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2017-ben a települési értéktárba a  
helyei Albizottság döntése értelmében, 
az alábbi értékek kerültek felvételre:
•	 Knerek szellemi öröksége  

Gyomán és az egyetemes kultúrá-
ban

•	 A	 Szilasok	 nevű	 gyomaendrődi	
halomsor

•	 Hősök	útja	hársfasor
•	 Körösmenti Táncegyüttes
•	 Gyomaendrődi	 Zenebarátok	 

Kamarakórus
•	 Endrődi	 Füzetek	 könyvsorozat	 

(10 kötet)

A Békés Megyei Értéktár Bizottság 
2017. november 28-án tartott ülésén 
tárgyalta a Békés Megyei Értéktár-
ba	 javasolt	 értékeket.	 A	 városunkban	
működő	 Települési	 Értéktár	 Albi-
zottság	 által	 javasolt	 értékek	 közül	
a „Körösmenti Táncegyüttes” és „A 
Knerek szellemi öröksége Gyomán és 
az egyetemes kultúrában” bekerült a 
Békés Megyei Értéktárba. A Knerek 
szellemi öröksége Gyomán és az egye-
temes kultúrában” értéket a megyei bi-
zottság	 javasolta	 és	 felterjesztette	 az	
Országos Értéktárba is.

A Települési Értéktár hírei
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Képviselő-testületünk	 2018.	
március 29-én tartotta márciusi 
rendes ülését, amelyen huszonnégy 
napirendi pontot tárgyaltunk. 

Döntöttünk a civilek 2018. évi 
támogatását szolgáló alapokra 
benyújtott	 pályázatokról.	 Ezeket	 a	
bizottságok	véleményezték,	javaslatot	
tettek a támogatási összegre is. 26 
millió 600 ezer forintot osztottunk 
szét,	 ekkora	 összeggel	 támogatjuk	
a	 különböző	 alapokra	 benyújtott	
pályázatokat. A Környezetvédelmi 
Alapra	 négymillió	 forint	 jut,	 amely	
a	 holtági	 egyesületek	 munkáját	
segíti. Cél, hogy a kezelésükben 
lévő	 holtágak	 környezete	 szépüljön,	
gondozott legyen. A negyedik éve 
működő	alap	hatására	 egyre	 jobb	és	
eredményesebb	 az	 együttműködés	
a holtági egyesületekkel. A Civil 
Alapban	három	jogcímen	osztottunk	
támogatást. A meghívásos alapon 
működő,	 pályázható	 rész	 3	 millió	
200 ezer forint volt. A másik 
komponensben 2 millió 400 ezer 
forintot osztottunk ki. A harmadik 
elem az ingyenes terembérleti 
díj,	 ahol	 550	 ezer	 forintot	 tudtunk	
nyújtani.	Sportalapból	14	millió	forint	
került	 kiosztásra	 a	 Gyomaendrődön	
működő	 sportszervezetek	 között.	
Ennek egy része kötött felhasználású, 
a másik része pályázható volt. Az 
Idegenforgalmi Alapból 1 millió 700 
ezer forintot osztottunk ki a kötött 
részre, a nagyobb rendezvények: 
pl. Bogártalálkozó, Böllérfesztivál 
támogatására.	 A	 szerződések	
megkötése	 után	 folyósítjuk	 az	
összegeket a civil szervezeteknek. 
Nagyon	 jelentős	 összeghez	 juthat	
a	 civilszektor,	 ez	 nem	 kötelező,	
hanem önként vállalt feladat, az 
önkormányzat	 saját	 erőből	 juttatja	
forráshoz az egyesületeket. 
A	 Kábítószer	 Ellenes	 Fórum	

egymillió forintra pályázik, ennek tíz 
százalékos	 önerejéhez	 a	 képviselő-
testület százezer forintot biztosít. 
A	 KEF	 eredményesen	 működik,	
színvonalas rendezvényekkel, 
programokkal. Ezek segítségével 
találkozhattunk többek között 
Zacher	 Gáborral,	 vagy	 olyan	 kiváló	
emberekkel,	 akik	 a	 saját	 példájukon	
keresztül mutatták be, hogy hogyan 
lehet drogok, illetve alkohol nélkül 
élni. 
A	 	 XX.	 Nemzetközi	 Sajt-	 és	

Túrófesztivál	 szervezéséről	 szóló	
tájékoztatás	 alapján	 a	 szervezés	
a	 finisébe	 fordult.	 Április	 végén,	

péntek-szombat-vasárnap kerül 
megrendezésre	a	 jubileumi	fesztivál.	
Több	 elárusító	 és	 sajtos	 jelentkezett,	
mint	 tavaly.	 A	 fellépők:	 Edda,	
Ocho	 Macho	 és	 a	 Zaporozsec	
zenekar,	 garanciát	 jelenthetnek	 arra,	
hogy	 az	 idén	 is	 színvonalas	 Sajt-	
és Túrófesztivált rendezhetünk. 
Remélhetőleg	 a	 környékbeli	
településekről	 is	 sokan	 látogatnak	
ide, a háromnapos rendezvény 
számunkra is vonzó lehet. A 
programok	 sora	 pénteken	 kezdődik.	
Szombaton	 lesz	 a	 megnyitó,	 majd	
az	 esti	 koncertek	 előtt	 még	 torta-	
és	 süteménysütő	 verseny	 kiállítása	
is látható lesz. Vasárnap is egész 
nap	 várjuk	 az	 érdeklődőket,	 akik	
bekapcsolódhatnak	 a	 főzőversenybe	
is.	 Szépen	 fejlődik	 a	 rendezvény,	
emelkedik a színvonala, ennek 
köszönhető	 az	 egyre	 több	 szponzor	
is,	ezért	a	város	költségvetéséből	nem	
kell növelni a támogatást. 

Testületünk meghallgatta a 
Települési Értéktár Albizottság 
beszámolóját.	 Tájékoztatást	 kaptunk	
arról, milyen értékek kerültek be 
2017-ben a helyi értéktárba, mely 
értékeket	 javasolták	 a	 megyei	
értékek közé.  Nagyon örülünk, 
hogy a „Knerek szellemi öröksége” 
érték bekerült a megyei értékek 
közé. A Megyei Értéktár Bizottság 
kezdeményezte felvételét az Országos 
Értéktárba. Ha ezt sikerül, méltó 
módon elismerésre kerül a Knereknek 
a szellemi hagyatéka. Hiszen nem 
csak	Gyomaendrőd,	hanem	az	egész	
ország életében maradandót alkottak. 
A megyei értéktárba, a kulturális 
értékek közé felvételre került a 
Körösmenti Táncegyüttes is, amire 
szintén büszkék vagyunk.

Testületünk elfogadta a 
közbeszerzési szabályzatot, illetve 
a 2018. év közbeszerzési tervet. 
Elindultak	 azok	 a	 felújítások,	
beruházások, amelyekhez nagyon 
sok pályázati forrást nyertünk. A 
közbeszerzési terv tartalmazza, 
hogy milyen sorrendben, mekkora 
összegben	fogjuk	a	közbeszerzéseket	
kiírni. A tavalyi évben nyert, három 
TOP-os pályázat kivitelezési munkái 
már elindultak. A Belvíz IX-es ütem 
munkái	 megkezdődtek,	 az	 endrődi	
Hősök	 terének	 a	 közbeszerzése	
lezárult.	A	szerződés	megkötése	után,	
elindulhat	a	Hősök	terének	felújítása	
is,	ahol	bizonyos	előkészítő	munkákat	
saját	 erőből	 fogunk	 elvégezni.	 Az	
Önkormányzati Hivatal épületének 

felújítása	 áprilisban	 kezdődik.	
Megvalósul	 a	 nyílászárók	 cseréje,	
hőszigetelés,	fűtés	és	a	villanyhálózat	
korszerűsítése.	 Várhatóan	
szeptember	 végére	 fejeződnek	 be	
ezek	a	projektek.	Bízom	benne,	hogy	
a	 kivitelezők	 tartják	 a	 határidőket,	
nem lesz csúszás. 

Testületünk második körben 
tárgyalta a 2018. évi útkarbantartási 
tervet.	 Februárban	 arról	 döntöttünk,	
hogy	 a	 képviselők	 saját	 körzetükből	
javaslatot	 tesznek,	 hol	 kellene	 utat	
építeni,	 nagyobb	 volumenű	 felújítást	
végezni, parkolót építeni. Nagyon sok 
javaslat	 érkezett,	 felállítottunk	 egy	
sorrendet.  A költségek meghatározása 
után döntünk arról, hogy 2018-ban 
melyek	 valósuljanak	 meg.	 	 A	 többi	
2019-ben kerülhet kivitelezésre.  
Idén mintegy hatvanmillió forint áll 
rendelkezésre,	 amelyből	 kátyúzásra	
várhatóan tizenötmillió forintot 
költünk.	A	fennmaradó	35-40	millió	
forint	 lehetőséget	 nyújt	 arra,	 hogy	
frekventáltabb	helyeken:	pl.	 a	Fő	úti	
és	a	Pikó	Béla	úti	orvosi	rendelőknél	
parkolókat tudunk építeni. Tervezünk 
pl. az Október 6. lakótelepnél útfelület 
aszfaltozást is.
Meghosszabbítjuk	a	járdaépítési	és	

a szennyvíz csatlakozási pályázatot. A 
járdaépítés	a	tavalyi	évben	indult,	az	
érdeklődés	növekedését	tapasztaltuk.	
2017-ben	 több	 száz	 méter	 járdát	
épített a lakosság az önkormányzattal 
közösen.	 Remélhetőleg	 ebben	 az	
évben ez növekedni fog, négymillió 
forintnyi anyag áll rendelkezésre. 
Várjuk	 a	 lakosság	 jelentkezését.	
Akik	 járdát	 szeretnének	 építeni,	
forduljanak	 a	 műszaki	 osztályhoz.	
Meghosszabbítottuk a szennyvíz-
csatlakozási pályázatot is, amivel 
szeretnénk ösztönözni a lakosságot, 
hogy minél többen kössenek rá 
a szennyvízhálózatra. Ahol a 
gerincvezeték megvan, százezer 
forintot tudunk adni háztartásonként, 
ez	 30-35%-os	 támogatást	 jelent.		
Ahol	 adott	 a	 lehetőség,	 de	 nem	
csatlakoztak,	 talajterhelési	 díjat	
kell	 fizetni,	 amelynek	 az	 összege	
elég	 magas.	 Megtérülő	 befektetés	
a csatlakozás, nem csak a 
komfortfokozatot növeli, hanem a 
környezetvédelem	 szempontjaiból	 is	
fontos. Másfélmillió forintot tudunk 
erre	fordítani,	reméljük,	kihasználják	
és minél többen csatlakoznak a 
rendszerhez.

A cikk a következő  
oldalon folytatódik...

Toldi Balázs polgármester tájékoztatója



HÍRMONDÓ 3

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont:	2018.	április	20.,	17	óra
Helyszín:	Gyomaendrőd,	Fő	út	224.

(Fodrászüzlet	emeletén)

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
AKO:	B	=	124,87%		C=	100	%	VSM:	Elm	AM	=	40%;	A	össz	=	-	%;	B=	58,6%;	C=-%;	

Forg	AM=-;	A	össz	=	-%;	B=51,97%;	
KK:	AM	=	74700Ft,		A1	=	83300Ft,	A1Bvel=36600Ft,	A2	=	83300	Ft,	A	=	113300,	B	=	170800Ft

OKÉV:	21056-2007

Az	 ipari	 parkban	 lévő	
területvásárlásra	 érkezett	 ajánlat,	
amelynek	 szokásos	 eljárásáról	
döntöttünk.	 Az	 ajánlat	 tévő	 -	 a	
Gabonatároló és Logisztikai Kft. 
– már rendelkezik területtel az 
ipari parkban, beruházást kíván 
megvalósítani, amely településünk 
életében	 is	 jelentős	 lesz.	 Hatására	
növekedhet városunk gazdasági 
potenciálja.	
Megkaptuk	 az	 öregszőlői	

úthálózat	 fejlesztésével	 kapcsolatos	
pályázatunk támogató okiratát, 
illetve	 a	 támogatási	 szerződést	 a	
Vidékfejlesztési	 Minisztériumtól.	
Sajnálatos	 módon	 van	 benne	
egy számszaki hiba, melynek 
következtében nem akkora a 
támogatási összeg, amekkorát 
mi várunk. Ennek tisztázása 
folyamatban	van.	Közben	már	látjuk,	
hogy milyen formában és hogyan kell 
megvalósítani ezeket a beruházásokat. 
Remélem,	 hogy	 a	 projektet	 a	 nyár	
folyamán	 meg	 tudjuk	 valósítani,	 és	
a	 következő	 csapadékos	 időszakot	

már konszolidált körülmények között 
várhatják	az	öregszőlőiek.
Főbb	 útjaink	 kritikus	 állapotát	

jeleztük	az	útkezelő	felé.	Április	3-án	
nyitott	az	első,	meleg	aszfaltot	keverő	
üzem környékünkön, Szarvason. 
A	 közútkezelő	 felé	 nyomatékosan	
jeleztük,	 hogy	 tegyék	 rendbe	
a rendkívül balesetveszélyessé 
vált részeket. Közöltük velük azt 
is, hogy amennyiben egy héten 
belül nem történik meg, akkor az 
önkormányzat	 saját	 hatáskörben	
oldja	 meg	 a	 problémát,	 amelynek	
költségeit	 később	 rendezzük	 velük.		
A	 képviselő-testület	 egyöntetű	
véleménye szerint tarthatatlan 
állapot,	 amely	 a	 közútkezelő	
tulajdonában,	 illetve	 kezelésében	
lévő	 utaknál	 jelen	 pillanatban	
uralkodik	 Gyomaendrődön.	
Reméljük,	hogy	záros	határidőn	belül	
elvégzik a kátyúzást, ez a probléma 
a megoldódik, normálisabban lehet 
közlekedni	Gyomaendrődön.

