el.
Testületünk döntött a Gyomaendrődi Hírmondó időszaki lap alapításáról,
bár a lap jelen pillanatban is működik.
Várhatóan visszavonják a működési
engedély, mert az alapító jogutód nélkül megszűnt. Amikor az önkormányzat visszakapta a lapot az alapítóktól,
akkor az alapítói jogok nem kerültek
átadásra. Most ezt a helyzetet rendeztük. Úgy döntöttünk, hogy továbbra is a Határ Győző Városi Könyvtár
szerkeszti a lapot, és a kiadói jogok is
hozzá kerülnek. Egy kézbe kerül a lap
szerkesztése és a kiadása. Három alternatívából választottunk: egy külsős feladatellátás, vagy egy kollégát veszünk
fel a hivatalhoz, és ő fogja szerkeszteni, vagy a jelenlegi felállást támogatjuk. Mivel ez a leghatékonyabb, és azt
gondolom, a legjobb megoldás is, így
a testület úgy döntött, hogy továbbra is a Határ Győző Városi Könyvtárat
bízza meg a feladattal. Tárgyaltuk az
önkormányzati tulajdonú holtágakon

végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységek beszámolójáról. Ezt a tevékenységet hat holtágon a Körös-vidéki
Horgászegyesületek Szövetsége látja
el, mint üzemeltető. Amióta a Szövetség üzemelteti a holtágakat, megfelelő
a vízminőség, a halak mennyisége és
összetétele is.
A járási foglalkoztatási paktum 2017
áprilisában elindult. A paktum működéséért felelős irányító szervezet létrejött, illetve az a foglalkoztatási fórum,
amely közgyűlésként fog funkcionálni.
Ebben a szervezetben fogom képviselni Gyomaendrődöt, az elvégzett munkáról folyamatosan fogom tájékoztatni
a képviselő-testületet. Remélem, hogy
felgyorsul a projekt működése, rövidesen kézzelfogható eredményekkel találkozhatnak a járásban élők.
Testületünk döntött arról, hogy elfogadja a Wodiáner Albert tér felújítására kiírt ötletpályázatot. Egyetlen ötlet
érkezett, várhatóan október közepére a Wodiáner-tér meg fog újulni, és a
Gyoma 300 éves emléksorozat keretében a tér átadásra kerül. Remélhetőleg
a gyomaendrődiek megelégedettségére
és tetszésére fog megváltozni a tér.
Testületünk döntött egy KEOP-os
pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítéséről. Ezzel a
KEOP-os pályázattal többször foglalkoztunk már az idén, illetve a tavalyi
év végén. A hulladékszállítással kapcsolatos pályázatot a szarvasi kistérség nyújtotta be. Konzorciumi tagként
vettünk részt a pályázat előkészítésében, illetve lebonyolításában. Sajnos,
a pályázat elnyúlt, nagyon sok probléma volt a megvalósítással, az eszközök beszerzésével. A támogató hatóság
visszafizetési kötelezettséget rótt ki
a kistérségre, ezen keresztül Gyoma-

Elhunyt Vaszkó Irén

2017. május 31-én, életének 95. esztendejében elhunyt Vaszkó Irén. A
pusztai tanyavilágból indult, testnevelő-német szakos diplomát szerzett
legendás tanárnő sokáig a tanyavilág
kisdiákjainak tanítója volt. Később
az endrődi iskolában testnevelést
oktatott, és a mozgás, a sport szeretetére nevelte a kisdiákokat. A népi
kultúra megőrzése érdekében rengeteg tárgyi emléket gyűjtött össze.
Emellett a szellemi folklór, a helyi
nyelv megőrzéséért is sokat tett,

gyűjtötte az archaikus népi énekeket,
imádságokat, táncokat. Gyűjtő és értékmegőrző tevékenységének felbecsülhetetlen értékű munkái: Endrődi
szőttesek (kézirat), Betlehemjárás
Endrődön (kézirat). 1994-ben Vaszkó Irén hozta létre az Endrődi Tájházat, a gyűjtemény lelkiismeretes
kutatómunkájának eredménye.1994ben Gyomaendrődért Emlékplakettet kapott, 1996-ban Gyomaendrőd
Díszpolgára lett. 1995-ben Életfa kitüntetés kapott. 2001-ben a Kultú-

endrőd Város Önkormányzatára is.
40 millió forintot jelent, amelyet vis�sza kell fizetnünk. Önkormányzatunk
kezdeményezte a felelősség megállapítását a kistérségnél, illetve a projektmenedzsmentnél. A pályázat, illetve
a pályázaton megvásárolt eszközöknek az összértéke Gyomaendrődre
nézve nettó 330 millió forint. Ha ez
nekünk negyvenmillió forintunkba kerül, akkor azt lehet mondani, hogy ez a
fejlesztés durván 75 százalékos intenzitással valósult meg, ami azért még
mindig kedvezőnek mondható.
Döntöttünk több, ingatlan, illetve
földterület értékesítéséről, a hirdetményekkel hamarosan találkozhatnak az
érdeklődők. Az értékesíteni kívánt területeken gazdaságélénkítő beruházásokat terveznek. Remélem, hogy ezzel
is házzájárulunk a település gazdasági
fejlődéséhez, fejlesztéséhez. A Kecsegés-zugi Tájvédelmi és Horgászegyesület kérelmet nyújtott be, szeretnék a
közvilágítást kiépíteni. A hálózati fogyasztás az önkormányzatot fogja terhelni. A jelentős fejlesztést saját erőből
valósítják meg.
Zárt ülés keretén belül döntöttünk a
Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról. Mivel nem Gyomaendrőd
Város Önkormányzata az intézmény
fenntartója, hanem a kistérségi társulás, testületünk formálisan ugyan, de
ajánlást fogalmazott meg, amelyet a
társulás elfogadott: Mraucsik Lajosné
lesz továbbra is az intézmény vezetője,
további öt évre.
Felhívom figyelmüket járdaépítési
pályázatra, amellyel jelentős mértékben javulhatnak a járdák. Telepítésre kerültek a köztéri figyelőkamerák,
amelyek a júniusi tesztüzem után a
hónap végén már élesben működnek
majd.
Toldi Balázs polgármester
ra Lovagja kitüntető címet kapta:
„Tanári példamutatásáért, a néprajzi örökség megőrzéséért” Sokáig tagja volt a Városunk című újság
szerkesztő bizottságának. Vaszkó
Irént nem a kitüntetései jellemezték
leginkább, hanem állhatatos, munkája, elveihez való kitartó ragaszkodása. Tanárként diákjait a múlt
megbecsülésére, az idősek tiszteletére nevelte. Egykori tanítványai
mindig szeretettel, a legnagyobb
tisztelettel emlegetik őt. Vaszkó
Irén temetésére 2017. június 9-én került sor.
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Dankó Béla országgyűlési képviselő hírei

Összefoglaló az Országgyűlés 2017. május 30-i ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról

Az Országgyűlés 2017. május 30-án
meghozott egyes döntései
Számos kérdésben döntött az
Országgyűlés a 2017. május 30ai ülésén. Többek között egyes
törvényeknek
Magyarország
versenyképessége javítása érdekében
történő módosításáról is. Az ország
versenyképességének
javítása
érdekében indokolt volt a közműcsatlakozások felgyorsítását célzó
intézkedések bevezetése, ez volt a
módosítás egyik célja.
Ennek érdekében a villamos áram és
a víziközmű területén is bevezetésre
került annak lehetősége, hogy a
kivitelezést a megrendelő által
kiválasztott, de nyilvántartásba

vett szerelő is elvégezhesse. A különdíj ellenében végzett szolgáltatások
kapcsán törvényi keretet határoznak
meg a díj megállapítására. Ez
alapján a díjat a legkisebb költség
elvének
érvényesülésével
kell
megállapítani,
ahol
ráfordított
időként
csak
a
munkavégzés
helyszínén elvégzett munka idejét
lehet figyelembe venni. A módosítás
másik célja, hogy a területrendezési
és
településrendezési
tervek
készítéséhez szükséges, jogszabály
által
előírt
adatszolgáltatás
térítésmentességét mostantól törvény
mondja ki.
Elfogadásra került a hulladékról
szóló törvény módosítása, mely
szabályozza,
hogy
az
iskolai
papírgyűjtés során a diákok által
begyűjtött papír minden esetben
a közszolgáltatókhoz kell, hogy
kerüljön. Fontos, hogy az iskolák
gazdaságilag érdekeltek legyenek
a papírgyűjtések szervezésében.

Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért –
Czank Gábor

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete CZANK Gábor római katolikus lelkész, plébános tevékenységét

a gyomaendrődi Jézus Szíve Katolikus Templom képviselő-testülete
jelölésére, Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért Kitüntető Oklevéllel
ismerte el. A kitüntetést a képviselő-testület májusi ülésén adta át Toldi Balázs polgármester.
Czank Gábor Aradon született. Általános iskolai tanulmányai után a
„Gerhardinum” Kisszeminárium-ban
tanult Temesváron, majd a Szent Gellért Papnevelő Intézetben Szegeden.
2012-től plébános Endrődön (Gyoma,
majd 2015-től Hunya oldallagos ellátásával.). ahol az egyház közösségek
munkáját egyedüli papként végzi.
Széleskörű feladatait igyekszik maradéktalanul ellátni. Nagy teherbírású,
hiteles ember. Hitből, emberszeretetből, hazaszeretetből példamutató
elöljáró. Megjelenése, viselkedése
mindig méltó hivatásához. Nyugodt,
derűs személyisége, pozitív gondolkodása környezetére is jó hatással
van. A templomon kívül az egyházközségek, a város, az iskolák életében
is aktívan jelen van. Szerkesztőségi
tagja a Városunk, Gyomaendrőd című lapnak.

