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Bivalytej feldolgozó üzemet avattak

A mezőtúri székhelyű Italiagro Kft. 
és olasz résztulajdonosa mezőtúri te-
lephellyel egy bivalyfarmot létesí-
tett, melynek tejhozamát az Italiamilk 
Kft. Gyomaendrődön, a Bethlen Gá-
bor Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző iskola Körösladányi 
úti tejfeldolgozó üzemében dolgozza 
fel. A termelési cél a prémium minő-

ségű bivalytejből ké-
szült mozzarella sajt, 
ricotta, a későbbiekben 
pedig a bivalytejből 
készül fagylalt gyár-
tása.
A Földművelésügyi 
Minisztérium támoga-
tásával létrejött üzem 
elsődleges célja ok-
tatási szempontból a 
helyi, regionális, or-
szágos és nemzetközi 
képzési központtá vá-
lás, ahol a tanulni vá-
gyó hallgatók korszerű 
elméleti és gyakorlati 
ismereteket szerezhetnek a tejtermék-
gyártás és sajtkészítés területén.
A tejfeldolgozó üzem avatására április 
29-én délelőtt került sor. A megnyitó 
ünnepségen Carlo Tiberi, a mezőtú-
ri székhelyű magyar-olasz vegyesvál-
lalat, az Italiagro Kft. ügyvezetője, 
Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármes-
tere, Toldi Balázs gyomaendrődi pol-
gármester, Davidovics László Bethlen 
Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola igazgatója és 

Nagy István, az FM parlamenti ál-
lamtitkára beszélt a most átadott az 
üzemnek a térség agráriumára remél-
ten gyakorolandó pozitív hatásáról. A 
felszólalók reményei szerint a mosta-
ni példa után mind többen fognak majd 
állattartással és kézműves tejipari ter-
mékek előállításával foglalkozni a jö-
vőben. 

(Forrás: gyomaendrod.hu – Megyeri László 
Fotó: Ambruzs-Szabó József, Megyeri László)



2

A Szabadság téren nyílt meg a XIX. 
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál. A 
megnyitó ünnepségen Toldi Balázs 
polgármester, Dankó Béla országgyű-
lési képviselő, Kovács László a Kis-, 
Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészí-
tők Egyesületének elnöke, Dr. Csarnai 
Judit a Békés Megyei Kormányhivatal 
igazgatója és Gyuricza Csaba a Nemze-

ti Agrárkutatási és Innovációs Központ 
főigazgatója mondott köszöntőt.  Ezek 
után vette kezdetét a háromnapos vá-
sári forgatag. Gyomaendrőd Szeretlek, 
fáklyás- és kajakos felvonulás, koncer-
tek és egyéb programok sokasága vár-
ta az érdeklődőket. A sajtos kiállítók 
mellett a KKASE színes eseményei 
és túrógombócai is nagyszámú látoga-
tót vonzottak. Volt torta- és sütemény 

kiállítás, sajtos-túrós főzőverseny, 
lovas-hintós-táncos felvonulás is. Gyo-
maendrőd Város Önkormányzata ven-
dégül látta a testvérváros Nagyenyed 
küldöttségét is. Néptáncosaik felléptek 
a program kavalkádban, a képviselők 
megismerkedtek a várossal, a neveze-
tességekkel. Lőrinc Helga Nagyenyed 
alpolgármester elmondta: rendkívül jól 

érezték magukat Gyomaendrődön, tá-
mogatni fogja, hogy a nagyenyediek 
minél nagyobb számban látogassanak 
el hozzánk, ismerkedjenek meg a vá-
rossal. Ezekre a látogatásokra jó alka-
lom adnak a nagyrendezvények is. A 
sajt- és túrófesztivál szervezője a Kál-
lai Ferenc Kulturális Központ volt. /

Fotók: Ambruzs-Szabó József, FHJ/
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2017. április 27-én tartotta képviselő-
testületünk április havi ülését. Elfogad-
tuk a 2016. évi zárszámadási beszámolót. 
A képviselőtestület, az önkormányzat, 
illetve a hivatal 2016-ban is egy nyu-
godt, rendezett, mindenféle problémától 
mentes költségvetési évet zárhatott. Ki-
egyensúlyozott volt a gazdálkodásunk, 
intézményeink is megfelelően gazdálkod-
tak. Bátran várjuk a 2017-es évet is, re-
mélem, hasonló módon fogjuk ebben az 
évben is zárni a költségvetési évet. 

Új időszaki lap indításáról döntöttünk: 
a Nemzeti Hírközlési Hatóság törölni fog-
ja a Gyomaendrődi Hírmondót a nyilván-
tartásából, mivel a korábbi önkormányzat 
nem rendezte megfelelően a tulajdono-
si-kiadói jogokat, amely problémával mi 
most szembesültünk. Az új lapot akkor-
tól indítjuk, amikortól törlik a nyilvántar-
tásból a Hírmondót. Várhatóan májusban 
döntünk arról, hogy a továbbiakban mi-
lyen formában fog működni a lap, hogyan 
történik a kiadás és a szerkesztés.

Egyetértésben döntöttünk Vidovszky 
Béla: Fürdő után című képének megvá-
sárlásáról, amelyet május 8-tól láthatnak 
majd a Városi Képtárban. 

Beszámoltak gazdasági társaságaink.  
A Szociális Szövetkezet kiegyensúlyo-
zottan működött az előző évben. Sikerült 
eltüntetni az adósságait, rendezni a tarto-
zásait az adóhatóság felé, elszámolt azzal 
a pályázati összeggel, amelyet korábban 
vett igénybe. Konszolidáltuk a működést, 
minimális veszteséggel zárta az évet.  Te-
vékenységi köréből adódik ez a minimá-
lis mínusz, hiszen üzemeltet egy boltot 
Nagylaposon, ahol nagyobb árukészlettel 
is rendelkezik. Beszámolt a Gyomaszolg 
Ipari Park Kft., amely tizenhatmillió fo-
rintos negatív eredménnyel zárta az évet. 
Az előző évi, negyvenhatmillió forintos 
mínuszról előrelépett a társaság, sikerült 
valamelyest csökkenteni a veszteségét. 
Sajnos az értékcsökkenés továbbra is ne-
gatívan fogja befolyásolni az eredményt. 
Az előző évben a legfontosabb kérdés az 
volt, hogy az inkubátorház beruházást le 
tudja-e zárni a kft, teljesüljenek-e az in-
dikátorok, illetve azok a számok, ame-
lyeket a támogatóhatóság a elvárt. Az 
Államkincstár két hónappal ezelőtt el-
lenőrzésekor mindent rendben talált, így 
az inkubátorházas projektet a fenntar-
tási időszak végén sikerült lezárnunk. A 
Zöldpark Nonprofit Kft. 2016 márciusától 
új feladatokkal működött. A kft. kétmillió 
forintos negatív eredménnyel zárt, amely 
a vegyes működés eredménye. Az idei év-
re kapacitásának a hetven-nyolcvan szá-
zaléka lekötött, reméljük, hogy pozitív 
eredménnyel zárják a gazdasági évet. A 

Zöldpark Kft. alakítja ki az új könyvtár 
épületét. Aki arra jár, láthatja, hogy folya-
matosan dolgoznak. Szerződés szerint jú-
nius végén kell elkészülni, július elején a 
könyvtár elkezdi a költözést, elindul az 
új könyvtárépületek a működése, és a la-
kosság a gyomai és az endrődi részen is 
igénybe tudja venni szolgáltatásaikat.