Március végén dévaványai 
sajtótájékoztatón	 kaptunk	

tájékoztatást,	 a	 Dévaványát	
Gyomaendrőddel	 összekötő	 közút	
felújításáról.	 A	 munkálatok	 március	
26-án	 kezdődtek.	 Remélhetőleg	
a nyárra megoldódik, hogy nem 
szlalomozva kell átmennünk 
Dévaványára. Itt hangzott el, hogy 
azok az útszakaszok, amelyek nem 
kerültek	 be	 a	 mostani	 felújításba,	
azok	is	javításra	kerülnek.		A	gyomai	
híd	 felújítására	 közbeszerzést	 írtak	
ki. Ha eredményes lesz, a magyar 
állam	 szerződést	 köt	 a	 kivitelezésre.	
Várhatóan a nyár folyamán 
megindulhatnak a kivitelezési 
munkák, hiszen a híd, illetve a 
pillérek elég rossz állapotban 
vannak.	 Remélem,	 a	 tervezők	 által	
ígért	 2,5	 hónap	 tartható	 lesz,	 nem	
sokáig	 lesz	 teljes	hídzár,	 amely	alatt	
csak a gyalogosok és kerékpárosok 
haladhatnak át.  Hét és fél tonnáig az 
Olajosok	útját	lehet	majd	kerülőútként	
használni,	 amelyet	 följavítanak	 a	
hídépítés	előtt.

Toldi Balázs polgármester

Toldi Balázs polgármester tájékoztatója (folytatás)

2018.	március	20-án	a	Hősök	terén	álló	
Agrárproletár	 emlékműnél	 a	 Kállai	
Ferenc	Kulturális	Központ	 szervezte	
ünnepségen	megemlékeztek	az	1935-
ös,	 tragikus	 kimenetelű	 választási	
nagygyűlésen	 történt	 eseményekről.	
A	 békés	 tömeget	 csendőrsortűzzel	
oszlatták fel, amelynek következtében 
a helyszínen életét vesztette hat 
ember	 –két	 asszony	 és	 négy	 férfi	 –,	
még azon a napon meghalt még egy 
férfi,	 illetve	 két	 hónappal	 később	
belehalt sebeibe egy asszony. 
Tisztelettel	emlékezünk	rájuk:	Gellai 
István	 23	 éves,	 endrődi	 születésű	
cipészsegéd, Mészáros Gyula 27 
éves napszámos, Farkasinszki Lajos 
38	éves	kosárfonó,	Privóczki István 
63	éves	napszámos,	Polányi Józsefné 
Fülöp Mária 44 éves, htb., Gyuricza 
Bálintné Lapatinszki Veron	 30	
éves htb., B. Kovács Lajos 24 éves 
gyomai lakos, Roó Gáspárné Dinya 
Franciska 43	éves	htb.	Az	áldozatok	
emlékére imát mondott Czank 
Gábor atya. Koszorúkat és virágokat 
helyezetek el: Lehoczkiné Timár Irén 
alpolgármester	 és	 Ágostonné	 Farkas	
Mária	 képviselő,	 az	 önkormányzati	
hivatal, intézmények civilszervezetek 
képviselői,	 magánszemélyek.	 A	
műsorban	Kiszely	Veronika	és	Szűcs	
Evelin	működtek	közre.						(HGYVK)

Megemlékezés a csendőrsortűz áldozatairól

Gyomaendrődi Hírmondó
Reklámozza szolgáltatásait, 
tevékenységét. A lap minden 
hónapban 6200 példányban 
jelenik	meg	a	gyomaendrődi	

háztartásokban.   
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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Március	 14-én,	 16	 órakor	 kezdődött	
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc	 170.	 évfordulójának	
tiszteletére rendezett önkormányzati 
megemlékezés.	Az	endrődi	Szent	Imre	
Katolikus Templomban, Czank Gábor 
plébános celebrálta mise után, Toldi 
Balázs	polgármester	köszöntőt,	majd	
Dankó	Béla	 országgyűlési	 képviselő	
ünnepi	 beszédet	 mondott.	 Műsorral	
közreműködtek	 a	 Rózsahegyi	
Kálmán	 Általános	 Iskola	 tanulói.	

A	 résztvevők	 fáklyákkal	 vonultak	 a	
Hősök	 terén	 lévő	 Országzászlóhoz,	
ahol koszorúkat helyeztek el.  Toldi 
Balázs polgármester, Lehoczkiné 
Timár Irén alpolgármesterrel, 
valamint	 Dankó	 Béla	 országgyűlési	
képviselő	 koszorúzott	 a	 Szabadság	
téri	Hősi	halottak	emlékművénél	is.	
A	 megemlékezést	 a	 Kállai	 Ferenc	
Kulturális Központ szervezte.

 (HGYVK)

Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről

Gyomaendrőd	 Város	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 „Gyomaendrőd	
Város	 Sportjáért”	 Elismerő	 Oklevél	
díjat	 adományozott	 Horváth	 László,	
a	 Gyomaendrődi	 NKSE	 utánpótlás-
nevelő	edzője	részére.
Horváth László életének, 14 éves kora 
óta része a kézilabda. Tevékenysége 
meghatározó	 Gyomaendrőd	
kézilabda	 sportjában.	Keze	 alatt	 sok	
fiatal	 kézilabdázó	 nőtt	 fel.	 	 Magas	
színvonalú szakmai felkészültsége, 
kiváló	 kapcsolatteremtő	 készsége	
segíti	 munkáját.	 Szívvel	 végzett	

edzői,	 nevelői	 munkájáért,	
nyíltságáért,	őszinteségéért,	másokért	
való kiállásáért sokan megszerették. 
Életútjával	 igazolja,	 hogy	 kitartással	
az álmok valóra válhatnak. Örök 
optimizmusa	 húzó	 erő	 a	 gyerekek	
számára. Munkabírásával és 
kitartásával az elhivatottságot, a 
kézilabda szeretetét képviseli.
Az elismerést Toldi Balázs 
polgármester a IV. Sportbálon adta át 
2018. március 17-én.

Ugyanitt	 kaptak	 elismerő	 oklevelet	 
és	 pénzjutalmat	 Gyomaendrőd	
Sportjáért	Alapítványtól	azok	a	fiatal	 
sportolók, akik évek óta magas  
színvonalon versenyeznek: 
Szántó Milán, Várkonyi Sarolta és 
Berta	 Bence	 KSI	 Gyomaendrőd;	
Szilágyi Csilla Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület;	 Nagy	 Dominik	 
és	 Gellai	 Balázs	 Körös	 Kajak	
Egyesület.

(HGYVK) (Fotó: Tóth Zoltán)

Gyomaendrőd Város Sportjáért Elismerő Oklevél - 
Horváth László kitüntetése
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

Példa	 értékű	 civil	 összefogásnak	 le-
hettek tanúi Dévaványa lakosai 2018. 

március 18-án. Ezen a 
napon	az	előző	éjsza-
kai	 viharos	 időjárás	
okozta károk miatt 
egész Dévaványa te-
rületén	 megszűnt	 az	
á ra mszolgá l t a t á s , 
így a Békés Megyei 
Szociális, Gyermek-

védelmi Központ és Területi Gyermek-
védelmi Szakszolgálat Dévaványai 

Gyermekotthonában is. Az áramkima-
radás miatt az intézményben lakó 26 
gyermek	számára	sem	a	fűtés,	sem	az	
ivóvíz nem volt biztosított.  A helyze-
tet	 a	 „Vidra”	Önkéntes	 Járási	Mentő-
csoport	 Egyesület	 egy	 gyomaendrődi	
önkéntese oldotta meg, aki civil segí-
tőjével,	 önzetlen	 vállalkozók	 és	 ma-
gánszemélyek	 jóvoltából	 aggregátort	
tudott telepíteni az intézménybe, ezzel 
az	 áramhálózat	 kijavításának	 idejére	
biztosítva a minimális komfort funkci-
ókat a gyermekotthonban.

Vidra aktivitás az áramszünet alatt

Március	1.	napján	megérkezett	a	Gyo-
maendrődi	 Járási	 Hivatalhoz	 az	 első	
e-Papír	segítségével	benyújtott	ügyfél-
kérelem. A Dévaványai Kormányab-
lak	 ügyintézőjére	 szignált,	 gépjármű	
tulajdonjog	 változás	 bejelentésével	
kapcsolatos,	elektronikus	úton	benyúj-
tott	 beadvány	 az	 első	 példája	 annak,	
hogy az ügyfelek már a gyakorlatban 
is	 igénybe	 veszik	 a	 környezetkímélő,	
papírtakarékos és gyors elektronikus 
ügyintézés	ezen	új	vívmányát.
A	2018.	január	1.	napjával	indult	e-Pap-
ír	elnevezésű	intézmény	egy	ingyenes,	

hitelesített	 üzenetküldő	 alkalmazás,	
amely internetkapcsolaton keresz-
tül, elektronikus úton összeköti az  
Ügyfélkapuval	 rendelkező	 ügyfeleket	
a szolgáltatáshoz csatlakozott intézmé-
nyekkel	 -	 így	 a	 járási	 hivatalokkal	 is.	
A szolgáltatás ügyfélkapus azonosítást 
követően	 lehetővé	 teszi	 az	 ügyfelek-
nek, hogy az elektronikus ügyintézést 
biztosító szervekhez szabad szöveges 
beadványt	terjesszenek	elő,	ha	a	bead-
vány	elektronikus	úton	történő	előter-
jesztését	a	jogszabály	nem	zárja	ki,	és	
a	 beadvány	 elektronikus	 úton	 történő	

előterjesztésére	jogszabály	további	for-
mai követelményt nem állapít meg. Az 
e-Papír	 szolgáltatás	 keretében	 előter-
jesztett	beadványhoz	a	szolgáltató	által	
meghatározott formátumban a szolgál-
tató által meghatározott méretkorláton 
belül melléklet is csatolható.
Az e-Papír szolgáltatást az elektroni-
kus ügyintézés és a bizalmi szolgálta-
tások	 általános	 szabályairól	 2015.	 évi	
CCXXII. törvény, valamint az elekt-
ronikus ügyintézés részletszabályairól 
szóló	451/2016.	(XII.	19.)	Korm.	rende-
let nevesíti.
Az e-Papír felület az alábbi oldalon  
érhető	el:	https://epapir.gov.hu

Az első gyomaendrődi e-Papír küldemény

2018. március 9-én a Társadalombiz-
tosítási	és	Foglalkoztatási	Főosztály	és	
a	 Gyomaendrődi	 Járási	 Hivatal	 Fog-
lalkoztatási Osztály munkatársai lá-
togatást tettek a Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakgimnáziu-
ma,	Szakközépiskolája	és	Kollégiumá-
ban.	A	látogatás	során	az	iskola	végzős	
tanulói	 számára	 nyújtottak	 tájékozta-
tást	 az	 Ifjúsági	 Garancia	 Rendszer-
ről.	 A	 középiskolából	 való	 kikerülés	
előtt	 preventív	 szolgáltatás	 keretében	
információt	 kaptak	 a	 fiatalok	 a	 fog-
lalkoztatási	 szervnél	 igénybe	 vehető	
szolgáltatásokról	 és	 munkaerő-piaci	
programokról,	 illetve	 az	 álláskeresői	
nyilvántartás	általános	kérdéseiről.
A	tájékoztatás	célja	volt,	hogy	az	isko-
lapadból	kikerülő	fiatalok	könnyebben	
el	 tudjanak	 igazodni	 a	 foglalkoztatás	
világában	és	megismerjék	az	egyes	tá-
mogatási	lehetőségeket.	A	megszerzett	
információk révén pedig a nem tanuló 