Ezen kívül szélesíti a kereskedelmi
eredetű csomagolási üveghulladék
visszavételének
lehetőségeit.
Előírja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatók alvállalkozói csak
nonprofit formában működő gazdasági
társaságok lehetnek. Ezeken túl
engedélyezi, hogy a közszolgáltatók
a közszolgáltatáson kívüli, egyéb
hulladékgazdálkodási tevékenységet
is végezhessenek.
Az élelmiszerlánccal kapcsolatos
egyes törvények módosító javaslata
is elfogadásra került. A módosítás
rendezi a növényvédelmi gépek
műszaki
felülvizsgálatával
kapcsolatos kérdéseket, pontosítja
a közétkeztetési és vendéglátóipari létesítmények minősítésére
és a minősítés eredményeinek
közzétételére vonatkozó szabályokat.
Járvány esetén felhatalmazást ad
az országos fő állatorvosnak, hogy
járványvédelmi központokat állítson
fel.

Tudnivalók a nyári
napköziről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. év nyarán is gondoskodik
a nyári napközi biztosításáról a szülők igényeinek megfelelően.
A nyári napközi térítési díja hetente
6.000 forint, mely tartalmazza a háromszori étkezést valamint az egyes
programok belépőinek díjait.
A napközi heti turnusokban kerül
megszervezésre, minden nap 7-17
óra között a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiumában (Gyomaendrőd Fő út 42.)
A térítési díjak befizetésére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Gyomaendrőd Selyem
u. 124.) pénztárában van mód hétfőn és szerdán 8.30 és 11. óra között,
ahol egy kitöltendő nyilatkozatot
kapnak a szülők. A turnusok első
napján a kitöltött és aláírt nyilatkozatot, valamint a befizetést igazoló
papírt át kell adni a felügyelők számára, ennek hiányában a gyermek
nem vehet részt a nyári napköziben! Kérdés esetén Pál Jánosné intézményvezető nyújt tájékoztatást a
20/587-25-75-ös telefonszámon.
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei

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

Fesztiválon a közfoglalkoztatás
Gyomaendrődön egy új kezdeményezés indult útjára. A XIX. Sajt- és
Túrófesztiválon mutatták be a járáshoz tartozó települési önkormányzatok közfoglalkoztatási programjait,
az elmúlt három évben Békéscsabán
megrendezésre került megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás mintájára. 2017.
április 29-én megtörtént annak a tejfeldolgozó üzemnek az ünnepélyes
átadása, ahol a továbbiakban bivalytejből készült mozzarella sajtot fognak
előállítani. Szintén ezen a napon rendezték meg a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált, ahol közfoglalkoztatottak
által készített termékek is kiállításra
kerültek. Az április 29-i rendezvényeken a Gyomaendrődi Járási Hivatal is
képviseltette magát dr. Pacsika György

hivatalvezető és Tímárné Buza Ilona foglalkoztatási osztályvezető személyében. A fesztiválon kiállításra
kerültek Gyomaendrőd, Dévaványa,
Ecsegfalva, Hunya és Csárdaszállás önkormányzatainak a Startmunka
Mintaprogram részeként megtermelt
termékei. Olyan értékteremtő közfoglalkoztatási programok kerültek
bemutatásra, amelyek látványos megjelenésükkel színesítették a rendezvényt, illetve lehetőség volt kóstolásra
és vásárlásra is. A programon bemutatásra került többek között a varrodai
tevékenység, a szőnyegszövés, a virágtermesztés, a mezőgazdasági termékek
savanyítása, különleges lekvárok és a
cirokseprű készítése, olajtök termesztése és sajtolása, illetve faipari termé-

keket (virágláda, pad, útjelző tábla),
valamint homoktövisből készített ivólét és lekvárt jelenítettek meg. A települési önkormányzatok hagyományt
szeretnének teremteni a későbbiekben
e közös kiállításból. A szándék, hogy
még ebben az évben minden település
saját rendezvényének keretein belül lehetőséget biztosít a járási önkormányzatok értékteremtő programjainak
ilyetén bemutatására.
fotó: Ambruzs-Szabó József

Fogyasztóvédelem az iskolákban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során kiemelt figyelmet fordít a tudatos
fogyasztói magatartás kialakítására minden korosztályban. Ezt szolgálja a hivatal illetékességi területén
működő általános iskolákkal történő
együttműködés, melynek keretében a
felső tagozatos diákok részére előadások megtartására került sor. Az előadások célja volt, hogy a diákok ezentúl
körültekintően járhassanak el vásárlásaik során, megismervén azokat a
szabályokat, amelyekkel minden nap
találkoznak, továbbá, hogy tisztában
legyenek azzal, hová fordulhatnak segítségért, ha vásárlásaik során sérelem

éri őket. Az előadások három témakört öleltek fel. Az árfeltüntetés és árfelszámítás témaköre érintette a helyes
árfeltüntetés és árfelszámítás szabályait, az egységár szerepét, jelentőségét.
A szavatosságról és jótállásról szóló tájékoztatás segítséget nyújt a szavatosság, jótállás megkülönböztetéséhez,
továbbá iránymutatást ad a szavatossági, jótállási jogok érvényesíthetőségének szabályainak alkalmazásához. Az
internetes vásárlás témaköre a körültekintő, tudatos vásárlói magatartásra
hívta fel a figyelmet, kitérve az internetes vásárlás előnyeire és hátrányaira,
továbbá a vásárlókat érintő jogszabályi rendelkezésekre. Az előadások alatt

és után lehetősége volt a hallgatóknak
hozzászólni, véleményt nyilvánítani és
kérdezni. A feltett kérdések elsősorban
a szavatosság, jótállás témaköréhez
kapcsolódtak, de volt érdeklődés az internetes vásárlással kapcsolatban is. A
diákoknak szánt előadás sorozattal a
járási hivatal ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy minél fiatalabb korban elkezdődhessen a tudatos fogyasztóvá válás.

Vetélkedő állomása volt a járási hivatal
Diákok látogattak el május 4-én a Gyomaendrődi Járási Hivatal épületébe,
ahol várostörténeti vetélkedő során ismerkedhettek meg a hivatal sajátosságaival. A Határ Győző Városi Könyvtár
által szervezett vetélkedő egyik fordulójaként 8. osztályos diákokból álló
csapatok látogattak el a Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz, ahol tájékoztatást kaptak a hivatal szervezetéről,
megismerhették annak épületét és az
ott folyó munkát. Dr. Smiri Sándor já-

rási hivatalvezető-helyettes ismertette
a fiatalok számára a hivatal szervezeti felépítését, hatáskörét, illetékességét,
valamint érdekességekről is beszámolt
az egykoron városházaként funkcionáló épület kapcsán. A tanulókat a hivatalvezető-helyettes körbe is vezette az
épületkomplexumban. A foglalkoztatási osztály és a gyomaendrődi kormányablak megtekintése után a diákok
a hivatalvezető irodáját is meglátogatták. A program zárásaként a tanulócsa-

patok tesztet töltöttek ki arról, hogy a
látogatás alkalmával mennyire sikerült
megismerkedniük a járási hivatal működésével.		
fotó: HGYVK
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Gyomaendrőd Közneveléséért – Szabó Istvánné
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Selyem úti Óvoda nevelőtestülete
és Szülői Munkaközössége felterjesztésére Szabó Istvánné intézményvezető
óvodapedagógus munkáját „Gyomaendrőd Közneveléséért” Kitüntető
Oklevéllel ismerte el. Szabó Istvánné
Endrődön született. Általános iskolai
tanulmányai után a helyi gimnáziumban tanult tovább. Óvónői diplomáját a
Szarvasi Óvóképző Főiskolán szerezte
meg, még abban az évben munkába állt
jelenlegi munkahelyén, a Selyem úti
óvodában. Előbb csoportvezető óvónő,
vezető helyettes, később függetlenített,
vezető óvónőként dolgozott. Kitüntetései: Miniszteri dicséret 1989-ben, Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért
Kitüntető Oklevél 2009-ben. Folyamatosan képezte magát. A megszerzett
tudást, gyakorlati tapasztalattal együtt
érvényesítette az óvodai nevelésben,
következetesen alkalmazta, és alkalmaztatta a reá bízott gyermekek érdekében. Úgy gondolja, és vallja, hogy az
egészséges életmódra nevelést az óvodás korban a 3-7 éves kisgyermekeknél

kell bevezetni, mert így válik életformájukká. Igen sokat tett a gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztése érdekében. Sok-sok pályázati és egyéb támogatások megszerzésével biztosította
a rendszeres mozgás lehetőségét: vízi
torna, néptánc, társastánc, gyógytestnevelés. Szabó Istvánné vezette be, és
évről évre ad otthont az OVI-OLIMPIA elnevezésű rendezvénynek, mely
igen nagy népszerűségnek örvend a
gyermekek körében. Pályája során – az
esélyegyenlőség megteremtése érdekében – mindig kiemelten foglalkozott a hátrányos helyzetű óvodásokkal.
A bölcsőde megvalósításával felmenő
rendszerben, a gyermekek, testvérek
6-7 éves korig egy azon intézményben
lehetnek, megkönnyítve a szülők helyzetét is. 2016-tól bevezette a „ZENE
BÖLCSI” elnevezésű programot, melyen a város valamennyi anyukája és
kisgyermeke ingyenesen vehet részt.
Hiszi és vallja, hogy a nevelőmunka
része a gyermeket körülvevő szép, esztétikus, tiszta, gondozott környezet udvaron és csoportszobákban egyaránt.