A tavalyi évben átalakították a hulla-
dékszállítás rendszerét, kormány nagy 
szolgáltatókat kíván létrehozni a hulla-
dékszállításban. Ezek jelenleg kialakítás 
alatt vannak. A Gyomaközszolg Kom-
munális Közszolgáltató Kft. az FBH 
Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatói 
szerződés értelmében látta el feladata-
it.  A közös munka eredményeként kft-
nk hétmillió forintos eredménnyel zárta 
az évet. Az FBH belépése előtt kb. negy-
ven-ötvenmillió forintos mínusz látszott 
a működésében. Ezt sikerült eltüntetni 
év végére, illetve a lerakó felé lévő köte-
lezettségeinket is sikerült húszmillió fo-
rint alá vinni. Ez egy óriási eredmény a 
kft. életében. Remélhetőleg a rendszer át-
alakításának lezárulta után hasonló fel-
tételekkel tudunk majd tovább dolgozni. 
Fontos, hogy ne kelljen önkormányza-
ti kiegészítő támogatásban részesíteni a 
működést, hogy maradjon az emelt szin-
tű szolgáltatás: házhoz menő szelektív és 
zöld hulladékgyűjtés, lomtalanítás. Ko-
rábban rengeteg lakossági kintlévősége 
volt a szolgáltatónak, amely az állami sze-
repvállalás miatt megszűnhet. 

A Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015-höz 
hasonlóan, 2016-ban is nyereséges volt. 
A nyereség relatív, hiszen az önkormány-
zat továbbra is támogatja a fürdő műkö-
dését. Amely csökkent, húszmillió forint 
helyett tizenhétmillió forint volt.  A több 
mint tíz százalékos csökkenés, nagy ered-
mény a kft. életében. Ezt segítették az új 
akciók, amelyeket az egészségügyi ellá-
tás területén hajtottak végre, valamint a 
kismértékű jegyáremelés. A megmaradt 
támogatási összeget fejlesztésre használ-
hatja fel a kft: felújították a kempingben 
lévő vizesblokkokat, nagyon szép, esztéti-
kus kivitelben. Elfogadtuk az üzleti tervet 
is, amelyben nem szerepel a csúszdapark. 
Még nem zárultak le azok a pályázati fel-
hívások, amelyek függvényében döntünk 
arról, hogy az önkormányzat önerő for-
májában mekkora összeggel tud hozzájá-
rulni a csúszdapark kialakításához.

Beszámolt a Regionális Hulladékke-
zelő Kft., ami tavaly is nyereséges volt 
A hulladéklerakóban harminchárom szá-
zalékban vagyunk tulajdonosok. A fe-
lügyelőbizottsági és taggyűlési döntés 
értelmében az önkormányzatok kérték 
az osztalék kifizetését. Első fordulóban 

döntöttünk az üdülőingatlanok és holt-
ágak hulladékszállításának megoldásáról. 
Nyolc hulladékpontot alakítunk ki, innen 
rendszeresen szállítanánk a hulladékot. 
Ez olyan pluszszolgáltatás, amely nem té-
rül meg a közszolgáltatónak, viszont meg 
kell oldani, mert vannak olyan időszakok, 
amikor áldatlan állapotok uralkodnak a 
holtágak, az üdülők környékén. 

Pályázatot nyújtunk be a Kis Bálint 
Általános Iskola udvarára tervezett sport-
udvar kilakatására: szeretnénk öntött gu-
miburkolattal ellátni és kézilabdakapukat, 
kosárlabdapalánkokat, röplabdahálót el-
helyezni. Célunk, hogy komfortosabbá te-
gyük a testnevelésórák megtartását, jobb 
körülmények közé kerüljenek a gyerekek.

Második fordulós tárgyalás után a jár-
da-felújítási pályázatot írunk ki.  Amely-
lyel önkormányzatunk szeretné bevonni 
a lakosságot az utcákban a járdák felújí-
tásába. Biztosítjuk az alapanyagokat, a 
munkát a lakók végzik el. Nagyon remé-
lem, hogy sok kilométernyi járdaszakasz 
fog ilyenformában megújulni. Részt ve-
szünk egy határon átnyúló pályázati lehe-
tőségben, Békés és Arad megye közösen 
pályázik útfelújításokra. A támogatási in-
tenzitás 95%. 

A napokban véget ért a XIX. Nemzet-
közi Sajt- és Túrófesztivál, amely az utób-
bi évek egyik, ha nem a legszínvonalasabb 
fesztiválja volt. Rengeteg programmal, lá-
togatóval, eseménnyel szolgálhatott az 
idelátogatóknak. Sok kiegészítő program 
volt, a látogatók száma bőven meghaladta 
várakozásainkat.  Jó döntés volt a Szabad-
ság-térre vinni a rendezvényt, a szervezők 
jól megoldották a Kner tér bekapcsolá-
sát is. Ezúton is szeretném megköszönni 
mindenkinek a munkáját, hiszen nagyon 
sokan dolgoztak azon, hogy minden rend-
ben legyen fesztiválon, az elejétől a végé-
ig. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy a 
kísérőprogramok is sikeresek legyenek. 
Úgy gondolom, nagyon pozitív eredmény-
nyel zártuk ezt a három napot.

Azok a pályázatok, amelyeket a megye 
döntésre készített elő és ajánlott a támo-
gatásra, visszaérkeztek. A minisztérium 
támogatta a városháza, a Hősök tere a fel-
újítását, valamint a  Belvíz IX-es ütem 
megvalósítását. Remélhetőleg meg tudjuk 
oldani a feladatunkat, helyi vállalkozónak 
tudunk ezekből munkát adni. Ez a három 
pályázat durván 710 milliós összeg, ehhez 
van még függőben egy napelem-parkunk, 
amely az intézményeink tetején kerülne 
elhelyezésre. Testületünk hat órát biztosít 
a dévaványai nőgyógyászati rendelésre. 
Várhatóan július elején tud ez a szakren-
delés elindulni. Arról is döntöttünk, hogy 
több szakrendelést, a kapacitásokat figye-
lembe véve, nincs lehetőségünk kihelyez-
ni Dévaványára.

Polgármesteri tájékoztató

(Toldi Balázs polgármester)
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2017. augusztus 7-től ismét lehet 
pályázni mosógép vagy hűtőszekrény 
cseréjére, az alprogram keretösszege 600 
millió forint, amit a lakosság arányában 
osztanak el a régiók között. A kiírásra 
régiónként eltérő időpontban lehet majd 
jelentkezni. A mosó- vagy hűtőgépek 

cseréjére megjelenő új pályázaton a 
vételár felét, de a háztartási nagygép 
energiaosztályától függően maximum 
25.000 Ft-os, 40.000 Ft-os vagy 45.000 
forintos vissza nem térítendő támogatást 
lehet elnyerni.
2017. június 6-tól lehet jelentkezni a 
kazánok, kémények felújítására kiírt 
alprogramra, amelynek keretösszege 
3,5 milliárd forint. Az eredeti tervekkel 
ellentétben különválasztották a 
konvektorok cseréjét, ennek pályázati 
feltételeit várhatóan május elején teszik 

közzé, a mintegy 1,5 milliárd forintos 
keretösszegre július közepétől lehet 
majd beadni a jelentkezéseket.
A 2014-ben elindított program eddig 
több mint 120 ezer háztartás energetikai 
korszerűsítését tette lehetővé, a mintegy 
23 milliárd forint támogatással eddig 
hét kiírást zártak le sikeresen. Már 
kétszer volt hűtőgépcsere-program, több 
mint 60 ezer család kapott támogatást, 
és egyszer volt lehetőség mosógépek 
cseréjére, abban az alprogramban  
25 ezer családot támogattak.

Dankó Béla országgyűlési képviselő hírei
Az Otthon Melege Program keretében újabb pályázatok lesznek elérhetőek

2017. április 20.-án nagyszabású ren-
dezvénynek adott otthont a Varga Lajos 
Sportcsarnok, mivel a Gyomaendrődi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum meg-
hívására városunkba érkezett az ország 
leghíresebb toxikológus főorvosa, Dr 
Zacher Gábor. A délután folyamán két 
alkalom is adódott az érdeklődők szá-
mára a Főorvos úrral való találkozás-
ra. A 13 órakor kezdődő első előadás a 
diákokat célozta meg, „DROG HELY-
ZET VAN” címmel, melyre meghí-

vást kaptak a helyi 
általános iskolák 7.- 8. 
osztályos tanulói, va-
lamint a középiskolá-

sok is. Külön 
s z e r e t e t t e l 
fogadtuk a 
dévavá nya i 
Ványai Amb-
rus Általános 
Iskola dele-
gációját. Az előadáson részt vevő di-
ákok megtöltötték a sportcsarnokot. A 
szívből jövő, tanító jellegű jó tanácso-
kat mintegy 600 diák hallgathatta meg. 