és	nem	dolgozó	fiatalok	minél	rövidebb	
időt	 töltsenek	munkanélküliségben	 és	
személyre	 szabott	 segítséget	kapjanak	
a	 munkaerő-piaci	 helyzetük	 javításá-
hoz.
A	 látogatás	 során	 lehetőség	 nyílt	 a	
GINOP5.2.1	 program	 ismertetés-
re, mely a sem nem tanuló, sem nem  
dolgozó	 fiatalok	 számá-
ra	konkrét	lehetőségeket	
ajánl	 fel	 az	 elhelyezke-
désre, vagy a tanulásra.
Bemutatásra került a 
vállalkozói szemlélettel 
rendelkező	 fiatalok	 szá-
mára	 segítséget	 nyúj-
tó	ginop	5.2.2.	program,	
mely a vállalkozás in-
dítására, üzleti terv 
kialakításához	 nyújt	 is-
meretet és készségek 
fejlesztésével	segíti	azt.
Emellett a szakképesí-

téssel	rendelkező	fiatalokat	megszólító,	
korai munkahelyi tapasztalatok segíté-
sét,	a	fiatalok	foglalkoztathatóságának	
növelését	segítő	GINOP	5.2.4	projekt-
ről	is	szó	esett.
A	tájékoztatáson	a	2	végzős	osztály	di-
ákjai	vettek	részt	és	a	személyes	talál-
kozás	 alkalmával	 megtettük	 az	 első	
lépést	a	fiataloknak	a	közigazgatás	vi-
lágával való ismerkedésére.

Iskolalátogatás Dévaványán
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Felhívjuk	 a	 Tisztelt	 földhasználók,	
földtulajdonosok	 figyelmét,	 hogy	
a	 2018.	 évi	 mezőőri	 járulék	 pontos	
kivetéséhez a 2018. évre szóló 
földhasználatot önkormányzatunkhoz 
bejelenteni	 szíveskedjenek.	A	 mezei	
őrszolgálatról	 szóló	 törvény	 szerint	
a	 mezőőri	 járulékot	 a	 földhasználó,	
ha az nincs, vagy ismeretlen, a 
föld	 tulajdonosa	 köteles	 fizetni.	
A	 földhasználat	 bejelenthető	
a	 honlapunkról	 letölthető	
hagyományos nyomtatványon 

(http://www.gyomaendrod.hu/hu/
mezoori_jarulek),	 az	 ügyfélkapun	
is	 benyújtható	 elektronikus	 űrlapon	
(http://www.gyomaendrod.hu/hu/
elektronikus_ugyintezes), vagy 
személyesen az önkormányzati 
hivatal ügyfélszolgálatán. A 
bejelentést	 mind	 a	 föld	 használója,	
mind	 a	 föld	 tulajdonosa	 megteheti.	
Kérjük	a	bejelentést	legkésőbb	május	
31-ig	megtenni	szíveskedjenek.	

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály

Mezőőri járulékkal kapcsolatos felhívás

A	járási	Startmunka	„mezőgazdaság”	
mintaprogramjának	 keretében	
működtetett	 virágkertészetben	
már	 javában	 folynak	 a	 tavaszi	
munkálatok. A kertészetben dolgozó 
közfoglalkoztatottak már korábban 
elkezdték az egynyári virágok 
(büdöske, cellózia, kakastarély, 
gazánia, mézvirág, porcsinrózsa) 
szaporítását, melyek egy része 
eladásra, más része pedig április 
végén,	 május	 elején	 kiültetésre	
kerül a virágágyásokba. A muskátlik 
szaporítása	 is	 jól	 sikerült,	 több	
virág	 eladására	 lesz	 lehetőség	
a	 kertészetben.	 Április	 elején	
elkezdődtek	a	város	virágágyásainak	
gondozási munkálatai is, mely által 
szebbé tesszük a város köztereit.

Az	őszi,	téli	hónapokban	a	2017.-2018.	
évi	járási	startmunka	„helyi	sajátosság”	
mintaprogramjában	 működtetett	
asztalosműhelyben	 dolgozó	
közfoglalkoztatottak a Besenyszegi 
városrész korcsolyázó tavaként ismert 
tó	partfalát	újították	 fel.	A	partfal	egy	
korábbi beruházás keretében készült 

el, de állapota az utóbbi években 
leromlott.	 A	 partfalban	 található	 jó	
állapotú akácoszlopokra alapozva, 
vörösfenyőből	pallókat	 erősítettek	 fel.		
A	 teteje	 padként	 került	 kialakításra,	
így egy szép, esztétikus kialakítású 
partszegély	 jött	 létre.	 Az	 asztalosok	
11	db,	egyenként	5	m2	alapterületű,	8	
fő	 befogadására	 képes,	 vörösfenyőből	
készült,	 zsindelyezett	 tetejű,	 fedett	
kiülőt	 is	 készítettek.	 Ezeket	 a	
tavaszi	 hónapokban	 a	 városban	 lévő	
játszóterekre	 fogjuk	 kihelyezni.	 A	
kiülők	 segítségével	 a	 játszótereken	
könnyebben lehet piknikezni, pihenni, 
valamint	 menedéket	 nyújthat	 a	
családok számára egy nyári zápor 
esetén is.

A Belügyminisztériumtól a 
mintaprogramokban	 szereplő	
feladatok megvalósulásához az 
Önkormányzat	 jelentős	 támogatást	
kap.	 A	 Gyomaendrődi	 Járási	 Hivatal	
Foglalkoztatási	 Osztálya	 támogatási	
szerződés	 keretében	 biztosítja	
a foglalkoztatásához szükséges 
létszámot, valamint a foglalkoztatottak 
100	 %-os	 bérköltség	 támogatását,	
továbbá a feladatok elvégzéséhez 
szükséges eszközöket, valamint a 
felhasznált	 anyagokat	 (építőanyagok,	
vetőmagok,	szerszámok).

Varju Róbert közmunkavezető

Közfoglalkoztatás hírei
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A	 Földművelésügyi	 Minisztérium	
2017 augusztusában pályázatot írt ki 
a	szelektív	hulladékgyűjtéssel	kapcso-
latos szemléletformálásra fordítható 
támogatás	 elnyerése	 céljából,	 melyre	
Gyomaendrőd	 Város	 Önkormányzata	
sikeresen pályázott. Az elnyert támo-
gatás	összege:	2	476	100	Ft	volt.
„Szelektíven	 gyermekszemmel”	 című	
projektünk	 keretében	 olyan	 rendez-
vénysorozat megvalósítása volt a cé-
lunk, mely az óvodás korosztálytól a 
felnőtt	 lakosságig	 lehetőséget	 nyújt	 a	
szelektív hulladékkal kapcsolatos is-
meretek	bővítésére.	
A pályázat keretein belül márci-
us 10-én került megrendezésre az 
Elektronikai	 hulladékgyűjtési	 ver-
seny, melyet a város óvodái és iskolái 
számára hirdettünk meg. Az akció az 
idén	 is	 igen	 nagy	 népszerűségnek	 ör-
vendett,	 összesen	 13	 óvodai	 csoport,	
13	 alsó	 tagozatos	 osztály	 és	 13	 felső	
tagozatos osztály regisztrálta magát a 
versenyre.	Összesen	 8134	 db	 elektro-
nikai	készülék	gyűlt	össze,	melyek	kö-
zött legnagyobb mennyiségben a szó-
rakoztató elektronikai berendezések 
szerepeltek. Az eredmények mellett 
egy másik fontos hozadéka a verseny-
nek	 a	 gyermek-	 és	 szülői	 közösségek	
példaértékű	 összefogása,	 együttműkö-
dése, amit az akció során megtapasz-
talhattunk.	A	hulladékgyűjtési	verseny	
lebonyolítását a Kistérségi Óvoda és 
a	Gyomaközszolg	Nonprofit	Kft.	 dol-
gozói	segítették.	Minden	résztvevőnek	
és	 regisztrált	 közösségnek	 köszönjük,	
hogy részt vállaltak a tisztább és élhe-
tőbb	 környezetünkért,	 lakóhelyünkért,	
Gyomaendrődért.
Óvoda
I. helyezés Százszorszép Óvoda Süni 
csoport
II. helyezés Szivárvány Gyermekkert 
Óvoda Manó csoport
III. helyezés Napraforgó Óvoda –  
Zümi	csoport
Különdíj:	 Százszorszép	 Óvoda	 Breki	
csoport és a Csemetekert Óvoda Süni 
csoport

Általános	iskola	alsó	tagozat
I.	 helyezés	 Rózsahegyi	 Kálmán	 Ált.	
Iskola	3.b	osztály
II. helyezés Szent Gellért Katolikus 
Általános	Iskola	2.	osztály
III.	helyezés	Kis	Bálint	Ált.	Iskola	3.a	
osztály
Különdíj:	Kis	Bálint	Általános.	Iskola	
1.a osztály
Általános	iskola	felső	tagozat
I.	 helyezés	 Kis	 Bálint	 Ált.	 Iskola	 6.a	
osztály
II.	 helyezés	 Rózsahegyi	 Kálmán	 Ált.	
Iskola		5.a	osztály
III.	 helyezés	 Kis	 Bálint	 Általános	
Iskola	5.c	osztály
Különdíj:	 Kis	 Bálint	 Általános	 Iskola	
6.c osztály
A	projekt	keretében	a	Kistérségi	Óvoda	
csoportjai	 az	 Europalánta	 Egyesület	
kedves	 bábfiguráival	 öko-mesekuckó	

foglalkozásokon ismerkedhettek a kör-
nyezeti problémákkal és azok elleni 
védekezés	 módjaival.	 Ezen	 kívül	 az	

óvodás csoportok 
környezet tuda-
tosságot	 fejlesztő	
játékokkal	 is	gaz-
dagodtak, az óvo-
dák udvarain pe-
dig	 esővízgyűjtő	
tartályok kerültek 
elhelyezésre. 
A Körös Látogató-
központban ápri-
lis	 6-ig	 látogatható	 „A	 hulladék	 útja”	
című	 interaktív	 öko-kiállítás,	 ahol	 ér-
dekes	játékok	és	látványos	kiállítás	vár-
ja	a	látogatókat.	A	projekt	zárónapján,	
március 24-én az Alma Együttes fer-
geteges	 koncertjét	 követően	 izgalmas	
öko-labirintusban tehették próbára tu-

dásukat	kicsik	és	nagyok	a	Varga	Lajos	
Sportcsarnokban.	A	 díjak	 átadására	 is	
itt került sor a zárórendezvényen.

Lezárult a „Szelektíven gyermekszemmel” (KNSZFF/227-9/2017.)
című projekt
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„Az első világháború tárgyi emlékei 
Gyomán és Endrődön”

című kiállítás

Helyszín: Szent Antal Népház kiállító terme
Időpont: 2018. május 17. 17 óra

Az első világháború hatása és a 
hősökre való emlékezés formái

című konferencia.