Mindig törekedett arra, hogy a szülők
felé nyitott legyen az óvoda, és jó kapcsolat legyen a szülők és az óvodapedagógusok között. A kitüntető oklevelet
Toldi Balázs polgármester a városi, pedagógus napi ünnepségen adta át.

Dr. Magyar Hajnalka az egészségügyi intézmény élén
A képviselő-testület május végi ülésén
a Városi Egészségügyi Intézmény vezetésére kiírt pályázat eredményeként
vezetővé választották dr. Magyar Hajnalkát:
Háziorvosként dolgozom a város VII.
számú körzetében. Napi munkám során célom a feltétel nélküli segítségnyújtás, és a széles körű prevenció.
Magam novemberben
kapcsolódtam,be a város háziorvosi ellátásába helyettesként.
Folyamatosan figyeltem, hogy nagy
szakadék van az alapellátás, és a szakellátás között, kommunikációban, és
beteg managementben egyaránt. Ezzel
párhuzamosan láttam a város erőfeszítését, és elkötelezett támogatását az
egészségügy iránt. A Városi Egészség-

ügyi Intézmény vezetői pozícióját emiatt pályáztam meg. Zászlómra tűztem
az alap, és a szakellátás közelítését, ezáltal a hatékonyabb betegutak és betegellátás kialakítását. Célom az egység
és a párbeszéd kialakítása, a betegutak
valamint beutalási szokások racionalizálása. Az operatív működés, folyamatos és zökkenőmentes biztosítása.
Fontosnak gondolom a lakosság közeli,
magas szakmai színvonalú egészségügyi ellátását, a prevenciós szűréseket,
valamint a hatékony gondozást és edukációt. Mindezek kapcsán a régió népegészségügyi mutatóinak, és a betegek
elégedettségének javítását. Szeretnék
egy szakmailag motivált, emberileg
összetartó, elégedett intézményt képviselni.

Zárva tartás a Határ Győző Városi Könyvtárban
A könyvtár jelenlegi (Selyem út 124.
sz. alatt) helyén 2017. június 30ig tart nyitva. A csomagolás miatt
már ez idő alatt sem nyújt teljes körű szolgáltatást. Július 1-től a könyv-

tár zárva lesz, kezdődik a költözés.
Az újbóli nyitásról értesíteni fogjuk
a gyomaendrődieket. A nyitás után
a könyvtár a Fő út 230 sz. alatt (Fő
út - Hősök út sarok, Bethlen Iskola

volt irodaépülete, volt bútorbolt) várja majd az olvasókat. Endrődön fiókkönyvtár fog működni a Blaha út 21
sz. alatt (a könyvtár régi helyén).
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Kamerákat telepítettek a városban
Több éves lakossági igény valósul meg
a térfigyelő rendszer telepítésével. A
Képviselő-testülete már egy éve döntött arról, hogy közbiztonsági és bűnmegelőzési céllal közterületi térfigyelő
kamera-rendszert épüljön ki városunkban is. A kamerák egy része az eOn
oszlopain került elhelyezésre, emiatt
nagyon hosszadalmas engedélyezési eljárást követően, csak az elmúlt napokban kezdődhetett meg a kamerák
telepítése.
Az első ütemben 12 ponton elhelyezett kamerajelek átjátszó állomások
segítségével jutnak el a Városházán
lévő szerver központba. A rendszer
üzemeltetését szigorú hozzáférési és
adatvédelmi szabályok betartásával
a gyomaendrődi közterület felügye-

let látja majd el. A térfigyelő kamera-rendszer tesztüzemelése júniusban
zajlik, a hónap végén várhatóan üzembe helyezésére kerülnek a kamerák.
Kamerák elhelyezése: Hősök és Fő út
kereszteződése, Dévaványai 4231 közút közúti híd gyomai oldali hídfője,
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os közút kivezető szakasza), Bajcsy-Zsilinszky út – Fő
út kereszteződése, Gyomai köztemető,
Endrődi köztemető, Városháza, Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza
az endrődi oldali hídfőnél, Blaha Lujza
utca 443-as közút kivezető szakasza,
Apponyi út 4642-es közút kivezető
szakasza, Vásártéri lakótelepi játszótér, Dr. Csókási Béla tér

Járda felújítási pályázat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a település járdahálózatának
felújítására újfajta konstrukcióban megvalósuló pályázatot hirdet. A
gyomaendrődi lakosok helybeli lakcímük szerint, a portájuk előtti járda felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics és cement)
nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Akik vállalják, hogy a biztosított anyagokból elvégzik az előzetesen
egyeztetett járdaszakon a felújítást és vállalják a szakszerű munkaelvégzését, térítésmentesen jutnak a szükséges építőanyagokhoz. Az önkormányzat a meglévő járda szélességével megegyező, minimum 1
méter, de legfeljebb 1,4 méter szélességű járdák építését támogatja. A
kiépítendő járda vastagsága 10 cm. A kivitelezés során keletkező beton
törmeléket az önkormányzat díjmentesen elszállítatja.
A pályázatok 2017. szeptember 15-ig folyamatosan benyújthatók.
A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthető:
gyomaendrod.hu honlapról.
A pályázatok a benyújtás sorrendjében 30 munkanapon belül elbírálják,
majd 15 napon belül tájékoztatást küldenek róla.
A kivitelezésre 30 nap áll rendelkezésre.
Bővebb információ a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán és a www.gyomaendrod.hu honlapon érhetők el.

Alapítványok pályázati sikerek
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány 2017. évben két tehetségprogram megvalósítását folytatja, a
„Mázas-mézes alkotások, népi mesterségek műhelye” az agyagozás és a
mézeskalács készítés hagyományait
mutatja be a tehetségígéretek számá-

ra, míg a „Zöld az erdő, zöld a hegy
is…” a roma identitástudatot erősíti
kézműves és zenei tehetségműhelyek
által. A Holdudvar és a Mese-csere Tanoda programok folytatására, az
EFOP-3.3.1 kódszámú pályázat keretében, 37,7 MFt támogatást nyertünk

SOFŐRSULI
AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2017. június 22, 17 óra
2017. július 20, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
otthon, egyénileg saját gépen,
interneten kersztül történő
elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató
Tel.: 0630/409-2868
B Kat.: ÁKO B:117,24%
VSM:ELM. B:49,35%, C: 72,73%
FORG. AM:60%, B: 42,27%
K.K. AM: 54.000,- A1: 75.900,- A2: 102.600,- A:146.100,- B: 155.800,OKÉV: 21056-2007

INGATLANKÖZVETÍTÉS,
FÖLDMÉRÉS!
Tájékoztatom a Tisztelt
Ügyfeleimet, hogy 2017-ben is
állok rendelkezésükre
amennyiben ingatlanközvetítési,
értékbecslési, földmérési
szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni, ÁFA mentesen!
Bővebb felvilágosítás az alábbi
elérhetőségeken kérhető:
Személyesen: Földmérő Iroda,
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 45.,
(Földhivatal udvara)
Telefonon: +36/70-23-05-476,
E-mail: foldmeres@vinkovics.hu
Köszönettel: Vinkovics Attila

el, előbbiben a városunk külterületén,
utóbbiban az állami gondozásban levő
gyomaendrődi és dévaványai, elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóknak valósítunk meg 20 hónapon át tartó tanodaprogramot.
Bővebb információk honlapunkon:
http://jelenesjovo.webnode.hu

7

A II. helyre tornázta magát Gyomaendrőd a Kihívás Napján

Városunk május 31-én már 10. alkalommal nevezett a Kihívás Napjára.
A településen reggeltől estig folyamatosan zajlottak a pulzusszám növelő
testmozgások, sportesemények, melyeknek köszönhetően több ezer ember
mozdult meg a városban.

iskolákban szervezett programokon.
Sportoltak a hivatalok, intézmények
munkahelyi kollektívái, a civil szervezetek és sportegyesületek tagjai is.
Így összesen mintegy 24 intézmény
és szervezet járult hozzá Gyomaendrőd aktív részvételéhez a Kihívás Napján. A programsorozatot idén
is az esti városi futás zárta. A Színfolt Mazsorett Csoport műsora után
Toldi Balázs polgármester értékelte a
szerdai nap eseményeit. Majd a Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány „Tehetségtámogatás 2017” elnevezésű
pályázat nyertesei vehették át nyereményüket. A pályázat 10-18 év közöt-