Az előadás után a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelő-
zési Osztályának 
dolgozói, valamint 
településünk rend-
őrei nyújtottak 
információt vagyon-
védelemmel, ál-
dozatvédelemmel, 
internetbiztonsággal, 
d rog prevencióval 
illetve megelőző 
programokkal kap-
csolatban, de lehe-

tőség adódott a program keretében 
Bikesafe kerékpár regisztrációra is. 
Még a délután folyamán vagyon elleni 
bűncselekmények megelőzésének té-
makörében Lakossági Fórumot is tar-
tottak a sportcsarnokban.

Késő délutántól újra a Főorvos úré 
volt a főszerep. A KEF elnökének, va-
lamint városunk  polgármesterének 
köszöntője után a felnőtt lakosságot se-
gítette eligazodni „Mindennapi függő-
ségeink” labirintusában. A résztvevők 
száma megközelítette itt is a négy-
száz főt. A két órás előadáson fáradt-
ságot nem kímélve próbálta felhívni 
figyelmünket a körülöttünk leselkedő 
számtalan veszélyre. A vele töltött idő 
szinte elrepült a magával ragadó elő-
adás alatt, melynek minden mondata 
a munkája iránt érzett elhivatottságról 
tett tanúbizonyságot.

Köszönjük Főorvos Úr, a megszívle-
lendő jó tanácsokat!

(Lehóczkiné Timár Irén elnök, 
Pál Jánosné titkár)

Gyomaendrődön járt Dr. Zacher Gábor!

/Fotó: Ambruzs-Szabó József/



5

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A Gyomaendrődi járásban 185 fő 
közfoglalkoztatott képzése valósult 
meg 2016. júniusa óta a GINOP 6.1.1. 
program keretében. Közülük 127 fő 
általános iskolai végzettséggel ren-
delkezett. A járási hivatal foglalkozta-
tási osztálya a járás önkormányzataival 
összefogva olyan képzéseket szándé-
kozik szervezni, amelyek lehetőséget 
adhatnak az elsődleges munkaerőpia-
con való elhelyezkedésre. A cél, hogy 
a közfoglalkoztatásban lévő emberek a 
mai kornak megfelelő tudással legye-
nek felvértezve, ezért jó eséllyel in-
dulhassanak munkahelyet keresni. Az 
átmeneti időszakban pedig, amíg köz-

foglalkoztatásban vannak, fejlesszék 
képességeiket és készségeiket, tanul-
janak valamilyen szakmát. A tanulásra 
alacsony iskolázottságú közfoglalkoz-
tatottak esetén a GINOP 6.1.1. program 
nyújt lehetőséget. Gyomaendrődön ki-
emelhető az uszodamester, az útépítő, 
illetve a betanított festő-mázolóképzés. 
Dévaványán a villanyszerelő, vagy a 
faipari gépkezelő tanfolyam az, amely-
nek sikeres elvégzése komoly esélyt je-
lenthet a nyílt munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésre. A leendő munkavál-
lalók motorfűrész-kezelő, bio- és zöld-
hulladék hasznosítás és komposztálás 
vagy kertész, illetve zöldség- és gyü-

mölcsfeldolgozó ismeretekkel is bő-
víthették tudásukat. A vegyszerekkel 
való bánásmódot tanulhatták meg a 
tisztítás-technológiai szakmunkások, a 
mezőgazdasági programban dolgozók 
pedig rostnövény ápoló és betakarító 
képzésen vehettek részt. 

Tíz hónap alatt tizennégy tanfolyam

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztálya 2017. március 
23. napjával a Dévaványa, Árpád ut-
ca 2. szám alól a Gyomaendrőd, Sza-
badság tér 1. sz. alatti központi járási 
hivatali címre költözött. Ezzel a járá-
si hivatal újabb lépést tett a tényleges 
közigazgatási centrummá válás út-
ján, hiszen így a hivatal székhelyén a 
Kormányablak Osztályon, a Hatósá-
gi és Gyámügyi Osztályon, valamint a 

Foglalkoztatási Osztályon túl egy ne-
gyedik osztály ügyintézési központja 
is megtalálható lesz. Az Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály az új helyen változatlan sze-
mélyi állománnyal és ügyfélfogadá-
si idővel (H: 9:00-12:00, K: 9:00-15:00 
SZ,CS,P: 9:00-12:00 ) várja ügyfeleit. 
Természetesen a szarvasi, dévaványai, 
szeghalmi és vésztői hatósági állator-
vosi ügyfélfogadás korábban kialakult 
rendjét nem változtatja meg a költözés, 

ezeken a településeken továbbra is biz-
tosított az ügyfélfogadás korábbi for-
mája.

Hatékonyabb élelmiszerlánc-biztonság

Április 13-án a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal dísztermében tartottak tájékoz-

tatót az érdeklődő gazdák 
számára a Békés Megyei 
Kormányhivatal Agrár-és 
Vidékfejlesztést Támogató 
Főosztályának és a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara 
Békés megyei szerveze-
tének szakemberei. Fon-
tos tudni, hogy 2017-ben 
már 40 jogcímen igényel-
hető egységes területalapú 
támogatás egyetlen kére-
lem beadásával. Az egysé-
ges kérelem elektronikus 
kérelemkitöltő felületen 
tölthető ki, és kizárólag 

elektronikus úton (ügyfélkapun) ke-
resztül nyújtható be 2017. május 15-ig. 

Az egységes kérelem benyújtásának 
alapvető feltétele az ügyfél-nyilván-
tartási szám megléte, bankszámla-
szám bejelentése, továbbá a jogszerű 
földhasználatra vonatkozó feltételek 
teljesülése. A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara Békés Megyei Szerveze-
tének az idén is kiemelt szerepe lesz 
a kérelmek benyújtásában, hiszen az 
összes kérelem több mint 2/3-a a fa-
lugazdászok közreműködésével kerül 
benyújtásra. A kérelmekkel kapcsola-
tos ügyintézést végző Agrár-és Vidék-
fejlesztést Támogató Főosztály (5600 
Békéscsaba, Temető sor 8., tel: 66/814-
520) áll a gazdálkodók rendelkezésére, 
az ügyfelek ebben az időszakban meg-
erősített ügyfélszolgálat keretében jut-
hatnak hozzá az igényléshez szükséges 
információkhoz.

Tájékoztató egységes kérelmek beadásáról
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Meghívó 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

 

2017. május 28-án 15.00 órától a 
 
 

HŐSÖK NAPJA 
 

 
alkalmából megrendezendő ünnepségre  

 
Helyszíne: Hősök tere 

 
 
 

 
 

   

Ünnepi műsorral közreműködik a 
 

 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 
 
 

Koszorúzás és a hála virágainak elhelyezése az emlékműveknél 
 

 
* * * 

 
A Szabadság térről 14.30-kor térítésmentesen igénybe vehető autóbusz indul az ünnepség 

helyszínére, majd az ünnepség végén vissza. 

A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény 
(Városi Képtár) 

GYŰJTEMÉNY GYARAPODÁS
2017. május 08.-tól megtekinthető Vidovszy 
Béla Fürdő után című ülő női akt festménye. 
Nyitva tartás: H-Sz-P: 12:00 – 17:00 ; K-Cs-Sz: 8:00 – 13:00 ; vasárnap: zárva
Jelenleg hat teremben hat, városunkhoz kötődő művész alkotásait tárjuk  
állandó kiállításunkon a közönség elé: 

•	 Vidovszky Béla (1883-1973) festményei és személyes emlékei
•	 Corini Margit (1897-1982) a párizsi éjszaka festője,
•	 Illéssy Péter (1902-1962) grafikái és festményei
•	 Holló László (1887-1976) festményei és tanulmány rajzai
•	 Pásztor János (1881-1945) szobrai a Magyar Nemzeti Galériából.