Helyszín: Szent Antal Népház 
konferencia terme

Időpont: 2018. május 18. 10. óra

10.00. Köszöntő: Toldi Balázs polgármester

Előadások:
10.10. Dr. Bartha Elek rektorhelyettes, Debreceni Egyetem: A nagy háború 
hatása a vidéki kultúrára
10.30. Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens, Debreceni Egyetem: Szakrális és 
profán események a fronton
10.50. Dr. Bereczki Ibolya főigazgató helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Szentendre: Ferenc tüzér naplója
11.10. Dr. Pozsony Ferenc professzor, Babes-Bólyai Egyetem-Kolozsvár: Az 
első világháborús narratívák
11.10-12.30. Ebédszünet
12.30. Dr. Szonda István etnográfus, Endrődi Tájház, Gyomaendrőd: Harctéri 
művészet. Egy művészkedő parasztfiú az első világháborúban
12.50. Kovács László Erik etnográfus, Debreceni Egyetem: Papp Zsigmond 
naplója
Kmellár Viktória néprajz szakos hallgató, Debreceni Egyetem: Papp 
Zsigmond fronton készült alkotásai
13.10. Fancsalszki Noémi néprajzkutató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Szentendre: A hátország ínségételei a nagy háború idején.
13.30. Dr. Mód László adjunktus, Szegedi Egyetem: Emlékművek, emlékezet 
a Dél-Alföldön
13.50. Dr. Simon András tanszékvezető, Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszék: 
Szőlészet helyzete a Dél-Alföldön az első világháború időszakában

Gyomaendrődi Vízi Világ rajzpályázat díjátadó

A	„Gyomaendrődi	Vízi	Világ”	című	
rajzpályázat	 díjátadó	 ünnepségére	
2018.március	 22.-én	 csütörtökön	 15	
órától a Körös Látogatóközpontban 
került sor.
A	 „TOP-2.1.3-15-BS1-2016-
00012-Belterületi vízrendezés 
IX.	 ütem	 Gyomaendrődön”	 című	
Terület-és	 Településfejlesztési	
Operatív Program keretein belül 
meghirdetett	 rajzpályázatra	 169	
db	 rajz	 érkezett.	 	 Négy	 korosztály	
nevezhetett a pályázatra és a 
nyeremények is korosztályonként 
kerültek	 átadásra.	 A	 rajzok	
tervezésénél	figyelembe	kellett	venni,	
hogy	 a	 projekt	 a	 belvízvédekezés,	
csapadékvíz csatornarendszer 
karbantartás, fenntartás, kezelés 
fontosságát célozza. Pl.: vizek 
helyben	 tartása,	 figyelem	 felhívás	
a csatornák karbantartására, árkok 
tisztítására, a csatorna part gyomirtás 
tilalmára. A gyerekek nagyon ügyesen 
megoldották a feladatot. A TOP-os 
forrásoknak	köszönhetően	nagy	értékű	
nyeremények kerültek átadásra. Az 
első	 helyezettek	 tabletet,	 a	 második	
helyezettek	 fejhallgatót	 a	 harmadik	
helyezettek pedig egy pendriveot, 
valamint	 minden	 résztvevő	 egy	 kis	
ajándékot	 vehetett	 át	 a	 szervezőktől.	
A	 díjakat	 Lehoczkiné	 Tímár	 Irén	
alpolgármester adta át.
Az eredmények az alábbiak szerint 
alakultak:
Óvoda:
I. Mertz Máté - Százszorszép Óvoda
II. Oláh Olivér - Szivárvány 
Gyermekkert
III. Dógi Viktória -Gyermekliget 
Óvoda

Általános Iskola 1-4.o.:
I.	Furka	Rebeka-	Kis	Bálint	Általános	Iskola
II.	Gonda	Noémi	-	Rózsahegyi	Kálmán	Általános	Iskola
III.Velő	Boglárka	-	Kállai	Ferenc	Alapfokú	Művészeti	
Iskola
Általános Iskola 5-8.o.
I.	Árvai	Dorina	-	Szent	Gellért	Katolikus	Általános	Iskola	
és Gimnázium
II.	Csatári	Levente	-	Kállai	Ferenc	Alapfokú	Művészeti	
Iskola
III.Csontos	Tibor	-	Kis	Bálint	Általános	Iskola
Középiskola:
I.	Kollár	Molli	-	Szent	Gellért	Katolikus	Általános	Iskola	
és Gimnázium
II.	Varsányi	Dáriusz	-	Szent	Gellért	Katolikus	Általános	
Iskola és Gimnázium
III.	Ladányi	Sára-	Szent	Gellért	Katolikus	Általános	Iskola	
és Gimnázium

Minden	résztvevőnek	szeretettel	gratulálunk!Fo
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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt és kedves családját 

2018. május 27-én 11 órára a 
HŐSÖK NAPJA 

alkalmából rendezendő ünnepségre a 
Szabadság téri hősi emlékműhöz

Ünnepi beszédet mond: 
Nagy László múzeumigazgató

Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum

Ünnepi műsorral közreműködik: 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa

Koszorúzás és a hála virágainak elhelyezése az 
emlékműnél

Tájékoztatás:  A Hősök tere felújítása miatt az  ünnepi 
megemlékezés a Szabadság téren lesz.

A	Dareh	Bázis	Zrt	értesíti	Tisztelt	Ügyfeleit,	hogy	az	ünnepi	
hulladékszállítások az alábbiak szerint lesznek megtartva:
2018.	április	30-a	(hétfő)	 	 	 NINCS	VÁLTOZÁS
2018.	május	1-e	(kedd)	helyett	 	 április	30-án	(hétfőn)
2018.	május	21-e	(hétfő)	helyett	 	 május	22-én	(kedd)

Kérjük az edényzetet reggel 7 órára kihelyezni szíveskedjenek.
Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
Honlap:	www.gyomakozszolg.hu

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

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Ügyelet ideje alatt hívható telefonszámok
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

ÓVODAI BALLAGÁSRA 

iskolai táskák         tolltartók
tornazsákok         sportzsákok

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






XV. Gyomaendrıdi Tudományos Néprajzi Konferencia 


 


Szent Antal Népház, Gyomaendrıd, Blaha Lujza utca 21. 
 

Fıvédnök: 
professzor, rektorhelyettes 

 
Konferencia elnöke: 

professzor, dékán 
 

„A mővészetpártoló professzor” címő kiállítás megnyitója 
Köszöntı: Toldi Balázs Gyomaendrıd Város Polgármestere 
Dr. Bartha Elek professzor, rektorhelyettes: Dr. Ujváry Zoltán tudományos   
           munkássága 
Zsuponyóné Ujváry Mária múzeumigazgató (Gömöri Múzeum):  
          Az Ujváry család.  Héttıl a debreceni katedráig 
Dr. Dénes Zoltán plébános, egyetemi docens: „Legfontosabb a barátság”    
          gondolatok Ujváry professzorról 
Dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató (Gyırffy István Múzeum):  
           A tanszékszervezı professzor egy volt diák szemével 
Szünet 
Dr. Szonda István: A gyomaendrıdi Holló László Mővésztelep 
Dr. Bagi László: „Mint oldott kéve…” címő rövidfilmjének vetítése 
Emlékezések (a jelenlévık 34 percben emlékeznek Dr. Ujváry Zoltánról) 
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Színházban voltunk

Petőfi	 vígeposzát	 –	 mint	 a	 paródia	
paródiáját	 –	 látták	 a	 harmadikosok	
és negyedikesek a békéscsabai 
Napsugár Bábszínház fergeteges 
előadásában.	 Zene,	 tánc,	 ének	 és	
irodalom,	konfliktuskezelés	interaktív	
élő-előadásban	 és	 emberméretű	
bábjátékkal.	A	 humorban	 bővelkedő	
rendhagyó irodalomóra két szálon 
futó eseményei maradandó élményt 
nyújtottak	 baby-boomereknek	 és	
alfáknak egyaránt.

Észkaszinót játszottunk

A Diákönkormányzat soron 
következő	 programja	 a	 március	 12-
én megrendezett Észkaszinó volt. 
A	 felső	 évfolyamos	 osztályok	 5	 fős	
csapatokkal képviselték magukat. 
A csapatokat 6 állomáson várták 
az	 állomásvezetők,	 ahol	 különböző	
nehézségű	 és	 kobaktörő	 feladatokat	
kellett megoldaniuk. A csapatok 
pontjaikat	 szépen,	 aprólékosan	
kidolgozott menetleveleikbe 
gyűjthették,	 amiért	 plusz	 pontokat	
is bezsebeltek. Az Észkaszinó 
nemcsak a gyerekeknek, hanem 
a	 pedagógusoknak	 is	 fejtörést	
okozott, hiszen szokatlan, furfangos 
feladatokat kellett kitalálni 
mindenkinek. 

Ismét összefogott az iskola közössége

Iskolánk	 szülői	 közössége	 2018.	
március 10-én megrendezte a 22. 
jótékonysági	 célú	 vacsorát.	 Idén	 a	

Riói Karnevál hangulatában telt el 
az este a Rubin Panzió éttermében. 
A	 dekorációt	 a	 rajz	 szakkörösök	
készítették	Kocsis-Pésó	 Irma	 tanárnő	
irányításával.  A tantestület karneváli 

dalokkal szórakoztatta 
a	 vendégeket,	 majd	
a Kner  Tánc-Sport 
Egyesület táncosainak 
műsora	 következett.	
Hálásan	 köszönjük	 a	
segítséget, a részvételt, 
a támogatásokat, 
felajánlásokat!	 A	
vacsora	 bevételéből	
csocsóasztalokat és 
játékokat	 vásárolunk	 a	
gyerekeknek. A támogatók 
névsora az iskola 
honlapján	látható.

Futóversennyel kezdődött a 
Diákolimpia tavaszi szezonja

2018.	 március	 13-án	 rendezték	 a	
Diákolimpia Mezei futóversenyének 
Körzeti	 döntőjét	 az	 endrődi	
sportpályán. Iskolánkat több mint 80 
diák képviselte a sporteseményen. 
Az	 időjárás	 ezen	 a	 napon	
megkegyelmezett	 a	 versenyzőknek,	
így az eredményes szerepléshez 
minden	adott	volt.	A	legjobbak:
Második korcsoportban Kővágó 
Dominika, Gonda Noémi, Paróczai 
Lili, Rácz Anita, Kozák Amanda 
csapata a dobogó legfelső fokára 
állhatott.

Harmadik korcsoportban az egyik 
lány csapatunk a Dinya Zsóka, Varga 
Mirtill, Kereki Lili, Balogh Diána, 
Pádi – Klein Boglárka alkotta 
csapat aranyérmes lett.
Negyedik korcsoportban, egyéniben 
Karsai Gábor örülhetett az 
aranynak 

A	 gyerekek	 kiváló	 teljesítménye	
lehetővé	 tette,	 hogy	 az	 április	
ötödikén	 megrendezésre	 kerülő	
megyei	fordulón	szép	számmal	tudjuk	
nevezni	 a	 diákokat.	 Reméljük,	 ott	 is	
hasonló	teljesítménnyel	ajándékoznak	
meg minket!

Elűztük a telet!

„Elegünk van már a télből, 
Hóból, fagyból, hideg szélből, 
Űzzük messze a telet, 
Hívjuk be a meleget! 
Segítsen hát ebben, aki 
bírja lábát, hogy napsütés 
ragyogja be a háza táját!”

A Kiszebáb égetésének 
hagyományával próbáltuk 
elűzni a telet március 20-
án az iskolánk udvarán. A 
bábu a tradicionális népi 
ünnepeken a tél, a böjt és 
a betegségek megszemé-
lyesítője volt. A negyedikes 
boszorkányok vezetésével 
a gyermekek télűző rigmu-
sokat énekeltek és gondűző 

cédulákat dobtak a tűzre, hogy meg-
szabaduljanak rossz tulajdonságaiktól, 
félelmeiktől.

Nyílt napokat tartottunk

Március 20-tól 22-ig vártuk az 
érdeklődő	 szülőket,	 hozzátartozókat	
valamint	a	leendő	első	osztályosokat	
nyílt napokra. Nagy örömünkre sokan 
éltek	a	lehetőséggel,	hogy	betekintést	
nyerjenek	 az	 iskola	 életébe,	
beszélgessenek a pedagógusokkal, 
lássák gyermekeiket az iskolai 
környezetben tevékenykedni. Az 
óvodásoknak	 játékos	 teadélutánnal	
zárult	a	beiskolázási	program,	várjuk	
a beiratkozást.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Zrínyi Ilona Matematikaverseny

2018. február 16-án iskolánk 16 
tanulója	 írta	 meg	 a	 Gyomaendrődi	
Rózsahegyi	 Kálmán	 Általános	
Iskolában	 a	 Zrínyi	 Ilona	
Matematikaverseny megyei 
fordulóját.	 A	 következő	 tanulók	 a	
megyei versenyen nagyon szépen 
teljesítettek:
Magyari Péter – 42. helyezés – 4. 
évfolyam
Szőke	 Gyula	 –	 33.	 helyezés	 –	 6.	
évfolyam
Rideg	 Zalán	 –	 48.	 helyezés	 –	 7.	
évfolyam
Tímár Olivér – 28. helyezés – 8. 
évfolyam.	 A	 további	 versenyzők	
közül	 is	 a	 legtöbben	 a	 rangsor	 első	
felében	 szerepeltek.	 Szujó	 Barna,	
Dávid	 András	 (3.	 évfolyam),	 Varjú	
Zétény	(4.	évfolyam),	Saly	Tamás	(5.	
évfolyam), Nun József (7. évfolyam), 
Varga	 Bence,	 Sztoján	 Zoltán,	 Ugrai	
Éva,	 Kónya	 Frigyes,	 Ács	 Orsolya,	
Gönczfalvi	 Ákos,	 Varjú	 Zalán	 (8.	
évfolyam)

Szitakötő képzés 

A	 közhasznú	 Liget	 Műhely	
Alapítvány a Liget folyóirat és 
könyvek	 megjelentetése,	 valamint	
előadássorozatok	 szervezése	 mellett	
2008	márciusától	adja	ki	a	Szitakötő	
című	 negyedévi	 gyereklapot.	
Iskolánk	 a	 kezdetektől	 csatlakozott	
a	 Szitakötő	 oktatási	 programjához. 
A programhoz csatlakozó hazai 
intézményekben évente egyszer 90 
perces pedagógus-továbbképzést 
tartanak,	 ahol	 segítséget	 nyújtanak	
az anyagok felhasználásához, és 
60 perces interaktív foglalkozást a 
kiválasztott	osztály	diákjainak.	Ebben	
az évben a harmadik és negyedik 
osztályos tanulók vehettek részt a 
programban. A munkát segítették 
a	 meghívott	 szülők	 is.	 Köszönjük	
segítségüket!