Idén is megrendezésre került az Ovi
Olimpia a Gyermekliget Óvoda szervezésében, de minden óvodában szerveztek a gyermekeknek ügyességi
játékokat, sorversenyeket. A nagyobb
korosztály is aktívan helyt állt a nap
folyamán az általános, illetve közép-

ti gyomaendrődi sportoló gyermekek
számára került kiírásra, sporteszközökre és utazási támogatásra fordíthatják az elnyert összeget.
A nyertesek:
Várkonyi Sarolta- kajak
Szilágyi Csilla- mazsorett
Szántó Milán- kajak
Sóczó Rebeka- judo
Fehér Dóra- judo
Czibulka Imola- úszás
Gratulálunk a díjazottaknak, és ezúton
is köszönjük mindenkinek, aki aktív
részvételével hozzájárult Gyomaendrőd sikeréhez, amely az idén a II. helyet jelentette a város számára.
(GYKÖH)

Drogprevenciós rendezvény Gyomaendrődön
„Egy gyomaendrődi kajakos a világ élvonalában”

A Gyomaendrődön tanuló 10. osztályos diákok részére tartott előadást
a KEF. 2017. május 15.-én 9 órakor a
Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében. Tótka Sándor, településünk
ifjúsági olimpiai bajnoka, 17-szeres
magyar bajnok, Európai és világbajnok, a riói olimpia negyedik helyezettje beszélgetett Kovács Péternével
nevelőegyesületének, a Körös Kajak
Sportegyesületnek a képviselőjével. A
programot dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője nyitotta meg, Toldi Balázs, Gyomaendrőd

Város Polgármestere üdvözölte a meghívott vendégeket. Kivetítőn láthattunk
képeket Tótka Sándor életéből. Megtudtuk, hogy a mozgás mindig fontos
szerepet játszott az életében, a kajakozás előtt tornázott és táncolt is.
Elmondta, hogy élsportolóvá válni
nem könnyű: nagyon sok lemondással jár, már diák korában is szigorú napirend szerint élt. Az iskola mellett is
napi két edzésen vett részt, a siker érdekében nagyon szigorú étkezési rendet kell betartania. 2014-ig a Körös
Kajak Sportegyesület ben versenyzett,

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

majd a további sikerek érdekében váltania kellett: az UTE igazolta le. Jelenleg
egyetemre jár, közgazdaságtant tanul,
miközben természetesen folyamatosan
készül a versenyekre. Sajnos sikerszáma, a K-2 200 méteres távja a következő olimpia programjában már nem
szerepel, így most nagy váltás előtt
áll: 500 vagy 1000 méteres táv a cél. A
Gyomaendrődi KEF ezúton is szeretné
megköszönni dr. Pacsika György hivatalvezető úr segítségét a program sikeres megalósításban.

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 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei
A Gyomaendrődi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum 2017. május 29-én
tartotta soros ülését, melyen többek
között a Határ Győző Városi Könyvtár
tagfelvételi kérelmét is elbíráltuk. Ezzel a döntéssel bővült a szervezet taglétszáma.
A megbeszélésen tájékoztatást kaptak
a tagok a megnyert pályázat programjainak alakulásáról, valamint megállapodtunk abban, hogy a projektterv
összeállítására is sort fogunk keríteni
a közeljövőben, bízva egy újabb pályázat kiírásában.
Még ezen a napon megvalósításra került a 2016-ban nyert pályázathoz kapcsolódó utolsó rendezvényünk is,

megyei KEF is. Megosztották tapasztalataikat, nehézségeiket, valamint
tájékoztatást kaphattunk jó gyakorlataikról, ezzel nagyban segítve fórumunk munkáját. A formális előadások
után kötetlen beszélgetésre került sor,
ahol kérdéseinkre kaptunk kielégítő
választ.

melyen a helyi szervezetünkön kívül
bemutatkozott a szarvasi és a Békés

Tisztelt Olvasó!
A KEF továbbra is várja olyan szervezetek vagy magánszemélyek jelentkezését, akik tevékenyen részt kívánnak
venni a település drogprevenciós programjainak megvalósításában.
(Lehóczkiné Timár Irén elnök,
Pál Jánosné titkár)

Száz éves
Szarka Elemér
1917. május 10-én, Dévaványán született Szarka Elemér, akit 100. születésnapja alkalmából Gyomaendrőd Város
Önkormányzata nevében Lehóczkiné
Timár Irén alpolgármester köszöntött.
A legendás pedagógus, Szarka Elemér,
felesége halála óta családja szerető gondoskodása mellett éli napjait. Bár fizikai állapota nem teljes, az egészségét
az évtizedekkel fiatalabbak is irigyelhetik. Legjobban szeret íróasztalánál
tevékenykedni. Memoárjait írja, olvasgat. 1938-ban kezdte tanítói pályáját,
Ecsegfalván. Mint osztályidegent, sokáig nem engedték belterületi iskolába.
1955-től nyugdíjba vonulásáig tanított
Gyomán. Május 6-án gyermekei, unokái, dédunokái és a családtagok együtt
ünnepeltek.

Főzzön a halfőző versenyen!
2017. augusztus 19. szombaton immár XIX. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Halfőző
Verseny Gyomaendrődön. A rendezvény szórakoztató programokkal, látvány főzéssel és a helyszínen
halászlé vásárlási lehetőséggel várja a látogatókat.
Várjuk családi-, baráti társaságok, munkahelyi közösségek jelentkezését egy hangulatos főzőversenyre, ahol egy napig a halé a főszerep!
A csapatok három kategóriában nevezhetnek:
Dunai jellegű halászlé
Tiszai – Körösi jellegű halászlé
Egyéb halétel
A versennyel kapcsolatos bővebb információért keressék a Kállai Ferenc kulturális Központot!
Jelentkezni személyesen a Kállai Ferenc Kulturális Központban, telefonon a 06-66/283-524-es
telefonszámon, vagy a kfkk.gyomaendrod@gmail.com e-mail címen lehetséges.
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A Kistérségi Óvoda hírei
Óvodáinkban a május minden évben
gazdag, élményekkel és vidámsággal
teli programot tartogat gyermekeink
számára.
Így volt ez az idén is. Kihasználtuk
a jó időt és sokat játszottunk,
mozogtunk a szabad levegőn. A
„Margaréták” veteményes kertjükben
szorgoskodtak, míg a Csemeték és
a Százszorszépek a virágpalánták
és
dísznövények
gondozásában
segédkeztek.

Erdei Óvodánkban az iskolába
készülő nagycsoportosok a Templom
zugban töltöttek két teljes napot. A
Pájer Strand és Kemping, minősített
erdei óvoda adott helyszínt a természet
közeli programoknak: a vízpart és
a holtág élővilágának megismerése,
látogatás a Bárka Látogatóközpontban,
néphagyományok
ápolása,
környezettudatos
szemléletmód
kialakítása. Évzáróinkat ünnepélyes
keretek között szerveztük. Ekkor

ballagtak el az iskolába készülő
nagycsoportosok. Útravalóul azt
kívántuk nekik, hogy maradjon meg
emlékezetükben a sok szép együtt
töltött óvodás élmény. Ismerjék
fel mindig a szépet, lássák meg a
csodát a természetben, szeressék
és tiszteljék egymást. Szakmai
találkozóra érkeztek vendégeink a
Nagyenyedi Első lépések Óvodából.

Romániai kolléganőink részt vettek
a Százszorszép Óvoda évzáró
ünnepségén.
Megtekintették
óvodáinkat, ismerkedtek városunkkal.
A közös beszélgetések alkalmával
hasznos tapasztalatcserékre került
sor. Autóbuszos kirándulásainkon
Túrkevére
a
Fekete
István
Látogatóközpontba és Szarvasra a
Körösvölgyi Állatparkba látogattunk
el. Gyermeknapon játékmotorosok
és rolleresek szelték át az endrődi
és gyomai utcákat. Hagyományos
motoros felvonulásunk után közös

játék, torta, ugrálóvár, arcfestés és
meglepetések várták a gyermekeket
óvodáinkban.
A
Városi
Pedagógusnapon
a
Csemetekert
Óvoda
gyermekei
ünnepi köszöntővel kedveskedtek.
Idén is aktívan részt vettünk a
Kihívás napi programon. Ezen
a délelőttön a mozgásé volt a
főszerep. Zenés bemelegítés után
ügyességi akadálypályák, feladatok
tették próbára a gyermekeket.
Százszorszépeink kipróbálták a
műfüves sportpályát is.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. közreműködésével,
a
2014-2016.
évi
Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
keretében meghirdetett „Biztonságos
Óvoda” pályázati felhívásra a
Csemetekert
és
Százszorszép
óvodáink is elnyerték a Biztonságos
Óvoda címet. A program alkalmazása
során
a
nagycsoportos
korú
gyermekek elsajátították a helyes és
biztonságos közlekedés alapjait.
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XXI. Rózsahegyi Napok

2017. május 12-én, pénteken reggel
elkezdődött a XXI. Rózsahegyi Napok rendezvénysorozata. A megnyitó ünnepségen Farkas Zoltánné
intézményvezető után a fenntartó képviseletében köszöntötte Kepenyes
András a részt vevőket. Megemlé-

ra volt, ahol színes műsort láthatott a
tornatermet teljesen betöltő közönség.

keztünk a névadónkról, Nemes Ágota előadásában meghallgattuk Márton
Gábor Rózsahegyi Kálmánról írt versét. Az ének szakkörösök népviseletbe öltözve népdalcsokrot adtak elő. A
megnyitó második részében a díjak átadása következett. Kiemelkedő munkája elismeréseként Rózsahegyi-díjat
kapott Molnár Tünde magyar-történelem szakos tanárnő, és Ladóné Vígh