Gyűjteményünkben megtekinthető 2016. október 8.-tól 2017. szeptember 1.-ig 
Kállai Ferenc hagyatéka.

•	 Kállai Ferenc, a Nemzet Színésze emlékkiállítás
A kiállítás Kállai Ferenc Kossuth-díjas színművész életútját, pályájának fontos 
időszakait, dokumentumait és tárgyait mutatja be. A színházi fotók, díjak és 
elismerések mellett, a szülőhelyhez, Gyomához való kapcsolódás tárgyai és 

dokumentumai is megjelennek a kiállításon.

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2017. május 24, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc 

Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó 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 igény-

be 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

Farkas Zoltánné a 6. számú 
választókörzet lakói részére 

képviselő fogadóórát tart május 
23-án, kedden 17 órától 18 óráig az 

önkormányzati hivatal 
alpolgármesteri irodájában.
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A Kistérségi Óvoda hírei
Gyomaendrőd Város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzata 2017. április 7-
én tartotta a Nemzetközi Roma nap 
alkalmából a roma kultúra napját. 
Ebből az alkalomból a Csemetekert 
Óvoda Süni csoportosai műsorral 
kedveskedtek a vendégeknek. 
A Csemetekert Óvodába Húsvétváró 
délelőttre kaptak meghívást intézmé-
nyünk iskolába készülő nagycsopor-
tosai.  A házigazdák vidám mesejátéka 
után, közös kézműveskedésre, tojás-
keresésre és a nyuszikiállítás megte-
kintésére várták a gyerekeket.  

Százszorszép és Margaréta Óvodá-
inkban is színes programokkal vár-
tuk a tavasz jeles ünnepét. Húsvéti 
játszóházainkban szülők és gyerme-
kek együtt készítették  a hímes  to-
jásokat, bárányokat, kopogtatókat. A 
kis Százszorszépek örömmel díszí-
tették fel az óvoda épülete előtt felál-
lított tojásfát.
Büszkén számolunk be a Százszor-
szép Óvoda tehetséges gyermekeinek 
újabb sikereiről. A Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület 
által meghirdetett „Költésre készü-
lő madaraink” országos rajzpályá-
zatra a beérkezett 500 pályamű közül 
Laskai Levente (Maci csoport)  I. he-
lyezést, Szerető Luca (Breki csoport) 
II. helyezést és Munkácsi Petra (Süni 
csoport) III. helyezést ért el.

Az Alföldvíz Zrt „ Miként védem a 
környezetem?” régiós rajzpályázatán 
a kis százszorszépek közös munkája  
II. helyezett lett.  Alkotóink:  Szend-
rei Virág, Kiss Cintia (Nyuszi cs.), 
Kürti Péter, Szerető Luca, Nagy Lí-

via (Breki cs.) Laskai Levente, Szil-
ágyi Zsófi (Maci cs.) Munkácsi Petra 
(Süni cs.)  Nyereményük egy 100.000 
FT értékű kirándulás támogatás. 
A Föld napján  az „ Egy gyermek – 
egy palánta” felhívásunkra beérke-
zett egynyári és évelő növényeket 
együtt ültettük el a gyermekekkel 
és a dajka nénikkel. A palánták fej-
lődésének megfigyelése, folyamatos 
gondozásuk a gyermekek közremű-
ködésével valósul meg. Ezáltal alakul 
ki bennük a környezetük szeretete, 
védelme. Köszönjük szépen a szülők 
segítségét!

Anyák napja alkalmából intézmé-
nyünk valamennyi csoportjában 
meghitt, szeretetteljes műsorokkal 
köszöntötték a gyermekek az édes-
anyákat, nagymamákat.
Gyomaendrőd Város Önkormányza-
ta sikeres pályázatot nyújtott be az 
OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány-
hoz, melynek eredményeként egy 
multifunkciós Ovi-Sport pálya ke-
rült megépítésre a Százszorszép Óvo-
da udvarán. 

A Projekt célja, hogy már a legki-
sebb korosztályt is az egészséges 
életre, a mozgás szeretetére nevel-
je, egyúttal biztosítsa a sportolás-
hoz szükséges optimális feltételeket, 
sporteszközökkel és a pedagógusok 
számára szervezett speciális képzés-
sel. A kifejezetten óvodás korosz-
tály számára kifejlesztett, kisméretű 
műfüves pályán a gyermekek meg-
ismerkedhetnek a kézilabda, futball, 
kosárlabda, röplabda, tenisz, lábte-
nisz, tollaslabda, eséstan alapjaival. 
Az ünnepélyes átadásra várhatóan jú-
niusban kerül sor. 
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Merj a legjobb lenni!

2017. április 25-én rendeztük meg 
a TÁMOP 3.4.3. - „Merj a legjobb 
lenni!” pályázatunk keretein belül a 
már-már hagyományosnak mondható 
járási vetélkedőnket, amely kapcsoló-
dott a „Gyoma 300 éves” emlékévhez 
is. A járás minden alapfokú intézmé-
nye képviseltette magát a rendezvé-
nyen: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola, Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um, Ványai Ambrus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola. Intézményünk igazgatónője, 
Ágostonné Farkas Mária és igazgató-

helyettesei köszöntötték a vendégeket, 
és megnyitották a vetélkedőt. Az is-
kola felsős irodalmi színpada és ének-
kara rövid műsorral kedveskedett. Az 
idén - rendhagyó módon, külső hely-
színeken mérték össze tudásukat a 
résztvevő iskolák tanulóiból összeállí-
tott vegyes csapatok. A csoportok ki-
alakítása után frappáns csapatneveket 
választottak a diákok, majd elindultak 
a kijelölt helyszínekre: a Varga La-
jos Sportcsarnokba, a Tanösvényhez 
és a Kilátóhoz, a Kner Múzeumba és 
a Református Templomba. A gyere-
kek mindenhol izgalmas előadásokat 
hallgattak meg a környék nevezetes-
ségeiről és a Körösök jellegzetes élő-
világáról; majd totókat, fejtörőket és 

egyéb furfangos feladatokat oldot-
tak meg. A délután legvégén minden 
gyermek és felnőtt élményekkel, ok-
levelekkel, jutalomtárgyakkal gazda-
godva tért haza.

Történelmi verseny 

Tanulóink (Szűcs Evelin, Saly Sá-
ra, Varjú Gergő, Bertók Gergő) részt 
vettek a Báthory István Kárpát-me-
dencei Történelmi Versenyen. Fel-
készítő tanáruk: Simonné Szrnka 
Zsuzsanna. A téma: Báthory István, 
erdélyi fejedelem és lengyel király 
élete volt. A versenyt Budapesten, a 
Petőfi Sándor Gimnáziumban tartot-
ták meg, Ősz Gábor levezetésével. A 
feladatok, nehezek voltak, de a csa-
pat könnyen vette az akadályokat, és 
fel tudták tornászni magukat a har-
madik helyre. Jutalomként érdekes 
könyveket és sok-sok dicséretet kap-
tak, valamint a lengyel nagykövet 
egyik különdíját.

II. Békés Megyei Diákkupa 
Gyomaendrődön 

A KSI szervezésében zajlott a II. 
Békés Megyei Diákkupa. Az is-
kolák versenyében 1. helyezést a 
„KisBálintos” kajakosok hozták el! 
Gratulálok nekik, köszönjük a szép 
eredményeket!

Aranyérem a Tavaszi Sportgálán!