Hornokné Lapatinszki Gizella 
tanítónő	 az	 1.	 a	 osztályban	
természetismeretből	 tartott	bemutató	
órát,	 Forgácsné	 Gyetvai	 Krisztina	
történelemből,	 a	 6.	 a	 osztályban,	
Tóthné Szabó Irén pedig magyar 
irodalomból, a 6. c osztályban. 
Köszönjük	 a	 kollégák	 színvonalas	
pedagógiai	munkáját.

Megyei Kézilabda Diákolimpia 
Döntő

Március 20-án, Orosházán 
rendezték a Megyei Kézilabda 
Diákolimpia	 Döntőjét	 négy	 csapat:	
Békéscsaba,	 Gyomaendrőd,	
Orosháza	 és	 Újkígyós	 részvételével. 
A	Gyomaendrődi	Kis	Bálint	Általános	
Iskola III. korcsoportos lányai 
magabiztos	 győzelmet	 arattak	 az	
orosháziak	 felett	 (23:20).	 Az	 érem	
így már biztos volt, a kérdés csak az 
maradt, hogy mennyire lesz fényes. 
A békéscsabai csapat dolgát nagyon 
megnehezítették,	 de	 a	 győzelemhez	
pontosabb	befejezések	kellettek	volna!	
Így megyei második helyezettek 

lettek,	 és	 az	 országos	 selejtezőben	
folytatja	 a	 csapat	 a	menetelést!	 Szép	
volt lányok, csak így tovább!

Országos Úszóversenyen

Várkonyi Sarolta 8. c osztályos 
tanuló	 2018.	 13.	 24-én,	 a	
Hódmezővásárhelyen	 rendezett	
Országos Diákolimpián képviselte a 
Gyomaendrődi	 Kis	 Bálint	 Általános	
Iskolát.	Saci	a	Kajak	–	Kenu	sportágban	
nagyon	sikeres,	több	országos	bajnoki	
címe	 van.	 Minden	 idejét	 leköti	 a	
napi	 több	 órás	 kajakedzés,	 de	 azért	
az úszást is elvállalta, és nagyon 
szépen	teljesített:	11.	lett	az	Országos	
Diákolimpián.	 Felkészítő	 edzője:	
Kovács	 Gábor.	 Gratulálunk	 a	 fiatal	
sportoló eredményéhez!
A 2018. február 28 – án, 
Kiskunfélegyházán rendezett területi 
KI MIT TUD? - on három megye 
diákjai	 mutatták	 be	 tudásukat:	
zene, ének, vers - és mesemondás, 
rajz,	 illetve	 színdarab,	 tánc	 -	 és	
bábjáték	 kategóriákban.	 Iskolánkat	
Vass-Róza Jázmin 4. a osztályos 

tanuló	 képviselte.	 Rajz	 és	 ének	
kategóriában	 is	 első	 helyezést	 ért	 el	
a	 korosztályában,	 ezzel	 továbbjutott	
az országos fordulóra, melyet 2018. 
március	28-	án	rendeznek	Kiskőrösön.

Húsvéti suliváró

Március 22-én délután rendeztük meg 
a „Suliváró” foglalkozást. A város 
nagycsoportos óvodásai szüleikkel 
és a tanító nénikkel közösen 
készítettek	 húsvéti	 ajándékokat:	
húsvéti nyuszit, báránykát, csibét 
és	 hímes	 tojást.	 Ágostonné	 Farkas	
Mária	 igazgató	 nő	 a	 beíratással	
kapcsolatos	 teendőkről	 tájékoztatta	 a	
szülőket.	A	 foglalkozáson	 résztvevők	
megtekinthették Megyeriné Oskó 
Ildikó húsvéti mézeskalács kiállítását. 
A program végén minden kisgyermek 

báránykás pattogatott kukorica 
csomagot kapott.
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Internet Fiesta - A madarak világa 

2108.	március	23-án,	pénteken	az	1.	
a, az 1.b és a 4. a osztály ellátogatott 
a	 városi	 könyvtár	 soron	 következő	
rendezvényére. Gulyás Péter vetítéssel 
egybekötött	 előadását	 hallhatták	 és	
láthatták	 az	 érdeklődő	 gyerekek.	
Nem csak a madarak származását, 
tollazatát, csontozatát és egyéb 
fontos	 tulajdonságait	 ismerhették	
meg, hanem többek között azt is 
megtudhatták,	 hogy	 mi	 lett	 előbb,	
a	 tyúk	 vagy	 a	 tojás,	 és	 hogyan	
udvarolnak	 az	 egyes	 madárfajok.	
Biztos, hogy mindenkiben ragadt 
meg	valami	új	ismeret	a	látottak	vagy	
hallottak	alapján.

A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Az Iciri-piciri versenyek 

Már sok éves hagyományra tekint 
vissza az iskolánk által szervezett 
Iciri-piciri mesemondó- és 
rajzpályázat.	Idén	is	városunk	minden	
óvodájából	 érkeztek	 hozzánk	 a	
szebbnél-szebb	 rajzok,	 melyek	 aztán	
az	alsó	tagozat	auláját	díszítik	kiállítás	
formájában	 heteken	 keresztül.	 
A	 rajzpályázat	 eredményhirdetésére	
február	 28-án	 került	 sor,	 majd	 ezt	
követően	kezdetét	vette	a	mesemondó	
verseny. Az óvónénik alaposan 
felkészítették az apróságokat, szebbnél-
szebb meséket hallhattunk és bizony 
a	 zsűrinek	 nehéz	 volt	 kiválasztania	
a	 produkciók	 közül	 a	 legjobbakat. 
Aki nem ért el helyezést, annak 

sem volt oka búslakodni, hiszen az 
Iciri-piciri versenyek valamennyi 
résztvevője	tárgyjutalomban	részesült. 
A Rajzverseny	 díjazottjai:	 	 I.	 Puska	
Stella - Százszorszép Óvoda, II. 
Hegedűs	 Janka	 -	 Százszorszép	
Óvoda, III. Szikszai Szelli - Szivárvány 
Gyermekkert	 Óvoda.	 	 Különdíjas:	
Rómer Janka Gyermekliget 
Óvoda. A Mesemondóversen 
díjazottjai	 díjazottjai:	 I.	 Várkonyi	
Ádám,	Margaréta	Óvoda,	 II.	 Kovács	
Balázs - Százszorszép Óvoda, III. 
Putnoki Boglárka - Százszorszép 
Óvoda.	 	Különdíjasok:	Fülöp	Csenge	
-	Gyermekliget	Óvoda,		Hidasi	Zoltán	
- Szivárvány Gyermekkert Óvoda, 
Nógrádi Nándor- Százszorszép 
Óvoda.

Megemlékezés március 15-ről 

Nemzeti ünnepünk alkalmából tartott 
emlékműsort	iskolánk	felső	tagozatos	
irodalmi színpada és énekkara: Hunya 

Jolán,	Tóthné	Kele	Ágnes	és	Schwalm	
Gyula pedagógusok vezetésével. 
Színvonalas	előadásukat	az	intézmény	
tanulói	 együtt	 hallgatták	 a	 Fő	 úti	
épület udvarán.

További hírek, események az iskola életéből: 
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu/
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység
Lelki nap
Húsvét közeledtével ismét 
megrendeztük lelki napunkat, 
melyet hagyományainkhoz híven 
iskolamisével zártunk. A tavalyi évhez 
hasonlóan az alsóbb évfolyamosok 
előadásokat	hallgathattak	a	következő	
témákban: Dr. Szonda István: 
Szent Antal kultusz városunkban, 
Vatai	 Gyula:	 Őrizője	 vagyok-e	 az	
én	 testvéremnek?,	 Végh	 Ferenc:	 A	
legnagyobb	 ajándék,	 hogy	 lehet	 az	
enyém?	A	felsőbb	évesek	ez	idő	alatt	
a református gyülekezeti teremben 
tekintették	meg	a	Tűzálló	című	filmet,	
majd	ezt	követően	a	gimnáziumban	kis	
létszámú csoportokban beszélgettek a 
látottakról meghívott vendégekkel. 
Pedagógusaink hamarosan Egerbe 
látogatnak	 el	 lelki	 napjukon,	 a	
zarándokút a Szent Imre Plébánia 
által elnyert pályázat támogatásával 
valósul meg.

Újra Bécsben

Gimnáziumunk	 diákjai	 és	 tanárai,	
valamint kedves családtagok és isme-
rősök	 egy	 hangulatos	 bécsi	 kirándu-
lással kezdték ismét a tavaszi szüne-
tet. Szerdán, a lelki nap végén buszra 
szálltunk,	 és	 elindultunk	Fertődre.	A	
hosszú	út	után	jól	esett	az	esti	séta	és	
szép	 látványt	nyújtott	a	csodásan	ki-
világított Esterházy-kastély. Másnap 
reggel indultunk tovább Ausztriába. 
Először	a	Schönbrunni	kastély	mint-
egy	 25	 termét	 és	 hatalmas	 kertjét	
barangoltuk	be,	majd	a	kastély	előtti	
húsvéti	vásár	szebbnél-szebb	kézmű-
ves portékáit nézegettük és a helyi 
finomságokat	kóstoltuk	meg.	Később	
együtt sétáltunk Bécs belvárosában 
a	 híres	 Kärntnerstrasse-n,	 majd	 a	
Grabenen, megcsodáltuk a látniva-
lókat, többek közt a Stephansdom 
épületét, az egykori császári palota 
épületegyüttesét, Goethe és Mozart 
szobrát, valamint a híres bécsi opera-
házat. Délután Kittsee felé vettük az 
irányt,	és	meglátogattuk	a	Hauswirth	
csokigyárat, ahol nagyon kedves fo-
gadtatás	 és	 rengeteg	 finomság	 várt	
minket.	 Egy	 rövid,	 filmvetítéssel	
kiegészített gyárlátogatás után kós-
tolhattunk és vásárolhattunk a gyár 
termékeiből.	A	két	napos	bécsi	kirán-
dulásról csütörtök este értünk haza, 
sok-sok élménnyel és csokoládéval 
gazdagodva.

Versenyeredményekről röviden

Az	 idei	 évben	 a	 Zrínyi	 Ilona	
Matematikaversenyen ismét részt 
vettek	 diákjaink,	 a	 gimnáziumból	
Paróczai	Gergő	11/A	osztályos	tanuló	
érte	el	a	 legjobb	eredményt,	megyei	
10. helyezett lett, tanára Bela Tibor.
A	 városi	 „Gyomaendrődi	 Vízi	
Világ”	 TOP-os	 rajzpályázaton	 a	
középiskolások között iskolánk 
diákjai	 érdemelték	 ki	 az	 értékes	
ajándékokkal	 együtt	 járó	 dobogós	
helyezéseket.	 Kollár	 Molli	 első,	
Varsányi Dáriusz második és 
Ladányi Sára harmadik helyezést 
ért	 el.	 Mindhárman	 10/A	 osztályos	
tanulók, tanáruk Kis-Turcsányi 
Andrea. Gratulálunk az elért szép 
eredményekhez!