Ibolya tanítónő. A Szent Imre emlékérmet ebben az évben Gresó Boglárka 7.b osztályos tanuló érdemelte
ki, a Gyomaendrődi Járási Hivatal
oklevelét és jutalmát Csáki Ágnes

7.a osztályos tanuló vehette át. A délelőtti program az alsósok számára 3D
filmek megtekintésével folytatódott.
Az 1-2. osztályosok az Állatok közelről című természetfilmet, a 3-4. osztályosok a Csodálatos univerzum című
ismeretterjesztő filmet nézték meg. A
nagyobbak a mozin kívül a lombkorona sétányon, a babamúzeumban voltak, és az ásványkiállítást tekintették
meg. A felsősök interaktív vetélkedő
keretében akadályról akadályra kreatív feladatokon keresztül mutathatták meg ügyességüket, tudásukat. A
feladatok megoldásán keresztül új ismerteket szereztek névadónk életéről, munkásságáról. A vetélkedő végén
a 6.b és a 8.a örülhetett a győzteseknek járó kreatív tortáknak. A nap végén „tömeges” sárkányhajózás volt az
iskola előtti holtágon. Az idén először
elmaradt az esti tábortűz a szeles idő
miatt, mindenkit szeretettel várunk az
új időpontban, június 9-én a Ridegvárosi játszótéren. Meghívott előadóink
egy szép kiállítást rendeztek be a színházteremben. Kutasné Bálint Katalin
népi iparművész szőtteseit és Kutas
Endre fotóit tekinthették meg az érdeklődők a rendezvény ideje alatt. Giricz
László ismét lenyűgözte a közönséget
előadásával: a Szent Korona országaiban tett zenés utazást saját élményei,
fotói felhasználásával. A szombati
nap fénypontja a gyerekek gálaműso-

Köszönjük a szülőknek az együttműködést, és minden vendégünknek köszönjük az érdeklődést.

Angolból nyelvvizsgáztak
tanulóink
Tanulóink egyéni döntés alapján jelentkeznek 8. év végén nyelvvizsgára. Sajnos az eredményt nem
számítják be a felvételibe, és elég
sokba is kerül, de mindig vannak,
akik szeretnék megmérettetni tudásukat. A sikeres nyelvvizsga díjak
felét megtéríti az alapítvány, ha kérvényezi a tanuló. Nyolcadikosaink
közül 6 tanuló sikeres alapfokú C típusú komplex nyelvvizsgát, 2 tanuló
sikeres szóbeli vizsgát, 1 tanuló pedig sikeres írásbeli nyelvvizsgát tett
május közepén. Közülük néhányan
próbára tehetik magukat a közelgő
lengyel testvériskolai kiránduláson.

További információk a
wwww.rozsahegyiiskola.hu
oldalon találhatók.
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A töri verseny eredményei

Sporteredmények

Tanulóink évről évre bekapcsolódnak a TIT Kőrösök Vidéke Egyesület által meghirdetett levelezős
történelem versenybe. Az öt forduló feladatai szorosan kapcsolódnak
a tananyaghoz. A legjobbakat május
9-ére hívták meg a megyei döntőre,
ahol iskolánkat 4 tanuló képviselte:
Gellai Fanni a 8. osztályosok között
az 5. helyen végzett, Nemes Ágota
10. lett. A hatodikosok versenyében
Fekécs Hanna 8., Mester Lilla 14.
helyen végzett. Felkészítőjük Vaszkóné Dinya Erzsébet volt.

Kajakos sikerek

Idén Nyíregyházán rendezték meg
a FODISZ Országos Atlétikai
Döntőjét. Iskolánk négy versenyzőt adott a Békés megyei csapatba. Bán Imre, Budai Márk, Budai
Róza és Deli Zoltán képviselet iskolánkat. A legjobb eredményt
Deli Zoltán érte el, aki 5. lett magasugrásban. Dicséret illet minden
versenyzőt, hiszen egyéni legjobbjukat érték el a versenyen. Felkészítőjük Nagy Sándor volt.

Győrben került megrendezésre a Graboplast Maraton kajakkenu Országos Bajnokság, ahol
kiemelkedő sikereket értek el
iskolánk tanulói. Gyetvai Máté
10 km-en és Nagy Dominik
5 km-en lett magyar bajnok.
Nagy Ágoston 5 km-en 14.,
a Gyetvai Csongor - Lehoczki
Levente páros 9. lett szintén 5kmen. Gratulálunk sportolóinknak
és edzőiknek!

A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Madarak és fák napja
Madarak és fák napja alkalmából a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában előadással egybekötött bemutatót tartott Balogh Lajos
és fia Balogh László, akik szabadidejükben fotókat készítenek a madarakról. Az érdeklődő gyerekek és tanáraik
több mint 30 madár fotóját csodálhat-

Pedagógusnapi jutalmazás
Domokos Anikó és Hunya Jolán tanárnők 2017. június 2 – án, Békéscsabán,
a Kormányhivatal dísztermében pedagógusnapi ünnepségen vettek részt,
ahol kimagasló eredményeik és tanít-

ták meg. Közben azt is megtudhatták,
hogy melyik madár okos, ritka és különleges. Milyen helyeket szeretnek, és
mi a kedvenc eledelük. Belenézhettek
a gyerekek a fotózáskor használt fényképezőgépbe és a rejtekhelyül szolgált
sátorba is. Az előadók két gyönyörű
képet ajándékoztak az iskolának, amelyen a fekete gólyát és a szalakótát örökítették meg.
ványaik sikeres felkészítése miatt részesültek elismerésben. Vinkovics
Ágnes 6. a és Nándori Viktória 7. c
osztályos tanulókat készítették a Szép
Magyar Beszéd verseny megyei fordulójára, ahol mindkét tanítvány dobogós helyezést ért el!

Kézilabda Diákolimpia
2016/2017
Iskola lánycsapatai a városi rangadón
elért győzelemmel kvalifikálták magukat a megyei selejtezőre.
A IV. korcsoportban, 2017.03.10-én,
Szeghalmon rendezett 4 csapatos
körmérkőzésen II. helyen jutott a csapat a megyei elődöntőbe. A tornán,
melyet Orosházán rendeztek, derekasan küzdve szerezték meg a lányok a
III. helyet (Orosháza, Újkígyós, Gyula, Gyomaendrőd).
A csapat tagjai: Ács Orsolya, Csányi
Brigitta, Hunya Fanni, Kónya Réka,
Kovács Szófia, Nagy Alexandra, Urbán Bettina, Varga Vanda, Hamza
Petra, Weigert Villő, Werle Zorka. A
III. korcsoportos csapat Mezőberényben kezdte menetelését a kézilabda
diákolimpián 2017.03.14-én. A selejtezőből magabiztosan, vereség nélkül jutott azonnal a megyei döntőbe.
Az Újkígyóson rendezett döntőben
5 csapat mérte össze erejét (Gyula,
Újkígyós, Békéscsaba, Tótkomlós,
Gyomaendrőd).
Végeredményben
IV. helyen zárta versenysorozatát a
Kis Bálint Általános Iskola kézilabda csapata.
A csapat tagjai: Kovács Szófia, Csányi Brigitta, Farkas Réka, Fekete Réka, Gubucz Petra, Kovács Szonja,
Tari Alexia, Tarnóczki Zsanett, Tóth
Rebeka, Varga Vanda, Vásári Hédi, Vinkovics Ágnes, Weigert Villő,
Weigert Enikő.
Büszkék vagyunk a lányokra, köszönjük egész éves munkájukat és
lelkesedésüket!
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2017 játéka –
a Várostörténeti vetélkedő

300 éve települt újra Gyoma, Gyomaendrőd város pedig 35 éves. Ebből az
alkalomból a Határ Győző Városi Könyvtár várostörténeti vetélkedőre hívta
a település általános iskolás tanulóit. A benevezett
csapatok döntő versenyére
május 18-án került sor. A
Kis Bálint Általános Iskola diákjai nagyszerűen felkészültek, remekül helyt
álltak! 4.- és 6. évfolyam:
első helyezés, felkészítő:
Kovácsné Nagy Katalin, 5.
- és 8. évfolyam: második
és első helyezés, felkészítő:

Intézményi Bozsik
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola a 2016/17-es tanévben
is csatlakozott az MLSZ által szervezett Intézményi Grassroots Bozsik programhoz. A tanév során az
iskola 1-4. évfolyamos tanulói 4 al-

További hírek, információk:
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu

Forgácsné Gyetvai Krisztina. Végül a
7. évfolyam szintén: első helyezés, felkészítő: Hunya Jolán. Igazán nagyszerűek a „Kis Bálintos” gyerekek, öröm
együtt dolgozni velük!

kalommal vehettek részt Mezőberényben, labdarúgó Grassroots
Fesztiválon. A programban való
részvételért a gyerekek ajándékot,
az iskola pedig értékes sportszercsomagot vett át. Az iskola díjazott
tanulói: Szendrei Kristóf 3. b, Kovács Zsombor 4. a.