Az általános iskolások részére ki-
írt 5x1000m-es váltóban az első he-
lyen a következő diákok végeztek az 
5-6. osztályosok között Békéscsa-
bán, április 30-án, a Tavaszi Sportgá-
lán: Szlancsik Bence, Weigert Enikő 
és a 3. osztályos Vaszkán Milán. A 
versenyzőket Vaszkán Gábor atlé-
tika szakedző, illetve testnevelő ta-
náraik készítették fel. Ugyanezen a 
napon, délelőtt, egy látványos Kö-
lyök Atlétika versenyre került sor a 
Csaba Center bejárata előtt, ahol 75 
alsó tagozatos gyermek 7 verseny-
számban küzdött meg egymással. A 

versenyzőket Vaszkán Gabriella cso-
portvezető, illetve Stephan Adrienn 
és Vinkovics Ágnes kísérték el.

„Szállj költemény, szólj költemény 
mindenkihez külön-külön…”

A Határ Győző Városi Könyvtárban 
rendezték meg a szokásos költészet 
napi szavalóversenyt. A Kis Bálint 
Iskolából, a felső tagozatosok közül 
a következő tanulók értek el kiemel-
kedő eredményeket.
5. osztályosok közül: Uhrin An-
dor: 1. helyezés, Bula Boglárka: 
2. helyezés, Bácsi Henrietta. 3. he-
lyezés. Mindegyikük felkészítő ta-
nára: Varjúné Farkas Enikő volt.
6. osztályosok közül első helyezett 
lett: Vinkovics Ágnes, felkészítője: 
Domokos Anikó.
8. osztályosok versenyében: két má-
sodik helyezett lett: Nagy Noémi és 
Szűcs Evelin, felkészítőjük: Hunya 
Jolán tanárnő.

Húsvéti kézműves délután

A német nyelvet tanuló diákjai-
nak április 10-én délután, húsvéti 
kézműves délutánt rendezett a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat. 
A vidám délutánon a diákok szép 
húsvéti dekorációkat, ajándékokat 
készíthettek.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Ki mit tud?

Békésen, a Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központ 
rendezte meg immáron 
második alkalommal: ki 
mit tud egész napos prog-
ramját. Iskolánk három 
aktív tanulója és egy „öreg-
diákunk” nevezett a ne-
mes versengésbe. Baráth 
Beáta és Szilágyi Csil-
la szóló táncával és hajlé-
konyságával, Nagy Noémi 
és Szűcs Evelin pedig ki-
váló versmondásával vív-
ta ki a zsűri elismerő és 
biztató szavait! A zsűriben 
helyet foglaló békéscsabai 
Jókai Színház igazgatója 

és művésze továbbjuttat-
ta a tehetséges fiatalokat. 
A döntőben, május 1-jén 
ismét megmutatták: ki mit 
tud táncolásban és vers-
mondásban. Evelin vers-
mondását, valamint Csilla 
egyedi mazsorett produk-
cióját ismét megdicsérték 
és külön díjra érdemes-
nek találták. Baráth Beáta 
pedig nagyszerű lendüle-
tes mazsorett koreográfi-
át varázsolt a színpadra, és 
nemcsak óriási tapsot ér-
demelt ki, hanem a zsűri 
harmadik helyét is.   Felké-
szítőjük: Hunya Jolán ta-
nárnő volt. Gratulálunk a 
szép eredményekhez!

Suliváró 

„Suliváró” programsoro-
zatunk utolsó foglalko-
zása április 11 - én került 
megrendezésre. Ezen a 

délutánon a nagycsopor-
tos ovisok kipróbálhatták, 

milyen iskolásnak 
lenni. Beülhettek a 
padokba és a tanító 
nénik irányításával 
igazi tanítási órán 
vehettek részt. Be-
pillanthattak a szá-
molás, az írás, a 
környezetismeret 
és a mozgás rej-
telmeibe. Végül az 
ajándék sem ma-
radhatott el: húsvé-

ti mézeskalács, labda és a 
pecsét a kis füzetecskéből. 
A gyerekek nagyon ügye-
sek és lelkesek voltak.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
K&H Vigyázz, Kész, Pénz! 

Iskolánk 3. b osztályos tanulói im-
már második alkalommal neveztek 
be a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! el-
nevezésű pénzügyi vetélkedőre. Az 
országban mintegy 1430 csapat in-
dult, s az első forduló megoldása után 
került sor a regionális középdöntőre 
2017. április  11-én Szegeden. Négy 
kategóriában, összesen 20 Békés és 
Csongrád megyei csapat verseny-
zett egymással. A gyerekek játékos 
feladatok, gyakorlati példák megol-
dásán keresztül bizonyíthatták pénz-
ügyi tudásukat. A 3-4. osztályosok 
kategóriájában az Ezüst Rózsák csa-
pata a negyedik helyen végezett. Név 

szerint: Gombkötő Zsófia, Fekécs 
Zsófia, Farkas Lili, Paróczai Lili és 
Papp Máté. Felkészítőjük Takács Tí-
mea tanítónő volt.

A Mezőberényi Általános Iskola az 
idén 17. alkalommal rendezte meg 
a Nemzetközi Matematika Verse-
nyét, amelyen sok éves hagyomány-
ként iskolánkat is képviseltük egy 4 
fős nyolcadikos csapattal. A Nemes 
Ágota, Varga Dorina, H. Tóth Noel, 
Gyomai Ákos  összetételű csapatunk 
negyedik helyezést ért el a rangos 
nemzetközi mezőnyben. A verseny 
szorosságát mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a második helyezettek 
közötti holtversenyt „szétlövéssel” 
tudták csak eldönteni, így iskolánk 

tanulója, H. Tóth Noel a nyolcadi-
kosok között a 3. helyezést szerezte 
meg.

Nemzetközi Matematika Versenyen voltunk Mezőberényben

Szeretjük a verseket 

Tanulóink évről évre nagy számban 
vesznek részt az iskolai versmondó 
versenyen, melynek az egyik fontos 
szempontja, hogy kik képviselhetik 
az iskolát a városi könyvtárban meg-
rendezésre kerülő városi versmondó 
versenyen. Ebben az évben csaknem 
száz szavaló közül 62 tanuló bizo-
nyíthatta rátermettségét a költészet 
napi rendezvényen. 
1. helyezettek: Orovecz Odett 8. b, 
Gellért Milán 4.a 
2. helyezettek:  Nagy Katalin 3. a, 
Csatári Levente és Karsai Krisztina 
4. a, Samu Hédi 6. a 
3. helyezettek: Fábián Fekete Máté 
1.a, Újvári Eszter 1.b, Kővágó Do-
minika 2.a, Fekécs Zsófia és Farkas 
Lili 3.b, Keresztes Fanni 5.a , Karsai 
Alex 6. a és Varga Dorina 8. b 

Elsősegély verseny

2017. 04. 13-án iskolánk hetedikes 
tanulói Szarvason részt vettek az 
Országos Elsősegély Verseny terüle-
ti fordulóján.   A csapat megfontolt 
és összehangolt feladatvégzés ered-
ményeként II. helyezést ért el. Részt-
vevők: Burai Petra, Csáki Ágnes, 
Gonda Kristóf, Prins Stacey Cas-
sandra, Tóth Barbara. Felkészítőjük 
Percz Mónika iskolavédőnő volt.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
A tanároknak is tanulni kell 

A nevelőtestület digitális kompeten-
ciáinak fejlesztése érdekében egy 
tartalmas délutánt töltöttünk Őriné 
Apáti Anna szaktanácsadó társasá-
gában. Ahhoz, hogy lépést tarthas-
sunk a fiatalokkal, elengedhetetlen 
a digitalizált világ megismerése. A 
tájékoztató során betekintést nyer-
hettünk a különböző eszközök hasz-
nálatába, a tanítási órákon történő 
gyakorlati alkalmazásába, ízelítőt 
kaphattunk a különböző web-lapok 
felhasználási lehetőségeiről. A részt-
vevő kollégák gyakorlati arzenállal 
felszerelkezve léptek ki az informa-
tikai szaktanteremből, s valameny-
nyien egyetértettek abban, hogy az 
IKT-s eszközök használatával színe-
sebbé, eredményesebbé lehet tenni 
az oktatást.