Mindennapi pénzügyeink

Hogyan	 spóroljunk,	 oldjuk	 meg	
mindennapi pénzügyeinket? Ez 
volt a márciusra vállalt témahetünk 
programja,	 melynek	 során	 tanáraink	
a	 legkülönbözőbb	 feladatokkal	
készültek az osztályok számára. 
A	 családi	 költségvetéstől	 a	
készpénzkímélő	 megoldásokon,	
hitelfelvételi	 lehetőségeken	 és	 állami	
támogatások	 igénylésének	 módján	
keresztül a diákmunka vállalásáig 
nagyon széles volt a feladatok tárháza, 
amelyek megoldásához a folyosói 
szabad falfelületeken olvasnivalót, 
tájékoztató	anyagot	 találtak	a	diákok.	
Az	 osztályfőnöki	 órákon	 tőzsdejáték	
színesítette a programot, amelyen 
a tanulók kamatoztathatták a 
megszerzett tudásukat és licitek által 
gyarapíthatták	tőkéjüket	is.	A	hét	során	
az	osztályok	teljesítményét	pontokkal	

értékelték,	győztesként	a	11.	B	osztály	
került ki, további dobogós helyekre a 
11. A és 9.B osztályok kerültek. 

Lelki nap
Húsvét közeledtével ismét megren-
deztük lelki napunkat, melyet hagyo-
mányainkhoz híven iskolamisével 
zártunk. A tavalyi évhez hasonlóan 
az	 alsóbb	 évfolyamosok	 előadásokat	
hallgathattak	 a	 következő	 témákban:	
Dr. Szonda István: Szent Antal kultusz 
városunkban,	 Vatai	 Gyula:	 Őrizője	
vagyok-e az én testvéremnek?, Végh 
Ferenc:	A	legnagyobb	ajándék,	hogy	
lehet	 az	 enyém?	 A	 felsőbb	 évesek	
ez	 idő	alatt	a	 református	gyülekezeti	
teremben	 tekintették	 meg	 a	 Tűzálló	
című	filmet,	majd	ezt	követően	a	gim-
náziumban kis létszámú csoportok-
ban beszélgettek a látottakról meg-
hívott vendégekkel. Pedagógusaink 
hamarosan Egerbe látogatnak el lelki 
napjukon,	a	zarándokút	a	Szent	Imre	
Plébánia által elnyert pályázat támo-
gatásával valósul meg.
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Bethlenes diákok szakmai 
gyakorlata Lengyelországban

Március	7-től	az	Erasmus+	program	ke-
retében három hetes szakmai gyakor-
laton vettem részt Lengyelországban, 
Roskosz	 településen.	 Kísérő	 tanári	
szerepet	töltöttem	be,	kolléganőmmel	
Kozsuch	 Nikolettel.	 Az	 Erasmus+	
program	újabb	 tíz	 diák	 számára	 adta	
meg	 a	 lehetőséget,	 hogy	 megismer-
hesse a lengyel gazdaságot, a lengyel 
szokásokat, ételeket, hagyományokat.
A szakmai gyakorlaton helyi ételek ké-
szítését	sajátították	el	a	tanulók:	leve-
sek, saláták, desszertek. Magyar napot 
is tartottunk, amikor csak magyaros 
ételeket készítettünk és megvendégel-
tük a lengyel diákokat, oktatókat, ba-
rátokat. Nagy sikere volt a csirke-pap-
rikásnak galuskával. A nyelvi akadá-
lyok	 legyőzésére	 kétnaponta	 lengyel	
órákon vettünk részt, ahol csoportos 
és kártyás módszerek segítségével 
megtanultunk	 néhány	 főbb	 lengyel	
szót	 és	 kifejezést.	Tanulmányoztuk	 a	
helyi	 vállalkozások	 működését,	 szo-
kásait, mindennapi megélhetésüket. 
Sokat kreatívoskodtunk: pokrócot 
szőttünk,	 vajat	 köpültünk,	 húsvéti	
dekorációkat készítettünk, szappano-
kat	 öntöttünk,	 tojásokat	 festettünk,	
zöldségeket és gyümölcsöket fa-
ragtunk. Hétvégeink is nagyon meg 
voltak tervezve. A lengyel emberek 
nagyon barátságosak és vendégszere-
tők.	Magyar	nyelvű	 idegenvezetéssel	
megszerveztek számunkra egy varsói 
kirándulást. A diákok megismerték 
Varsó	nevezetességeit,	a	régi	és	az	új	
várost. Megnéztünk egy LEGO ki-
állítást. Uszodában voltunk és tánc-
stúdióban Hip-Hop táncot tanultunk. 
Bowlingoztunk	 és	 lézer	 kastélyban	
harcoltunk egymással. Minden nap 
végét megbeszéléssel, összefogla-
lással zártuk, kielemeztük a napi ta-
nultakat. Nagyon tartalmasan telt el 
ez	a	három	hét.	A	diákok	nagyon	 jól	
dolgoztak, ügyesen vették az akadá-
lyokat,	 finomakat	 főztek	 és	 sütöttek,	
terítettek és kisegítettek a konyhában. 
Kreatívak voltak. Sok-sok dicséretet 
kaptak.	 Büszke	 vagyok	 rájuk.	 Én	 is	
sokat	tanultam	a	gyerekektől,	elsősor-
ban azt, hogy merészen bele kell vág-
ni a dolgokba, nyitottnak és belevaló-
nak kell lenni, nem kell meghátrálni 
semmilyen	ismeretlen	feladat	elől.
Davidovics Angéla mesterpedagógus

Csapó Dániel Emlékverseny

Diákjaink	 2018.	 március	 23-án	
Szekszárdon	 az	 FM	 által	 szervezett,	
nagy	múltra	 tekintő,	 rangos	 szakmai	
tanulmányi versenyen vettek részt, 
három kategóriában mérettettek 
meg. Az élelmiszeripari szekcióban 
Földi	 Regina	 a	 hagyományos	
tepertős	pogácsát	mutatta	be	modern	
köntösben.	Felkészítő	 tanára:	Kocsis	
Edit élelmiszeripari szakoktató 
volt.	 Kóstolójukkal	 sikert	 arattak.	
Alternatívák	 a	 mezőgazdaságban	
kategóriában	 Szerető	 Dorottya	 a	
Janovi	 ménes	 arab	 telivérjeiről	
készített	pályamunkát	Tölcsér	Zoltán	
tanár úr koordinálása mellett. Kis 
Imre	 a	 tökre	 oltott	 és	 saját	 gyökerű	
görögdinnyét hasonlította össze 
beltartalmi és termésmennyiségi 
szempontok	 alapján,	 az	 ő	
felkészülését	Molnár	Andrea	tanárnő	
segítette. Mindkét dolgozat az 
értékelésnél a maximális 100 pontból 
98	pontot	kapott.	Diákjaink	derekasan	
helyt álltak a szóbeli fordulón is. 
Gratulálunk nekik és sok sikert 
kívánunk a Kaposvári Guba Sándor 
versenyhez!

Lengyel cserediákok jártak 
iskolánkban

Iskolánk az Európa Parlament 
Nagykövet	iskolájaként,	jó	kapcsolatot	
ápol több külföldi iskolával, 
képzőközponttal,	így	a	lengyelországi	
Roszkossal is, ahonnan cserediákok 
érkeztek, hogy az édesipari, szakács, 
cukrász,	 gépész	 szakmában	 új	
tapasztalatokat szerezzenek. A 
környék nevezetességeivel, hazánk 
történelmével ismerkedtek, érdekes 
foglalkozásokon vettek részt, melyet 
intézményünk szakoktatói szerveztek 
nekik a tankonyhában. A Szent 
Antal	 sütőházban	 a	 magyar	 kelt	
tésztakészítést	 sajátították	 el,	 Zöld	
Endrénél	marcipán	figurákkal	idéztek	
húsvéti hangulatot, a Sikér pékségben 
péksüteményeket készíthettek, 
a	 Keselyős	 Kft-nél	 a	 gépeket	 és	
működésüket	 tanulmányozták.	
Élvezték	 Gyomaendrőd	 természeti	
és kulturális értékeinek felfedezését 
is.	Szép	 emlékekkel,	 sok	új	 szakmai	
fogással	 tértek	 haza.	 Reméljük,	
hamarosan	újra	 találkozunk	velük	az	
Erasmus+	programnak	köszönhetően.

Zöldülj! Fordulj! Vándorkiállítás 
és témanap

A Körösök Völgye Naturpark 
Egyesület	 a	 Földművelésügyi	
Minisztérium támogatásával 
környezetvédelmi szemléletformáló 
témanapot tartott iskolánkban. A 
diákok az öt kialakított helyszínen 
interaktív módon ismerkedhettek meg 
a komposztálással, a biokertészettel, 
a madárbarát kerttel, a hulladékok 
szelektív	 gyűjtésével,	 a	 papír-
újrahasznosítással	és	a	környezetbarát	
háztartással. A program során helyi 
termékeket (lekvárt, gyümölcslevet) 
is megkóstolhattunk.

Lengyelországban szakmai 
gyakorlaton

Az	 FM	 Agrárszakképző	 Intézményi	
Hálózat	 gyomaendrődi,	 kétegyházai,	
törökszentmiklósi, kenderesi 
szakgimnáziumok	 diákjai	 szakmai	
gyakorlatukat	 töltötték	 a	 Janow	 i	
Ménesben és helyi vállalkozóknál 
(Bialski	 Járás,	 Ljubelski	 régió,	
Lengyelország). Kint tartózkodásuk 
céljai	 a	 lovász	 szakma	 gyakorlati	
moduljainak	 megvalósítása,	 a	
vidéki turizmus, vendégfogadás 
és lovas programok szervezésének 
tanulmányozása.	Plenter	Zsuzsanna	és	
Tölcsér	Zoltán	szakoktatók	a	lengyel	
projektpartnereinkkel	együttműködve	
biztosítják	 a	 gyakorlati	 programok	
megvalósítását, kulturális és 
vidékismertető	 látogatásokat	
szerveznek a diákoknak. Tanulóink 
szakmai	 gyakorlata	 az	 Erasmus+	
Mobilitás program keretében, az 
Európai Közösség támogatásával 
valósult meg.
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Drogprevenciós rendezvény Gyomaendrődön
„Mindig meg lehet találni a célhoz vezető utat”

A	fenti	címmel	két	tanulságos	előadást	
hallgathattak	 meg	 a	 Gyomaendrődön	
tanuló középiskolás diákok 2018. már-
cius 22-én, immáron harmadik alka-
lommal a Járási Hivatal dísztermében. 
A programot Dr Pacsika György a 
Gyomaendrődi	Járási	Hivatal	vezetője	
nyitotta	 meg,	 aki	 köszöntőjében	 el-
mondta és kiemelte, hogy mindannyi-
unk	életében	vannak	olyan	időszakok,	
amikor válaszút elé érkezünk: 
dönthetünk a „gyors megoldások”, 
az alkohol, vagy a kábítószer mellett, 
vagy	választhatjuk	a	nehezebb,	de	bec-
sületes utat.
A prevenciós célzattal szervezett 
délelőtt	 egyik	 előadója	 Vizdár-Lőczi	
Gizella	 volt,	 az	 Esőmanók	 Tolna	
Megyei Autistákért Egyesület aktiv-
istája	és	vezetőségi	tagja,	aki	az	„Au-
tizmussal körbefont anyasággal is 
meglátni az élet kicsi csodáit”	 című	
előadásában	megmutatta,	hogyan	lehet	
felszínen maradni akkor is, ha az élet 
hegyeket görget elénk. A két autista 
gyermeket	 nevelő	 édesanya	 beszélt	
az elfogadásról, az alázatról és a ki-
tartásról a diákoknak. Prezentációval 
mutatta	 be	 családja	 mindennapjait.	
Betekinthettünk a megpróbáltatásai-
kba is éppúgy mint örömeikbe. Megis-
merhettük azt az „apró csodát”-ahogy 
ő	 nevezte-	 ami	 a	 felszínen	 hagyta:	 ez	
pedig a hasonló sorsú emberekért való 
tenni akarás érzése.
A	 másik	 előadó	 Márkus	 István	 vál-
lalkozó	 volt,	 aki	 szabadidejében	 ul-
trafutó. /Ultrafutónak azokat a spor-
tolókat nevezzük, akik a maratoni 
távnál, azaz a 42 km 195 méternél töb-
bet teljesítenek. /
Márkus	 István	 előadásának	 már	 a	 címe	
is elgondolkodtató: „Magányos a célod-
hoz vezető út, de különleges élmény ta-
lálkozni önmagaddal.”
Az élménybeszámoló gerincét az ultrafu-
tás csúcsának tartott Sparthatlon-ra való 
felkészülés, ill. maga a verseny alkotta.