Budapesti díjátadó
Május 26-án az iskola három diákja: Nagy Noémi, Bánfi Benita és Tóth
Zoltán - nyolcadikos tanulók - meg-

Versmondó verseny

A Gyomaendrődi Kis Bálint általános Iskola diákjai április végén Mezőberényben jártak, a Petőfi Sándor
szavalóversenyen, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. A kötelező
vers elmondása után mindegyik szavaló egy szabadon választott költeményt
mondott el. A gyerekek széles palettáról választottak szebbnél szebb verseket. Dobogós helyezettek lettek: Bula
Boglárka: első, Vinkovics Ágnes, Kiss
Adrián és Nagy Noémi: harmadik helyezés. Dicséretet kapott: Szűcs Evelin,
valamint Hugyik Zoltán, és Izsó Éva,
Gecsei Kira is ügyes volt. Felkészítő
tanárok: Domokos Anikó, Hunya Jolán, Tóthné Szabó Irén és Farkas Enikő. Mindenkinek gratulálunk!

Kölyök Atlétika verseny
A 20. alkalommal megrendezett Békéscsaba-Arad Szupermaraton, Kerékpáros és Görkoritúra keretein belül
Kölyök Atlétika versenyen vettek részt
az alsós diákok, május 21-én, Békéscsabán. A Kölyök Atlétika szellemében vegyes csapatok kialakítására
került sor. A legizgalmasabb versenyszám most is a „Forma-1” volt, de kipróbálhatták magukat a kis sportolók
„Békaugrásban”, „Koordinációs létrafutásban”, „Halacskadobásban”, távolságra történő Rúdugrásban és
„Dinnyedobásban.” A jó hangulatú
versenyt követően a sportolók oklevelet és csokoládét kaptak, a legeredményesebbek pedig lufit is.

hívást kaptak a Centropa videó készítési verseny díjkiosztójára. A diákok
harmadik helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Simonné Szrnka Zsuzsanna tanárnő.
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„Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…”

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola június 12-13. között tartotta névadójának tiszteletére rendezett
programsorozatát. Rendhagyó órákkal kezdődött az első nap délelőttje,
tíz meghívott vendég tartott különleges előadást az érdeklődő diákoknak.
Ezt követte az emlékünnepség, ahol az
irodalmi színpad és az énekkar szép
műsort adott elő, majd Toldi Balázs,
Gyomaendrőd polgármestere köszöntötte a vendégeket, Ágostonné Farkas
Mária igazgatónő pedig pedig ünnepi
beszédet mondott.

Az emlékműsor és koszorúzás után
sor került az iskola és a Gyermekekért Alapítvány által létrehozott díjak,
elismerések átadására, a gyerekek és
pedagógusok jutalmazására. Az idei
tanévben Kis Bálint – díjban részesült:
Vaszkó Lajosné igazgatóhelyettes, és
Varjú Gergő 8. a osztályos tanuló! Az
iskola „Kiváló Diákja” címet Németh
Regina 8. b osztályos tanuló kapta. Dr.
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke is jutalmazott két tanulót kiemelkedő tanulmányi eredményük alapján:
Nagy Noémi 8. a és Deli Boglárka 8.
b osztályos tanulók voltak érdemesek
erre az elismerésre. A Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője, Dr. Pacsika
György kimagasló tanulmányi munkájáért: Deli Boglárkának nyújtott át oklevelet és könyvutalványt. Halász István
– díjban: Werle Zorka 8. b osztályos tanuló részesült kiváló sportteljesítménye alapján. Az iskola nevelőtestülete
és a Gyermekekért Alapítvány jóvoltá-

ból Aranykamera – díjat érdemelt ki:
Tóth Zoltán 8. b osztályos tanuló. Az
Év tanára díjat: Fekécs Éva kapta. Az
év közössége Hunya Jolán tanárnő vezetésével a 7. c osztály lett. Az év szülőjének Rideg Zoltánt választották, az
év diákja címet pedig Szűcs Evelin 8. c
osztályos végzős tanuló kapta. A „Csodálatos Gyomaendrőd” fotókiállítás és
a Gyoma 300 éves roll – up kiállítás
megnyitóját a Hősök úti tornateremben, vagyis a 150 éves Úri kaszinóban
tartották, amelyet Dr. Kovács Béla nyitott meg. A fotópályázat eredményei:
5-6. évfolyam:
I. Medve Gergő 5. o., 7-8. évfolyam,
I. Deli Boglárka, II. Tóth Zoltán, III.
Deli Boglárka
9-10. évfolyam
I. Katona Petra, II. Pelyva Alexandra ,
III. Bella Beatrix
11-13. évfolyam
I. Valuska Tamás, II. Hunya Réka, III.
Farkas Adrienn
Az állófogadáson lehetőség nyílt kötetlen, baráti beszélgetésre különösen a
rég nem látott kollégákkal. A délután
„300 perc családi körben” telt, a szülők
bevonásával. Este pedig „Alma a fájától” gyerek, szülő előadóest megrendezésére került sor, immáron negyedik

alkalommal a Kállai Ferenc Művelődési Központban.
A második nap délelőtt Kis Bálint –
próba várta a kisebb - és nagyobb diákokat egyaránt. Gyomaendrőd terei,
utcái gyermekzsivajtól volt hangos. Az
ügyességi és elméleti feladatok megoldása után mindenkire üdítően hatott a fák hűs árnyai alatt a pihenés, így
hallgatták a tanulók a Diákközgyűlés
éves programját ismertető diákvezetőket. A Családi délután igazán változatos, színes, játékos programot kínált.
A „kisbálintos” diákok önfeledten játszottak szüleikkel, tanáraikkal. A Meg
a sztár gálán ügyeskedtek az osztályok,
bemutatták táncos – zenés jelenetüket,
amely jókedvre hangolt mindenkit.
Miután kellemesen elfáradtak a gyerekek az ugrálóvárban, és egyéb feladatokat is kipróbáltak, érdeklődéssel
nézték Heincz Gábor „Biga” koncertjét. Ezzel zárta kapuit a Kis Bálint Na-

pok rendezvénysorozat, hogy jövőre
újra kinyithassa! Köszönet: Ágostonné
Farkas Mária igazgatónőnek, a tantestületnek, a szülőknek, a Gyermekekért
Alapítványnak, hogy ez a két nap tanulás nélküli, felhőtlen, szórakozást nyújtó, játékos gyereknap volt.
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Kisebb elnökség, nagyobb
lendület Gyomaendrődön a
GYÜSZ-TE-ben
Kisebb elnökségi létszámról született döntés a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület 2017. május 29-ei közgyűlésén. Mindemellett az elnökség Glózik Klára lemondását követően új
elnököt választott.
Glózik Klára, az egyesület elnöke idén május 29-én
lemondott elnöki tisztségéről, helyére az elnökség Gera
Krisztiánt választotta. A szakember, aki a Magyar Fürdővárosok Szövetségében, és a Dél-alföldi Gyógy- és
Termálfürdők Közhasznú Egyesületében is tisztséget
tölt be, a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. ügyvezető
igazgatója.
A közgyűlésen elfogadásra került a GYÜSZ-TE 2016.
évi beszámolója mellett az elnökség, valamint a felügyelő bizottság létszámának csökkentése is. Az eddigi
12 tagú helyett a jövőben 7 tagú lesz az elnökség, míg
a felügyelő bizottság a jövőben 5 fős helyett csak 3 fős
lesz. Gera Krisztián elnök mellett a jövőben továbbra
is Rideg Zoltán tölti be az alelnöki pozíciót. Az idei turisztikai szezonra több mindennel készül az egyesület
tagsága. A napokban készült el a Gyomaendrődre érkező turisták számára az a pecsétgyűjtő füzet, amelyben
10 turisztikai szolgáltató szerepel. A cél, hogy a turista
minél több mindent megismerjen a Körösök ölelésében
fekvő városból. A „legaktívabb” turisták számára az
egyesület ajándékkal kedveskedik. Az egyesület kezdeményezésére rövidesen elkészül egy kiadvány, mely a
16 holtággal rendelkező település horgászati szempontból legjelentősebb, és egyben leghasznosabb információit tartalmazza. A szűkített elnökség a tagság hathatós
együttműködésével továbbra is azon tevékenykedik,
hogy Gyomaendrőd páratlan természeti és kulturális
értékeivel minél népszerűbb legyen a turisták körében.

AZ ÉN VÁROSOM
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Pályázat célja: a 300 éves Gyoma, a 35 éves Gyomaendrőd bemutatása.
Nevezési feltételek

Nevezni a pályázati célhoz kapcsolódó, minimum A/4, maximum A/3 méretű, bármely
technikával (vízfesték, tempera, zsírkréta, ceruza, papírragasztás, stb.) készített kép
beküldésével 3-18 éves korig lehet. Egy pályázó több művet is készíthet. Kérjük, a papír
hordozóra készített műveket ne helyezzék se paszpartuba, se keretbe. A pályamunka
hátoldalán kérjük olvashatóan feltüntetni a kép címét, a készítő (k) életkorát, a jeligét.
Kérjük, hogy az alkotások mellé, lezárt borítékban, csatolják a készítő nevét,
életkorát, lakcímét, óvodájának/iskolájának nevét. A borítékra rá kell írni a jeligét!

Díjazás

A beérkezett alkotásokat zsűri értékeli 3-6, 7-8, 9-11, 12-14, valamint 15-18 év közötti
korcsoportonként. A pályamunkák fotóit a könyvtár honlapján és Facebook oldalán is
közzétesszük.
A legjobb alkotásokból kiállítást rendezünk a Kállai Ferenc Kulturális
Központban, a Világtalálkozó ideje alatt. A megnyitóra és a díjak átadására
2017. augusztus 17-én, 17 órától a Kállai Ferenc Kulturális Központban kerül sor.
Az alkotások a kiállítás végén átvehetők a Határ Győző Városi Könyvtárban.