Sporteredmények

A megyei diákolimpia úszás döntőjé-
ben Nemes Ágota 8. a osztályos tanu-
ló 100 m-es mellúszásban ezüst érmet 
szerzett.
2017. március 16-án rendezték meg 
az endrődi sportpályán a körzeti me-
zei futóversenyt, melyen népes csa-
pat, mintegy 100 tanuló képviselte 
iskolánkat. Az első három helyezett 
csapatok és egyéni versenyzők to-
vábbjutottak a megyei megmérette-
tésre:  1. helyezett lett Karsai Gábor 7. 
b, Koszta Marietta 4. b,  2. helyezet-
tek: Orovecz Tamás 3. b, Kővágó Do-
minika 2. a, Nagy Ágoston 4. a, Kiss 
Eleonóra 6. b, Varga Dorina 8. b.  3.  
helyezést értek el: Filipovics Viktó-
ria 4. b, Balog Diána 5. a, H Tóth No-
el 8. a. 
Az Orosházán megrendezésre kerü-
lő versenyen Karsai Gábor ezüst-
érmes lett, s ezzel kivívta a jogot az 
országos mezei futóversenyen való 
részvételre, ahol 224 versenyző közül 
a 9. helyezést érte el. 
A labdarúgók is megkezdték a diák-
olimpiai szereplésüket. A II. és III. 
korcsoportos fiúk ezüst érmet sze-
reztek, a IV. korcsoport focistái pedig 
bronzérmesek lettek.

Tornász lányaink is sikeres szerep-
léseket tudhatnak maguk mögött. A 
megyei diákolimpián az I. korcsopor-
tos csapat 5. helyezést ért el, a csapat 
tagjai: Gombkötő Zsófi 3. b és Farkas 
Lara, Hankó Réka, Sztrovecz Gréta, 
Zádori Zoé 2. b osztályos tanulók. A 
II. korcsoportos lányok a megyei di-
ákolimpián szerzett ezüstérem bir-
tokában, Debrecenben az országos 
elődöntőn értek el 9. helyezést. A csa-
pat tagjai: Ádám Kamilla 4. a, Fekécs 
Zsófia és Farkas Lili 3. b valamint 
Hankó Panna és Tímár Petra 5. b osz-
tályos tanulók.

Egy héten át a fenntarthatóság volt 
a TÉMA

„A természet hatalmas, az ember pa-
rányi, ezért aztán az ember léte attól 
függ, milyen kapcsolatot tud teremte-
ni a természettel...” (dr. Szent-Györ-
gyi Albert) 

Az április 24-28 között lezajló Fenn-
tarthatósági Témahét rendezvény-
sorozat célja az volt, hogy diákjaink 
figyelmét felhívjuk a fenntartható-
ságra, Földünk védelmére. A modul 
témája az alsó tagozatban a víz, felső 
tagozatban az egészséges táplálkozás 
volt. A rendkívül gazdag programok 
sorát egy rajzpályázat nyitotta, ahol 
mintegy 150 alsós tanuló készítette el 
művét a Csepp a tengerben címmel. 
A 7. osztályosok rendhagyó órák ke-
retében ismerkedhettek meg a tudatos 
táplálkozás ismérveivel, s megszer-
zett tudásukat az internetes Fenntart-
hatósági Kupán kamatoztathatták, 
melynek eredményei május 8-án ke-
rülnek nyilvánosságra. 
A rendezvénysorozat egyik fontos 

eseménye volt a tavaszi túra, amely-
nek lebonyolításába a Henkel ön-
kéntes csapata is bekapcsolódott. A 
témahét zárásaként szelektív hul-
ladékgyűjtést szerveztünk, ahol ta-
nulóink 2 napon át vasat, egyéb 
fémhulladékot és papírt gyűjtöttek.
A program befejezését egy közös 
fotón örökítettük meg. A fenntart-
ható fejlődés jegyében és a klíma-
változás elleni cselekvés fontosságát 
hangsúlyozva, tanulóink egy-egy pi-
ci vízcseppet szimbolizáltak, melyek 
osztályokban egy nagyobb cseppet 
alkottak, hogy a végén az egész isko-
la egyetlen cseppben álljon össze.

Természettudományos versenyen 
voltunk Dévaványán

A II. Ványai Ambrus Természettu-
dományos versenyen iskolánkat két 
csapat képviselte. A nyolcadikosok-
ból álló csapat (H. Tóth Noel, Dógi 
Csenge, Gellai Fanni) 2. helyezést 
ért el, míg a hetedikesek (Csáki Ág-
nes, Dékány Emese, Gresó Boglár-
ka) negyedikek lettek.

Ki Mit Tud?

Hosszú évek óta hagyomány isko-
lánkban a Ki Mit Tud megrendezé-
se. Ezúttal Április 25-én délután az 
felső tagozatos tanulók, 26-án pedig 
az, alsósok mutathatták be műsora-
ikat. Mindkét napon többségében 
voltak az osztályok közös jelenetei, 
zenés produkciói. Az egyéni meg-
mérettetésre kevesebben vállalkoz-
tak, a legbátrabbak főleg hangszeres 
és torna kategóriában mutatták meg 
tudásukat. A műsorszámok mind-
egyike ötletes és színvonalas volt, jó 
szórakozást nyújtott a szép számú és 
lelkes közönségnek s komoly fejtö-
rést okozott ezzel a zsűri tagjainak. 

További információk a 
wwww.rozsahegyiiskola.hu 

oldalon találhatók.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei, 
Gimnáziumi egység

DÖK nap

A tavalyi év sikerében bízva, Diák-
önkormányzatunk „akadályversenyt” 
rendezett a DÖK nap alkalmából. 
A vetélkedő feladatai többnyire az 
ügyességet mérték, de most is ponto-
zásra került az egységes megjelenés, 
az előírt szempontoknak megfelelő 
menetlevél elkészítése is. Az akadály-
verseny helyszíneit az iskola terüle-
tén jelölték ki. A tornateremben „Egy 
perc és nyersz!”, az udvaron „Látoga-
tás a börtönben” című kommuniká-
ciós játék, a Rolling Roomban „Just 
dance”, a Klubban „Óriás Twister” 
várta a csapatokat, de volt „Mini ka-
landpálya” és sportvetélkedő is. 

Egyetlen külső helyszíne volt az idei 
vetélkedőnek: időre kellett megtalál-
ni egy mellékelt térkép segítségével a 
DÖK titkárt, Nagy Sanyit, majd iga-
zolásképpen egy közös selfie készült 

vele. Sajnos az időjárás most nem volt 
igazán kegyes hozzánk, de a szerve-
zők úgy állították össze a feladatokat, 
hogy a benti tantermekben is elvégez-
hetőek legyenek. Így az idő közben 
eleredő eső nem szakította félbe a ver-
sengést, sőt nem tántorította el a „fő-
zőbrigádokat” sem, akik ízletesebbnél 
ízletesebb bográcsos ételeket készítet-
tek az osztálytársaik részére. Hagyo-
mányteremtő módon vendégül láttak 
általános iskolásaink közül hetedikes 
és nyolcadikos tanulókat, akik aktí-
van vettek részt az egyes állomások 
feladatainak végrehajtásában, majd 
együtt ebédeltek a gimisekkel a „bog-
rács körül”.