Pályamunkák leadási határideje: 2017. június 30.

A pályamunkákat és a kísérő borítékot a Határ Győző Városi Könyvtárban (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.) kell leadni.
További információ kérhető az 521-655 telefonszámon a könyvtárosoktól,
valamint a varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu email címen.

Ötletekben gazdag, eredményes munkát,
jó versenyzést kívánunk!
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Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com
Csoportfoglalkozások a családsegítőben
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ ingyenes csoportos foglalkozásokat szervez Gyomaendrőd,
Csárdaszállás és Hunya lakossága számára az alábbi témakörökben és időpontokban.
A foglalkozások helyszíne:
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Nagyterme
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Háztartási ismeretek
Manapság mindenki tudja, hogy a házimunkák nagy része csak akkor látványos, ha nincs elvégezve. Háztartási
teendőink: bevásárlás, főzés, mosogatás, felmosás, takarítás, mosás, gyermekeink nevelése, idősek gondozása,
javítások, kerti munkák. Foglalkozásunkkal célunk praktikus gyakorlati tanácsokat adni a háztartás vezetésével
kapcsolatosan.
Tervezett időpontok

2017. június 26. 14:00-16:00 óra

2017.június 28.14:00-16:00 óra

2017. Június 30. 14:00-16:00 óra

Munkaerő-piaci esélyek javítása
Ha munkanélküli, vagy állást szeretne változtatni, ehhez gyakorlati segítséget nyújt ez a csoport.
Megtanulhatja, milyen álláskeresési technikák vannak, hogyan írjon önéletrajzot illetve motivációs levelet,
illetve mire figyeljen, ha állásinterjún vesz részt.
Tervezett időpontok

2017. július 12. 14:00-16:00 óra

2017.július 19.14:00-16:00 óra

2017. július 26. 14:00-16:00 óra

Konfliktuskezelés, önismeret
Gyakran keveredik konfliktusba? Ilyenkor nem tudja mit tegyen? Nehezen tudja megoldani konfliktusait?
Segítséget nyújtunk abban, hogy ilyen szituációkban hogyan tud hatékonyan kommunikálni, így megoldva a
problémákat.
Tervezett időpontok

2017. augusztus 08. 13:00-16:00 óra

2017.augusztus 11.13:00-16:00 óra

2017. augusztus 15. 13:00-16:00 óra

Ügyintézési jártasság megszerzése
A hétköznapi életben ügyeink intézése során a hivatalokban, szolgáltatóknál folyamatosan szembesülünk vele,
hogy az ügyintézéshez különféle előre meghatározott adattartalmú nyomtatványok kitöltésére van szükség. Ez a
néhány órás csoportfoglalkozás ennek segítésére gyakorlati ismereteket kíván átadni a résztvevők számára.
Tervezett időpontok

2017. szeptember 06. 14:00-16:00 óra

2017.szeptember13.14:00-16:00 óra

2017. szeptember 20. 14:00-16:00 óra

Pénzkezelési ismeretek
Jellemző, hogy anyagi forrásaink végesek, nem tudunk mindent megvenni, amit szeretnénk. Ez a
csoportfoglalkozás az alábbi kérdések megválaszolásában segít: Mire költsünk és mire nem? Hogyan váljunk
tudatos vásárlóvá? Hogyan tudunk takarékoskodni? Hogyan osszuk be pénzünket?
Tervezett időpontok

2017. október 03. 14:00-16:00 óra

2017.október 05.14:00-16:00 óra

2017. október 10. 14:00-16:00 óra

Az egyes csoportokra jelentkezni személyesen, telefonon, e-mailben illetve levélben lehet a fejlécben szereplő
elérhetőségeken legkésőbb az egyes csoportok kezdési időpontja előtti munkanapon 12 óráig.
A csoportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Mérlegen a kézilabdás lányok

Második NB-II-es évén van túl településünk női kézilabda csapata.
A felnőttek reményteljesen kezdték
a bajnokságot. Az őszi idény 10 szerzett pontja (5 győzelem, 4 vereség)
után csapatunk az előkelőnek számító 5. helyen várta a folytatást. Sajnos
a tavaszi idény nem sikerült ilyen jól.
Lányainkkal a Szeghalom elleni első
hazai mérkőzésén még begyűjtöttük a
kötelező 2 pontot, a következő 8 mérkőzésen viszont mindössze egyetlen

NB-II-es délkeleti csoport junior bajnokság trófeáját. Kiegyensúlyozott teljesítményük, küzdő szellemük jó példa
lehet minden fiatal kézilabdás, sportoló
számára. Közülük többen a jövő évben
már a felnőtt csapatot erősítik.
A Horváth László vezette U 13-as lányaink őszi „A” csoportbeli 5. helyezésüknek köszönhetően régiójuk középső
házába jutottak. Itt, a bajnokság minden tavaszi mérkőzését megnyerték (16
győzelem, 0 vereség) és a dobogó leg-

mérlege 8 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség.
Megyei bajnokságban szereplő csapataink is szépen teljesítettek. Ifistáink
megnyerték bajnokságukat, még amatőr serdülőink az ezüstérmet vehetik át
a megyei díjkiosztón.
Sportszerető közönségünk az NB-IIes felnőtt és juniormérkőzéseken kívül sokszor láthatta utánpótláskorú
lányainkat is hazai pályán szerepelni. Köszönjük ez úton is buzdításukat.
Igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten minél több korosztályos bajnoki

pontot (Csorvás ellenni döntetlen hazai pályán) tudtunk szerezni. Nehezítette az őszi helyzetet, hogy a tabella
elején álló csapatok érkeztek hozzánk.
Sajnos hazai pályán sem tudtunk féléjük kerekedni. A mögöttünk állókkal
idegenben kellett megküzdeni. Ezeken
a rangadókon is csak szoros meccsekre futotta, pontszerzésre nem. Az előző
évi helyezésen így csupán egyet javítva felnőtt csapatunk 7. helyen zárta a
2016-2017-es bajnoki évet.
Egyesületünk junior csapata felülmúlta tavalyi önmagát. Pontveszteség nélkül, minden mérkőzését megnyerve
(16 győzelem, 0 vereség) elhódította az

magasabb fokára állhattak, méltán lehetünk büszkék teljesítményükre.
U 11-es versenyzőink őszi eredményeinek (9 győzelem, 5 vereség), csoportbeli 3. helyezésüknek köszönhetően a
régió felső házába jutottak. Itt három
megye legjobbjaival csatázhattak és a
7. helyezést vívták ki maguknak. Többen közülük, csak úgy, mint U 13-as
társaik jövőre egy korosztállyal feljebb
próbálhatják ki játéktudásukat.
Igaz ez az U10-es versenyzőinkre is.
Ők az elmúlt évben először mutogathatták „oroszlánkörmeiket”, olykor
a szó szoros értelmében. Bemutatkozásuk remekül sikerült. Mérkőzéseik

fordulónak helyszínt biztosítani, hogy
gyermekeink a motiválóbb hazai környezetben is megmutathassák tudásukat.
Sportolóink nagy élvezettel, ki-ki több,
kevesebb sikerrel, kézilabdázta végig a
bajnoki évet. A győzelem, az eredményesség fontos az egyén és az egyesület életében, bár tudjuk nem mindenek
előtt. Közös sporttevékenységünk szerepe életünkben nem merül ki ennyiben, jóval többet ad ennél!
Köszönet a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket! Köszönet támogatóinknak, segítségük jelzi, fontosnak
tartják amit csinálunk! Lakatos Tibor

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.
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„Aranyeső” hullott a Színfoltra!
A XI. Aradi Nemzetközi „Dancing
Európe” Mazsorett Fesztiválon vett
részt május 20-án a gyomaendrődi
Színfolt Mazsorett Csoport. A csapatok
bevonulása után kezdetét vette a verseny. Összesen: 160 színpadi kategóriát nézhetett végig a szurkoló közönség,
és a mazsorett – sport iránt érdeklődők. Három korcsoportban: botos,
pomponos, szalagos, zászlós koreográfiák, valamint szóló, páros, kiscsoportos és nagycsoportos versenyszámok
kavalkádja tette változatossá az egész
napos versenyt. Az eredményhirdetés előtt közösen táncolt a 300 mazsorett-táncos, vidám, önfeledt, karneváli
hangulat alakult ki az aradi Viktória
Sportcsarnokban. Nem hiába mondják,
hogy a májusi eső aranyat ér! A Színfolt Mazsorett Csoport táncosai remekeltek, hiszen 8 arany érmet kaptak
a nemzetközi zsűritől, valamint egy
ezüst és egy negyedik hellyel is gazdagodtak. Csapatversenyek: nagycsapat,
botos koreográfia: első hely, nagycsapat tradicionális koreográfia: első hely,
kiscsapat botos - és zászlós koreográfia: első hely, Szilágyi Csilla pompon
szólója: első, Piroska Attila botos szó-

lója: első, Ács Orsolya és Szilágyi Csilla botos párosa: első, Czinczár Noémi
és Piroska Attila botos párosa: első,
Szilágyi Csilla botos szólója: második, Czinczár Noémi botos szólója:
negyedik helyezés. Az idei év versenyszezonja nagyon sűrű, a Színfolt már
négy versenyen van túl, és ezután sem