Lelki napjaink

Április elején került sor a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium tantestületének lelki nap-
jára. Ezen a napon kirándulást tettünk 
a máriaradnai kegytemplomhoz, majd 
Aradra mentünk, ahol meglátogattuk 
az aradi vértanúk emlékművét és a ro-
mán ortodox templomot. Tettünk egy 
sétát a városban, majd délután indul-
tunk haza.
Április 12-én, a tavaszi szünet előt-
ti utolsó napon került megrendezés-

re a diákjainak lelki napja. Misével 
illetve istentisztelettel kezdődött a 
nap, majd érdekes előadásokat hall-
gathattunk: Czank Gábor, katolikus 
plébános: A szentségi élet, Papp Ti-
bor, református lelkipásztor: Refor-
máció, Bella Rózsa, Pilinszky-díjas 
tanár, grafikus művész: Képek, ver-
sek a Passióról és Dr. Szonda István 
néprajzkutató, intézményvezető: Lel-
kiség az első világháborúban - Egy 
bibliatartó viszontagságos története 
című előadásokat. A nap végén a di-
ákok egy kvízjátékban mutathatták 

meg a nap során szerzett élményeiket, 
ismereteiket.

Bécsi kirándulás

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai és taná-
rai, valamint kedves családtagok és 
ismerősök egy hangulatos bécsi ki-
rándulással kezdték a tavaszi szüne-
tet. Szerdán, a lelki nap végén buszra 
szálltunk, és elindultunk Fertődre. 
A hosszú út után jól esett az esti sé-
ta és a csodásan kivilágított Esterhá-
zy-kastély látványa. Másnap reggel 
indultunk tovább Ausztriába. Elő-
ször a Schönbrunni kastély kertjét 
barangoltuk be és nézelődtünk, szu-
veníreket vettünk a kastély parkjában 
berendezett húsvéti vásáron. Később 
együtt sétáltunk Bécs belvárosában, 
megcsodáltuk a látnivalókat: az Ope-
raházat, a Szentháromság-szobrot, 
a lenyűgöző épületeket, és bemen-
tünk a Stephansdomba. Ezután ki-ki 
kedve szerint megnézhette a kapuci-
nus templomban a császári sírboltot, 

a Hofburgban a Sissi Múzeumot vagy 
a húsvéti vásárt. Jutott idő egy-egy fa-
gyira, kávéra, süteményre is. Délután 

Kittsee felé vettük az irányt, és meg-
látogattuk a Hauswirth csokigyárat, 
ahol nagyon kedves fogadtatás és 

rengeteg finomság várt minket. Egy 
rövid gyárlátogatás után megkóstol-
hattuk és megvásárolhattuk a gyár 

termékeit. A két napos bécsi kirándu-
lásról csütörtök este értünk haza, sok-
sok élménnyel és csokoládéval.
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A fiatalok kommunikációs és médiahasználati szokásai 

A Z generáció kommunikációja és magatartása 

Az úgynevezett médiagenerációk közül jelenleg a Z generációra irányul a 
legnagyobb figyelem. Ők azok a fiatalok, akik 1995 után születtek, és 
akiket gyakran mobil nemzedékként vagy bedrótozott nemzedékként 
emlegetünk.  

Vajon milyen jellemzői vannak az említett korcsoportnak? Miért 
gondoljuk azt, hogy a digitális média különösen nagy szerepet játszik az 
életükben? Hogyan befolyásolja a médiahasználat a gondolkodásukat és 
a viselkedésüket? Mi érdekli a Z generációs fiatalokat, és hogyan tudjuk 
megszólítani őket a leghatékonyabb módon?  

Ezekről a kérdésekről tart előadást a Kállai Ferenc Kulturális Központban 
„Mozgásban” címmel  Dr. GULD ÁDÁM, a Pécsi Tudományegyetem 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék adjunktusa. 
Az előadás időpontja:  2017. május 18-án, csütörtökön  15,00 órakor   
Helyszíne: Kállai Ferenc Kulturális Központ Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. 
Belépő: 600,- Ft/fő. Jegyek elővételben május 2-től válthatók! 
 

Minden érdeklődőt, pedagógusokat, fiatalokkal foglalkozó szakembereket, 
szülőket szeretettel várunk! 

 

XV. BOGRÁCS NAPJA 
2017. június 10. szombat 

Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. 
(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

Nevezési kategóriák:
 paprikás krumpli (minden változatban) 
 pörkölt
 egyéb (ami a bográcsba belefér) 

Jelentkezés a főzőversenyre 
2017. június 7-ig 

 személyesen a Rózsahegyi Házban 
 vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon 

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat 
(Fedett főzőhely, 2 db sörpad asztallal, tűzifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

Gyomaendrdi árusok jelentkezését várjuk! 

Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, 
sztárvendégekkel várunk minden érdeklődőt. 

A részletes programról később adunk tájékoztatást.

Mindenkit szeretettel várunk! 

XXXXVVVV. Bogrács Napja. Bogrács Napja. Bogrács Napja. Bogrács Napja    
PaprikáskrumpliPaprikáskrumpliPaprikáskrumpliPaprikáskrumpli----főzőfőzőfőzőfőző    VersenyVersenyVersenyVerseny    

Gyomaendrőd (Öregszőlő) 
a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen 

2017. június 10. 
Program: 
 7 30 Regisztráció, főzőhelyek elfoglalása 
 9 00 Megnyitó: a rendezvényt megnyitja Toldi Balázs polgármester 
 1 0 00 A Tulipános Óvoda műsora 
 1 0 45 Cibere bohóc interaktív gyermekműsora 
 1 1 30 Futóverseny eredményhirdetése 
 1 2 00 Jó ebédhez szól a nóta! (A Mraucsik-Tímár duó zenél) 
 1 3 00 A Barátság Klub énekel 
 1 3 15 A Körösmenti Táncegyüttes műsora 

 1400 Sztárvendég: Kaczor Feri 
 1 5 00 Eredményhirdetés 
 1 6 00 Megyesi Zsolt énekel 
 1 6 15 Tombolasorsolás 
 1 7 15 A Színfolt Mazsorettcsoport műsora 
 1 8 00 Fásy Gyula zenél 
Kapcsolódó egész napos programok: 
 A Szarvasi Veteránjármű Baráti Kör 

mezőgazdasági gépeinek bemutatója 
 Az udvari kemencében sül a finom kelt tészta 
 Büfé, kirakodóvásár, óriás légvár, lovaglás pónilovon 
 15 éves a Bogrács Napja rendezvény és 5 éves a Rózsahegyi Ház címmel 

vetítés és fotókiállítás a nagyteremben 
INGYENES BUSZJÁRAT A PROGRAM HELYSZÍNÉRE! 

A Szabadság térről: 935, 1135, 1400 és 1700 órakor 
Öregszőlőből: 1430, 1900 és 2100 órakor 

Töltsön egy kellemes napot Öregszőlőben! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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A Körösmenti Táncegyüttes szeretettel meghívja volt és jelenlegi táncosait, 
valamint minden kedves érdeklődőt, fennállásának 

50 éves jubileuma alkalmából rendezett programsorozatára. 

A rendezvények a Vízi színpadon és a Kállai Ferenc Kulturális Központban kerülnek megrendezésre. 
Bővebb információ a 20/218-4154-es telefonszámon kérhető munkaidőben.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Körösmenti Táncegyüttes! 
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2017. április 29-én Csongrádon 
rendezték meg a 2016/2017-es szezon 
utolsó Fitkid Dance egyéni, valamint 
Dance Show csoportos versenyét. 
Az AEROFIT DSE gyomaendrődi 
csapatát 4 egyéni versenyző és 3 
csapat képviselte. Gergely Orsolya 
tanítványai 8 korcsoportban 
mérettették meg magukat a közel 
150 fitkidező részvételével rendezett 
versenyen. A Dance egyéni 
versenyzők közül Farkas Lili 8., 
Varsányi Misell 14., Nagy Andrea 
15. és Lövei Kíra 24. helyezést ért el. 
A Dance Show csoportos versenyen 
a „Táncoló Afrika” csapat (Csipai 
Csenge, Farkas Lara, Hankó Réka, 
Sztvorecz Gréta, Zádori Zoé) az előző 
versenyhez hasonlóan ezüstérmes lett, 
a „Száguldó lányok”  formáció (Ádám 
Kamilla, Farkas Lili, Fekécs Noémi, 
Hankó Panna, Lövei Kíra, Nagy 
Andrea, Tímár Petra) megszerezte a 
bronzérmet, és pontszerző, vagyis 

6. helyezést ért el a „Jégmadarak” 
csapata (Ádám Orsolya, Csath Hédi, 
Fekécs Zsófi, Gombkötő Zsófi, Ignácz 
Csenge, Köles Vivien)
Ezzel lezárult a tavaszi versenyszezon 

és kezdetét veszi a nyári alapozás, 
táborozás és felkészülés az őszi 
versenysorozatra.