Körös-Kajak SE hírei
Május 20-21-én Győrben a Maraton
Magyar Bajnokságon vettek részt versenyzőink. Nagy Dominik Maraton
Magyar Bajnok lett! Hermeczi Richárd 5. helyezést ért el. Masters versenyzőink is szépen teljesítettek: Lövei
Fanni 3.hely, Csényi István 4.hely. Párosban Lövei Fanni- Lövei Kitti 3.hely.
Június 3-4-én Szolnokon a Régiós Diákolimpián folytatódott az éremgyűjtés: Gellai Gergő 2., Nagy Dominik
2., Nagy Ágoston 4. helyezést értek
el. Gratulálunk minden döntőbe ju-

tott versenyzőnknek: Pap Daninak,
Varjú Zalánnak, Tímár Krisztiánnak,
Varjú Marcellnek, Gellai Balázsnak,
Hermeczi Richárdnak, Kiss Balázsnak, Laskai Ádámnak, valamint edzőjüknek Csőke Zsoltnak.
Várunk minden kajakozni vágyó 710 év közötti fiút és lányt a nyári táborunkba, valamint az edzéseinkre!
Érdeklődni Csőke Zsolt edzőnél:
tel.:70-420 1944
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m /
koroskajak.hu/

pihennek a táncos lábú lányok, hamarosan kezdetét veszi a nyári fellépések sorozata, valamint a helyi – és egy
Szeged melletti nemzetközi felkészítő
mazsorett – tábor. A csoportvezető köszönetét fejezi ki a Színfolt valamennyi
tagjának, a tánc asszisztenseknek és a
szülőknek, amiért eredményes, aktív,
sikeres félévet tudnak maguk mögött.
Hunya Jolán, a Színfolt vezetője

3 hónap múlva kezdődik
az ISKOLA!
Megérkeztek a Bagmeister
és a Belmil ergonómikus
iskolatáskák!
(2 év garanciával)
Hozd magaddal a kis zöld
kupont és 10% kedvezménnyel vásárolhatsz!
Tapir Papír
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31.
Tel.: 06/30-278-0405

Ágostonné Farkas Mária,
2017. június19-én hétfőn,
18 – 19 óra között
képviselői fogadóórát tart a
Kállai Ferenc Művelődési
Központ kistermében.
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Nemzetközi szinten a legjobbak között
a Vaszkán testvérek
Kiemelkedő eredményeket értek
el május 27-én a Debrecenben immár 28. alkalommal megrendezett
Nemzetközi Gyermek Atlétika Versenyen a Vaszkán fiúk, hiszen három
számban is dobogóra állhattak fel!
A 2008-ban született fiúk versenyében Vaszkán Milán 600m síkfutásban fantasztikus teljesítményt
nyújtva új versenycsúccsal 1:57,49 pes időeredménnyel, hatalmas fölén�nyel nyerte a versenyt (a régi csúcson
5 mp-et faragva!). Sokoldalúságát
jelzi, hogy 60 m gátfutásban is dobogóra állhatott fel, pedig korántsem
tekinthető rokon versenyszámnak
a a két versenyszám. A 2006-os fiúknál testvére, Vaszkán Bence 60m
gátfutásban bronzérmet szerzett.
A versenyzők felkészítője édesapjuk, Vaszkán Gábor atlétika szakedző

V. Gyomaendrődiek
Világtalálkozója

JUDO hírek

Ismét diákolimpiai aranyérem!

Zalaegerszegre utaztak a Gyomaendrődi Judo Klub versenyzői május
28-án, hogy részt vegyenek az ifjúsá-

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

gi korosztály Országos
Diákolimpiai döntőjén.
Mindkét versenyző a 70
kg-os
súlycsoportban
versenyzett és be is jutott
a döntőbe. Egymás elleni
mérkőzésüket Fehér Dóra nyerte meg, Sóczó Rebeka ezüstérmet szerzett.
A junior diákolimpia
után az ifi korosztályban sem talált legyőzőre Fehér Dóra, aki ismét
megmutatta, miért is kell
vele számolni. A döntőben csapattársával kellett
szembenéznie. Sóczó Rebeka a tavalyi elrontott
OB után legyőzte az akkori magyar bajnokot is,
hogy végül Dórival mérkőzhessen!
Június 1-én Győrben a
Serdülők (U15) Európa Kupáján a 63 kg-osok
között Sóczó Rebeka az
értékes bronzérmet szerezte meg!
A szezon zárásán ismét kiemelkedő
teljesítményt nyújtott, ennek köszönheti érmes helyét!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Gyomaendrődiek Világtalálkozója rendezésében
részt vállaló civil szervezetek, intézmények és a városlakók nevében
szeretettel meghívom Önt és kedves családját, ismerőseit a 2017.
augusztus 17-18-19-20-án megrendezésre kerülő, a Gyoma 300
éves emlékév ünnepségsorozatához
kapcsolódó V. Gyomaendrődiek
Világtalálkozójára. A világtalálkozóra hazavárjuk gyomai, endrődi,
gyomaendrődieket az elszármazottakat. Kérem Önöket, látogassanak
haza! A találkozó nem lehet sikeres Gyomaendrőd jelenlegi lakosai
nélkül. Kérem Önöket is, vegyenek
részt a programokon, amelyek remélem, elnyerik mindenki tetszését!
Toldi Balázs polgármester
Amennyiben részt kíván venni a
ma Gyomaendrődön élő és innen
elszármazottak találkozóján, azt
a jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével valamint a költségek Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200125-11062402
számú számlájára történő befizetésével szíveskedjék megtenni. A
jelentkezési lap beérkezési határideje (postára adásának határideje)
2017. július 10. (hétfő).
További információk: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd Selyem u.
124. - Komróczkiné Tóth Katalin,
Omiliákné Csikós Anikó, Keresztesné Jáksó Éva Tel: +36 (66) 386-122,
Fax: +36 (66) 283-288. e-mail:
vilagtalalkozo@gyomaendrod.hu
Web site: www.gyomaendrod.hu
Szervezőbizottság
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V. Gyomaendrődiek Világtalálkozója - PROGRAMTERVEZET
15,30
órától
17,00
17,15
óra
19 óra
10 óra
12 óra
13,00–
15,00
19 óra

7,008,30
9 óra
9,3016,00
12
órától
16 óra
18 óra
19 óra

20
órától
9 óra
10 óra
12 óra
16
órától

2017. augusztus 17. csütörtök
Gyülekezés, regisztráció, vacsorajegyek átvétele
Helyszín: Kállai Ferenc Kulturális Központ, Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Ünnepélyes megnyitó: Toldi Balázs polgármester
300 éves Gyoma rollplakátos, „Az én városom”rajzverseny kiállítás megnyitója,
eredményhirdetés, díjátadás
Vacsora, baráti beszélgetés Kállai Ferenc Kulturális Központban
2017. augusztus 18. (péntek)
Bárka Halászati Látogatóközpont (5502 Gyomaendrőd, Templom zug) bemutatása
A Látogatóközponthoz buszjárat biztosított lesz.
Ebéd: gulyáságyúban főtt babgulyás
Kelt tészta sütés a Szent Antal Sütőházban (5502 Gyomaendrőd, Szent A. u. 4.)
Buszjárat biztosított lesz.
Színe-java Gálaműsor. Helybeli és elszármazott művészek, előadók valamint
helybeli és elszármazottak művei (zene, tánc, ének, próza, vers) a Kállai Ferenc
Kulturális Központban. Többek között: Veréb Judit énekművész, Bátki Fazekas
Zoltán operaénekes, Mészáros Tibor színművész, Kiszely Zoltán színművész
Merényi Nicolette énekművész, Vozár M. Krisztián zongoraművész, Dinya Milán,
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Suttyomba zenekar, Körösmenti
Táncegyüttes, Rumba Táncsport SE, Színfolt Mazsorett, Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus és még sokan mások.
2017. augusztus 19. (szombat)
Napközben a Halászléfőző verseny az Endrődi Népligetben
Főzőcsapatok regisztrációja
Megnyitó
Zenés kavalkád - amatőr művészeti csoportok fellépése
Ebéd – Halászlé, kerámia edény vásárlással
Eredményhirdetés
A könyvtár és a múzeumok éjszakája:
Határ Győző Városi Könyvtár új épületének bemutatása. 20 órától a Song4You
együttes koncertje: a legnagyobb slágerek a Beatlestől az ABBA-n át napjainkig.
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény: Bella János verseskötetének
bemutatója.
Látogatható lesz: Vidovszky Béla Városi Képtár, Körös Látogatóközpont, a Kner
Nyomdaipari Múzeum.
Éjszakai fürdőzés a Gyomaendrődi Liget Fürdőben
2017. augusztus 20. (vasárnap)
Istentisztelet a gyomai Református Templomban
Fejlesztések Gyomaendrődön című konferencia a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Dísztermében
DOTTO-val sétavonatozás Gyomaendrőd területén (20 óráig)
Világtalálkozó záró programja – állófogadás a Körös étteremben
Szabadprogram: Augusztus 20-i állami ünnepség
Ökumenikus kenyérszentelés, kenyérosztás
Gyomaendrőd Tortája kóstoló
Főtéri Sokadalom
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.
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