(Gergely Orsolya)

Fitkid hírek

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

Április 15-én két korosztályban is 
aranyérmet szerzett Sóczó Rebeka a 
Gyomaendrődi Judo Klub reménysége! 
A Máltai International Open versenyen 
vehetett részt a gyomaendrődi 
versenyző, ahol ismét megvillantotta 
tehetségét! Az ifjúsági és a serdülő 
korosztályban is elhozta az aranyérmet 
a 63 kg-osok között!
Április 30-án a 30. Budapest Kupa 30. 
Budapest Kupa - Nemzetközi Judo 
Versenyen U15 korosztály: 63 kg: 
Sóczó Rebeka ARANYÉRMES lett. 
U18-as korosztály: 70 kg: Fehér Dóra 
3. hely; 70 kg: Sóczó Rebeka 5. hely

Judo hírek

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

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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Az idei első viadal április 23-án került 
megrendezésre a Szegedi Maty-éren. 
Az  évadnyitó viadalra 27 körös kaja-
kos versenyző nevezett, Vasárnap az 

idei első versenyükön összemérhették 
erejüket, tehetségüket, tapasztalatot 
gyűjthettek a versenyzésben. A tapasz-
taltabb versenyzők 4000 méteren, a 

kezdők 500 méteren indultak, 14 érmet 
sikerült összelapátolniuk.
Eredmények: 1. hely Gellai Gergő; 2. 
hely Csiki Roland; 3. helyezést értek el: 
Tímár Krisztián, Kiss Balázs, Csényi 
István.  4. helyezettek: Gubucz Pan-
na, Hinel Attila, Tímár Csanád, Med-
ve Gergő. 5. helyezést ért el: Fekécs 
Hanna, Nagy Dominik, Katona Zalán. 
6. hely: Fehér Dávid, Erdélyi Péter. A 
többi versenyző is szépen teljesített a 
népes mezőnyben.
Április 29-én este a Gyomaendrő-
di Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált 
színesítve kajakosaink és sárkányha-
jósaink  lampionos bemutatót tartot-
tak a Hantoskerti Holtágon. Másnap a 
versenyzők ugyanitt, a Békés Megyei 
Diákkupán versenyeztek, ahol az isko-
lájukat képviselték. Összetettben az el-
ső helyezést a Kis Bálintosok nyerték. 
Az egyesületünk versenyzői közül a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott: 
Csiki Roland, Tímár Krisztián. Ezüst-
érmet szerzett: Fekécs Hanna, Mészá-
ros Nelly, Gubucz Panna, Hermeczi 
Richárd, Gecsei Gergő, Gyuricza Ta-
más. Bronzérmes lett: Vincze Levente.  
Gratulálunk a versenyzőknek és edző-
jüknek!

Megkezdődött a kajakos szezon

A XIII. Siófoki Mazsorettek Vándor-
kupa Versenyén a Színfolt Mazsorett 
Csoport a tíz órás, egyfolytában zajló, 
maratoni megmérettetést nagy siker-
rel zárta. Az eredmények önmagukért 
beszélnek: Botos nagy csapat színpadi 
koreográfia: I. h. Klasszikus mazsorett 
kategória: I. h. Zászlós mini formáció: 
I. h. Szilágyi Csilla – Ács Orsi botos 
párosa: I. h.  Piroska Attila botos szó-
lója: II. h.  Czinczár Noémi – Piroska 
Attila botos párosa: II. h. Botos mini 
formáció: II. h. Szilágyi Csilla botos és 
pompon szólója: II. h. Czinczár Noémi 
botos szólótánca: IV. h. Mini Mazso-
rettek botos koreográfia: IV. h. Köszö-
nöm a lányoknak, Baráth Beátának, 
Attilának és a szülőknek, hogy ered-
ményesen tudtunk versenyezni!

(Hunya Jolán Színfolt vezetője)

Színfolt újabb sikerei
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Műanyag nyílászáró 
gyártással foglalkozó cég 

üzemi munkára keres 
Kollégákat, akár gyártósori 
szerelésben jártas összeszo-

kott 2-4 fős brigádot. 
Előny: hasonló területen 

szerzett gyakorlat.
Négy-, vagy ötnapos mun-
karenddel lakástámogatás-

sal, kiemelt bérezéssel.

Munkavégzés helye: 
Pilisvörösvár.

Érdeklődni a 06-30/400-55-44-es 
telefonszámon lehet, önéletrajzokat 

az info@hofstadter.hu-ra várjuk.

Ballagásra csokrok, 
gratulációs képeslapok, 

ajándéktárgyak kaphatók 

2017-es új LEGO- 
kollekció érkezett.

Ízléses selyemvirágok 
közül választhat.

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405

Az FBH-NP Kft értesíti 
Tisztelt Ügyfeleit, hogy az 

ünnepnapi hulladékszállítások 
a következőképpen alakulnak: 

2017. JÚNIUS 5-i 
(pünkösd hétfő) 

JÚNIUS 6-án KEDDEN
 lesz megtartva.

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 

kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Könnyek helyett tarts velünk!
- kerekasztal beszélgetés és ingyenes rákszűrés -

A Közéleti Kávéház és a Templárius Alapítvány meghívására Gyomaendrődön 
is megrendezésre kerül a rákellenes egészségmegőrzést hirdető KÖNNYEK 
HELYETT… TARTS VELÜNK! kampányprogram. 

2017. május 13-án szombaton 13:00-órától 17:00-óráig a Szt. Antal 
Népházban a rákellenes életmódot népszerűsíti az a kerekasztal-beszélgetés, 
amelyben 3 kiváló szakember vesz részt: Dr. Hegyi Gabriella orvos, az alapítvány 
kurátora, a Pécsi Egyetem Dietetikai és Integratív Medicina Tanszék vezetője, 
Dr. Kiss István kutató orvos, a Pécsi Egyetem Népegészségügyi Intézetének 
igazgatója, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Svastics Egon onkológus 
orvos, az alapítvány szakmai testületének tagja.

Program:

13:00-órától 15:00-óráig
PÓDIUMBESZÉLGETÉS A MEGHÍVOTT SZAKEMBEREKKEL
Moderátor: Tóthné Lacza Zsuzsanna rákrehabilitációs szakember
A beszélgetés után a szakemberek tanácsadással is rendelkezésre állnak 
az érdeklődők számára. 

15:00-órától 17:00-óráig:
A SZŰRŐBUSZBAN INGYENES SZÁJÜREGIRÁK SZŰRÉST, 

BŐRRÁKSZŰRÉST, VALAMINT VÉRNYOMÁSMÉRÉST ÉS 
MELLKASRÖNTGENT VÉGEZNEK A SZAKORVOSOK. 

A látogatóközönség ajándékba kap Béres cseppet és az „ÉLETIGENLŐK” 
c. rákellenes életmódmagazint. 

Minden érdeklődőt és gyógyulni vágyó 
embert szeretettel várunk. 

INGATLAN BÉRLETI PÁLYÁZAT
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzat nyílt, egyfordulós pályáztatás 
keretében hosszú távú bérletre hirdeti a 

Gyomaendrőd, Vízműsor, 1090 hrsz. szám alatti, „kivett vízmű” 
megnevezésű ingatlan részét képző 250 m2 nagyságú területet. 

A részletes pályázati felhívás megtalálható a www.gyomaendrod.hu címen 
és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.