Megtudhattuk, hogy a Sparthatlon táv 
246	km-es	futást	jelent,	melyet	egyben	
kell	 teljesíteni	 a	 sportolóknak	 30	 óra	
leforgása alatt. A nehezített terepviszo-
nyok (nagy szintkülönbség) mellett 
meg kell küzdeniük a magánnyal és a 
hőingással	 is.	 Nappal,	 a	 gyakran	 30-
40	Celsius	fok	feletti	hőség	nehezíti	a	
dolgukat,	 mely	 aztán	 éjszakára	 2-10	
fok	alá	süllyed.	Az	erős	fizikai	fájdal-
mak (dagadt végtagok, vízhólyagok, 
stb.) és a lelki megpróbáltatás mellett 
nem ritka gondolat a verseny feladása 
sem.	 Futónk	 10	 éves	 felkészülés	 után	
2016-ban vágott neki a távnak, amely 
Athéntől	 Spártáig	 tartott.	 Abban	 az	
évben	 a	 versenyen	 370-en	 indultak,	
de	 csak	 233-an	 értek	 célba.	 Márkus	
István	 végül	 kevesebb,	 mint	 29,5	 óra	
alatt	 teljesítette	 azt,	 így	 a	 	 32.	 helyen	
végzett. A prezentációban láthattuk a 
magyar zászlóval célba érni, mely ab-
ban	a	pillanatban	elfelejtette	vele	a	sok	
évig tartó felkészülés és a pillanatnyi 
megpróbáltatásokkal teli küzdelmet, 
amely végül álmai megvalósulásához 
és	beteljesüléséhez	repítette.

Dankó	 Béla	 országgyűlési	 képviselő	
úr elmondta, hogy Magyarországon 
is	 problémát	 jelent	 a	 drogfogyasztás,	
különösen	 a	 fiataloknál	magas	 arányú	
a kipróbálás. Egy 2014.-es felmérés sz-
erint	a	9.-11.	osztályos	tanulók	23%-a	
használt már valamilyen szert, és nagy-
on örül annak, ha ehhez hasonló ren-
dezvényeket szerveznek, hiszen ezek 
mutathatnak	 alternatívákat	 a	 fiatalok	
számára.
Toldi	 Balázs,	 Gyomaendrőd	 Város	
Polgármestere záró gondolataival értek 
véget	 a	 délelőtti	 előadások,	 amelyek	
számára is rendkívül elgondolkod-
tatóak, és igen érdekesek voltak. 
Egyúttal	 reményét	 fejezte	ki,	 hogy	ha	
a	fiatalok	 a	 hivatalvezető	 úr	 által	 em-
lített válaszutakhoz érkeznek, akkor a 
megfelelő	döntéseket	fogják	meghozni	
az életük során. 
A	 Gyomaendrődi	 Kábítószerügyi	
Egyeztető	 Fórum	 ez	 úton	 is	 szeret-
né megköszönni Dr Pacsika György 
hivatalvezető	 úr	 segítségét	 a	 program	
sikeres megvalósulásáért.

Lehóczkiné Timár Irén, KEF elnöke
Pál Jánosné, KEF titkára

Gyomaendrődi	Hírmondó	közéleti	havilap
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A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János születésének 200. 
évfordulója	 tiszteletére	 készített vándorkiállítása egy buszban 
berendezve,	 egy	 éven	 keresztül	 járja	 az	 országot.	 A	 kiállítás	 Arany	
János életművét, életét, költészetének máig ható eleven erejét versek, 
képek, relikviamásolatok, hang- és	filmfelvételek	segítségével	mutatja	
be. A látogatókat aktivizáló, fából készült, egyedi installációs elemek 
nem csupán különleges látványvilágot teremtenek, de segítik a 
szövegértelmezés, a befogadás folyamatát is. A beépített digitális 
eszközök lehetőséget nyújtanak Arany költészetének és pályájának 
mélyebb megismerésére, verseinek élvezetére, vagy éppen a 
szórakoztató	 játékra.	 Megismerhető lesz például Arany 
kapcsolatrendszere,	életének	és	kultuszának	helyszínei;	kipróbálható	a	
Toldi erőjáték, lehet hallgatni verseket, és rappelt Arany-szövegeket 
is.

A busz melletti pihenőben a látogatóknak alkalma lesz Arany-
köteteket lapozgatni,	 kvízeket	 kitölteni,	 szójátékokat	 játszani,	 és	
kipróbálhatják erejüket egy petrencés rúddal vagy egy malomkővel is.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy csoportok csak előzetes, 
időpont egyeztetés alapján látogathatják a buszt. Kérjük, 
egyeztessenek időpontot a könyvtárban!

Rózsahegyi Napok program előzetes
2018. május 11-13.

2018. május 11. péntek 
-	délelőtt	

MEGNYITÓ
RENDHAGYÓ	ÓRÁK

EREDMÉNYHIRDETÉS,	DÍJÁTADÁS

-	délután	15	óra
KADA	ERIKA	-	BELLA	RÓZSA
„TÜNDÉR-HATÁRON	TÚL”
Áprily	Lajos	vallásos	költészete

KÖNYVBEMUTATÓ	ÉS	KIÁLLÍTÁS
Helyszín:	Határ	Győző	Városi	Könyvtár,	Fő	út	230.

-	este	TÁBORTŰZ,	SZALONNASÜTÉS
Helyszín:	Ridegvárosi	játszótér,	Hídfő	étterem	udvara

2018. május 12. szombat
-	délelőtt	KIRÁNDULÁS
-	délután		GÁLAMŰSOR

	 -	este		BARÁTI	BESZÉLGETÉS

2018. május 13. vasárnap
-	délelőtt	10	óra	RENDHAGYÓ	KÖNYVBEMUTATÓ

GERGELY	ÁGNES	ENDRŐDI	FÜZETEKRŐL	 
SZÓLÓ	ÍRÁSÁNAK	BEMUTATÓJA

Helyszín: Szent Antal Népház, Blaha út 21.

Szeretettel	várjuk	mindazokat,	akik	az	Endrődi	füzetek	elkészítésében	
bármilyen	 módon	 közreműködtek:	 adatgyűjtőket,	 adatközlőket,	 	 a	
szerkesztőket,	a	jegyzetek	készítőjét,	a	tanulmányok	íróit,	a	lektorokat	
és	a	kötetek	illusztrátorait.	Várjuk	azokat	is,	akik	a	tájjellegű	ételeinket	
annak	idején	megfőzték,	a	népi	játékokat	elkészítették,	várjuk		azokat,	
akik	a	szőtteseiket	kölcsönadták,		hogy	lefotózhassuk.	Reméljük,	minél	
többen	eljönnek.
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II. Torta- és  
Süteménysütő  

verseny

A	Határ	Győző	Városi	Könyvtár	torta-	és	süteménysütő	versenyt	
hirdet.	Várjuk	minden	amatőr,	vagy	profi	cukrász	és	sütni	szerető	
személy	jelentkezését!	(Az	amatőr	és	profi	kategória	természetesen	
külön kategóriában kerül értékelésre.)
A versenyen való részvétel feltétele: nevezési lap kitöltése, 
beküldése	vagy	leadása	a	könyvtárban.	Nevezési	díj	nincs.	
A tortákat, süteményeket 2018. április 28-án kell leadni a 
könyvtárban 7-8 óra között.

Eredményhirdetés 2018. április 28. 11 óra.
A nevezések beérkezésének határideje 

2018. április 20. péntek 12 óra.

A részletes információkért keresse a könyvtárat: Fő út 230. 
email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

A verseny kategóriái:
I.	 Hagyományos,	 vagy	 design	 torta	 tetszőleges	 témában,	
ízesítésben. Maximális méret: legnagyobb	 átmérő:	 40	 cm,	 3	
emeletmagasságnál ne legyen nagyobb. Minimális méret: 12 szelet.
A	tortákat	az	alábbi	szempontok	figyelembe	vételével	bírálják:	a	
megjelenés,	esztétika,	díszítés.	Ugyanakkor	a	torták	íze,	ízvilága	is	
számít,	mert	a	zsűri	ez	alapján	választja	ki	Gyomaendrőd	Tortáját,	
ezért olyan tortákat kell leadni, amelyek kóstolhatók.
II. Kategória: Aprósütemények kategóriában: 

•	 édes sütemény, és 
•	 hideg sós alkategóriákban. 

Legalább 20 szeletes (db-os) süteményt kell készítni, amelynél a 
bírálati	szempont	a	megjelenés	és	az	ízvilág.	Hűtést	nem	igénylő 
süteményeket várunk.
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VASÚTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 
GYOMAENDRŐDÖN 

 
 

A Szolnok – Békéscsaba – Arad vasútvonal részeként 160 éve épült gyomai vasútállomáson  

1858. május 1-én futott át az első, menetrend szerint közlekedő vonatszerelvény. 

Ebből az alkalomból 2018. április 27-én 13 órakor  

vasúttörténeti kiállítás nyílik a 

Kállai Ferenc Művelődési Központban 
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9 sz. 

 
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 

 

A kiállítás megtekinthető 2018. május 13-ig 

Nyitva tartás: minden nap 9 – 12 óra és 13 – 16 óra között 

Csoportokat előzetes egyeztetés alapján más időpontokban is fogadunk.  

Elérhetőségünk: 70 457 99 01 
 

                                                                        
              Bethlen Gábor Alapítvány                        Vasúttörténeti Alapítvány               Bethlen Nyugdíjasok Közössége 
                        Gyomaendrőd                                                                                                              Civil Szervezet        

 

 

MEGHÍVÓ 
A Galaktika Baráti Kör szeretettel meghívja 

Önöket Kalmár János előadására. 

 

Időpontja: 2018. április 21. 15 órai kezdettel 

A rendezvén helye: 
 Kállai Ferenc Kulturális Központ 
 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. 
Témák: 
 1. Az Idegenek és az Intelligens tervezés 
  A Pan Spermia teória 
  Az Intelligens tervezés 
  Az evolúciós elmélet mikrobiológiai megközelítéssel 
 2. A Georgia Guidestones rejtélye 
  Kik állnak az emlékmű felállítása mögött? 
  Az Új Világrend tízparancsolata 
  Az iránykövek csillagászati vonatkozásai 
  A Fekete kockák és a Szaturnália ünnepe 
  Rejtett összefüggések a Georgia Guidestones üzeneteiben 

Minden érdeklődőt várunk! 
Belépőjegy: 1000 Ft 
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Tavaszi mazsorett versenyen a Színfolt
Öt	 ország	 több	mint	 400	 versenyzője	
vett részt március 24-én a Nyílt Nem-
zetközi Mazsorettsport és Hagyomá-
nyos Mazsorett Versenyen Oroszlány-
ban,	 ahol	 a	 gyomaendrődi	 Színfolt	
Mazsorett Táncegyesület versenytán-
cosai	 is	 versenyeztek	 a	 maratoni,	 13	
órás nívós megmérettetésen. A rende-
ző:	 a	Magyar	Majorette	 Szövetség	 és	
az	 oroszlányi	Hébé	Művészeti	 Iskola,	
amely	 intézmény	a	30.	 jubileumi	évét	
ünnepelte. A Színfolt mazsorettek szép 
eredményekkel tértek haza: Czinczár 
Noémi: botos szóló: hetedik h. Szilágyi 
Csilla: botos szóló: hatodik h. pompon 
szóló:	ötödik	h.	Zászlós	mini	formáció:	
negyedik h. Baráth Beáta : tradicionális 
botos	szóló:	arany	minősítés,	 tradicio-
nális	színpadi	botos	csapat	koreográfia:	
szintén	arany	minősítés.	Hunya	Jolán,	
a	Színfolt	vezetője,	alapító	tagja	a	Ma-
gyar	Majorett	Szövetségnek.	Ebből	az	
alkalomból	 jubileumi	 elismerő	 okle-
vélben	 részesült:	 a	Magyar	Majorette	
Szövetség	céljaiért	végzett	példaértékű	
munkájáért	 és	 a	 mazsorettsport	 terü-
letén	 nyújtott	magas	 színvonalú	 szak-
mai	munkássága	 elismeréséért.	 Kőrös	

–	Nyíri	Dóra	 a	Színfoltban	 táncolt	15	
évig,	 5	 éve	 pedig	 már	 a	 Gyáli	 Tűz-
madarak	 Mazsorett	 Együttes	 vezető	
edzője,	és	az	ünnepségen	a	„Mazsorett	
–	 vezető	 szakmai	 díj	 ezüst	 fokozatát”	
vehette	át	eredményes	munkája	elisme-
réseként.
Május	19-21.	között	pedig	Gyomaend-
rődön,	a	Varga	Lajos	Sportcsarnokban	

lesz	 a	 Magyar	 Mazsorett	 Bajnokság,	
a szövetség legnagyobb versenye, 
amelyet a Színfolt Táncegyesület és 
vezetője	rendez.	Erről	az	országos	ver-
senyről	 lehet	 az	 Európa	 Bajnokságra	
kvalifikálniuk	azoknak	a	csapatoknak,	
akik	 a	 kategóriájuk	 első	 három	 hely	
valamelyikén	végeznek	a	zsűri	megíté-
lése	alapján.

ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Dolgozzon Ön is Délkelet-Magyarország
legnagyobb gépgyártó és autóipari társaságánál

GÉPKEZELŐ VAGY VÉGELLENŐR
pozícióban Békéscsabán!

Versenyképes jövedelem, cafeteria, bónuszok,
céges buszjárat, stabil munkahely!

Ne hagyja ki a lehetőséget!

JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
tirpak.rita@work-force.hu

+ 36 20 934 4016

Ne hagyja ki a lehetőséget!

JELENTKEZZEN MOST!
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XVI. BOGRÁCS NAPJA 
2018. június 2. 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 
2018. MÁJUS 31-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.)	

GYOMAENDRőDI ÁRUSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 

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

Ismét lesz Bográcsnapi futóverseny! 
A részletes programról később adunk tájékoztatást. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

2018. április 21-én, szombaton 
Gyomaendrődre érkezik újból a 
szűrőkamion, ahol szájüregi rák és 
bőrrák szűrés lesz 11:00 - 16:00 – 
óráig. 
A szűrőkamion a Gyomaendrődi 
járási hivatal parkolójába fog 
érkezni. 
Mindez kiegészül testzsírszázalék 
méréssel és testtömeg index 
méréssel, dietetikai tanácsadással. 
Lesz testtudathasználat tanácsadás 
Alexander technika tanárokkal. 
Mindenki kap ajándéka tavaszi Élet 
Igenlők Magazint és Béres cseppet. 
Lesz reform konyha (mobil főzés 
profi séffel) kóstolóval és kreatív 
alkotó sarok - a Rák ellen az 
Emberért, a Holnapért Alapítvány 
virágából quillingart technikával 
hűtő mágnest sodorhatnak majd a 
résztvevők.
Mindenkit szeretettel várunk: 
2018. április 21-én, szombaton. 

Érkezik a szűrőkamion
Újból rákszűrés lesz 

Gyomaendrődön

Figyelem!

A közfoglalkoztatási programban 
előállított	homoktövis	ivólé,	a	
gallyak felaprításával készített 
darálék,	seprűk,	a	kertészetben	
előállított	virágok	kaphatók	

Gyomaendrődön	az	 
Alkotmány	utca	5.	sz.	alatt.

Nyitva:	hétfőtől-csütörtökig	
7 órától 14 óráig, 

pénteken 7 órától 12 óráig.

Étkezési térítési díjak befizetése
A	 2018-as	 év	 májustól	 júniusig	 terjedő	 időszak	 étkezési	 térítési	 díj	 befizetés	
időpontjai	megtekinthetők	a	cikk	folytatásában.

2018 2018
Étkezési 
időszak:

Kis Bálint Ált. Iskola 
Tálalókonyha

Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. 
Tálalókonyha

Kossuth	Lajos	u.	3
Május 24 április	(kedd)	7.30	-	16.00 23 április	(hétfő)	7.30	-	16.00

8 május	(kedd)	7,30	-	16.00 7 május	(hétfő)	7.30	-	16.00
Június 29 május	(kedd)	7,30	-	16.00 28 május	(hétfő)	7.30	-	16.00

5 június	(kedd)	7,30	-	16,00 4 június	(hétfő)	7.30	-	16.00

Az étkezéssel kapcsolatos módosítás a 
06-20/415-23-02-es	telefonszámon	tehető	meg.
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Megalakult KörösFit Diáksport Egyesület
Nagy változás várható a 2018-as 
évben a gyomai tornászok életében. 
2018.	 februárjában	megalakult	 a	 saját	
egyesületük, a KörösFit Diáksport 
Egyesület,	 mellyel	 új	 lehetőségek	
nyílnak	a	versenyző	és	nem	versenyző	
gyerekek számára.
2018. március 10-én elkezdődött	 a	
tavaszi	 versenyidőszak. Csapatunk 
ma Csongrádon, az országos 
FITKID	 Dance	 egyéni	 és	 Dance	
Show	 versenyen	 mutatta	 meg	 tudása	
legjavát.	 A lányoknak nem volt 
könnyű	 dolga,	 minden	 korcsoportban	
nagyon	 sok	 ügyes	 versenyző	 között	
kellett megmérettetniük magukat. A 
versenyen	közel	200	egyéni	versenyző	
és	 30	 csapat	 lépett	 színpadra,	 hogy	 a	
10	 fős	 zsűri	 előtt	 a	 legszebb	 táncukat	
adják	elő.	

Eredmények:
Csapatverseny: 
2. kcs: 6. hely	–	Siva	tánca	(Farkas	
Lara,	Farkas	Lili,	Hankó	Réka,	Gomb-
kötő	Zsófia,	Sztvorecz	Gréta,	Zádori	
Zoé)
2. kcs: 8. hely	–	Timber	(Ádám	Or-
solya, Csipai Csenge, Gyovai Tímea, 
Ignácz Csenge, Varsányi Misell, 
Zsombok	Dóra) 
3.	 kcs: 9. hely	 –	 Matrózok	 (Fekécs	
Noémi, Hankó Panna, Nagy Andrea, 
Szunyog Hanna, Tímár Petra)
Az	 egyéni	 mezőnyben	 óriási	
versengés	volt	a	pontszerző	helyekért.	
Gyomaendrődről	 14	versenyző	 indult,	
akik	 közül	 tizenegyen	 most	 először	
álltak színpadra egyéni versenyen.
Farkas Lili kitartó és alázatos edzés 
munkájának	köszönhetően	az	5.	helyen	

végzett.	 Pontszerző,	 6.	 helyezett	 lett	
Sztvorecz Gréti.

A versenyen részt vettek továbbá: 
Szilágyi Csilla (7. hely), Hankó 
Panna	 (10.	 hely),	 Gombkötő	 Zsófia	
(13.	 hely),	 Csipai	 Csenge	 (13.hely),	
Szunyog	Hanna	(15.	hely),	Tímár	Petra	
(19.	 hely),	 Fekécs	 Noémi	 (20.	 hely),	
Varsányi	Misell	(20.	hely),	Farkas	Lara	
(21.	 hely),	 Ádám	 Orsolya	 (23.	 hely),	
Hankó	Réka	 (25.	 hely),	Nagy	Andrea	
(25.	hely).

A	gyerekek	felkészítője:
Gergely Orsolya és Varró Renáta.

Gratulálunk	minden	versenyzőnek!

Vaszkán Milán Országos Bajnok
Gyönyörű	 sikereket	 értek	 el	

városunk atlétái a március 17-
én Kecskeméten megrendezésre 
kerülő	 Mezeifutó	 Országos	
Bajnokságon,	 ahol	 mindhárom	
éremből	szereztünk!	Mivel	egész	
télen kint tartottuk edzéseinket, 
a	 zord	 időjárási	 feltételekhez	
kiválóan alkalmazkodtunk és 
ez	 a	 teljesítményünkben	 meg	 is	
mutatkozott.
A	legkisebbek	mezőnyében,	az	U	
11 korosztályban Vaszkán Milán 
az 1000m-es távon sokáig vezetve, 
a célegyenesben egy szabálytalan 
előzés	 következtében	 szorult	 a	
második	helyre,	ám	teljesítménye	
így	 is	 lenyűgöző.	 Békés	
megye	 három	 fős	 válogatottja	
10	 pontot	 teljesítve,	 nagy	

fölénnyel országos bajnoki 
címet szerzett, melynek 
legeredményesebb	 tagja	 Milán	
volt.
Az	 U	 13	 korosztályban	 3	 fős	
csapatunk	 a	 pontszerző	 6.	
helyen zárt 66 ponttal, itt Karsai 
Patrik és Vaszkán Bence voltak 
csapattagok.
A	 serdülő	 korosztályban	 a	
csapatunk dobogós helyen 
végzett Karsai Gáborral a 
csapatban, aki egyéniben az 
előkelő	12.	helyen	végzett,	ami	
tekintve azt, hogy egy évvel 
fiatalabb	 társainál,	 igencsak	
dicséretes	teljesítmény!

A	fiatal	atléták	felkészítője	
Vaszkán Gábor 

atlétika	szakedző



HÍRMONDÓ22

A Körös Kajak SE márciusi hírei
A	 rendkívül	 sikeres	 paksi	 fizikai	
felmérővel	 elkezdődött	 az	 idei	
versenyszezon	 a	 Körös	 Kajak	 SE	
sportolói számára. A tavaszi felkészülést 
már nagyon várták a gyerekek, hiszen az 
időjárás	enyhülésével	vízre	szállhattak.	
Bár	 a	 szélsőséges	 idő	 nem	 mindig	
tette	 lehetővé,	 de	már	 egyre	 teljesebb	
vízi edzésmunkát végezhettek. A 
továbbfejlesztett	 eszközállomány	
sokrétűbb	és	több	lehetőséget	magában	
hordozó	edzésmunkát	 tesz	 lehetővé,	 a	
versenysportolók,	 és	 a	 szabadidejüket	
kajakozással	eltöltők	számára	is.	
Gyomaendrőd	 Sportjáért	 Alapítvány	
Gellai Gergőt és Nagy Dominikot 
díjazta	 válogatott	 eredmények	 és	
más országos kiváló eredményeik 
elismeréseként. Ezek az elismerések 
is	 azt	 bizonyítják,	 hogy	 jó	 úton	
halad egyesületünk, a folyamatos 
fejlesztéseknek	 és	 a	 kitartó	
edzésmunkának	köszönhetően.	

Idén immár két igen rangos 
versenyt bonyolít le egyesületünk: 
elnyertük az Eszkimó-Indián Játékok 
megrendezésének	 jogát,	melyet	 június	
23-24-én	 rendezünk	 meg.	 A	 20.	
Viharsarok-kupa	 augusztus	 24-25-én	
kerül megrendezésre. Ezáltal még több 
sportolót,	 edzőiket,	 családtagjait	 és	
szurkolóit	 csábítjuk	 Gyomaendrődre.		
A versenyeket egyéb programokkal is 
színesítjük,	hogy	az	idelátogatók	minél	
tartalmasabban és kellemesebben 
tudják	 eltölteni	 szabadidejüket.	 A	
Körös	 Kajak	 SE	 szeretettel	 meghív	
minden	 gyomaendrődi	 és	 vidéki	
lakost, hogy látogasson ki a versenyre 
a	gyomai	szabadstrandra	és	szurkoljon	
a	versengő	fiataloknak.
A	 Körös	 Kajak	 SE	 immár	 húsz	 éve	
van	jelen	az	ország	kajakos	sportjában.	
Húsz éve, hogy gyerekek százait vette 
rá	a	sportolásra,	kajakozásra,	a	mozgás	
szeretetére. Húsz éve, hogy válogatott 

sportolókat ad az országnak, Európa- 
és	Világbajnokokat,	köztük	az	olimpiai	
negyedik helyezett Tótka Sándort. Húsz 
éve, hogy folyamatosan minden évben 
kajakosok,	 kenusok	 százait	 csábítja	
városunkba, hogy részt vegyenek az 
ország egyik legrégebbi versenyén, a 
Viharsarok-kupán.	A	Körös	Kajak	 SE	
tagjai,	 az	áldozatkész	 szülők	 továbbra	
is azon munkálkodnak, hogy további 
jubileumokat	 ünnepelhessünk,	 hogy	
még több kisgyerek szeresse meg 
a mozgást, az aktív életmódot, és 
persze	nem	utolsó	sorban	a	kajakozást.	
Egyesületünk ebben az évben is 
vár	 minden	 mozogni	 vágyó	 fiatalt,	
öreget	 vagy	 csak	 időnként	 aktív	
kikapcsolódásra vágyókat egyaránt. 
Kajak	 edzésekről	 érdeklődni	 Csőke	
Zsolt	 (Tel:	 70/420-19-44)	 edzőnél	
lehet,
Sárkányhajózásról	 Tímár	 Imre	 
(Tel.:	30/945-16-99)	ad	felvilágosítást.

2018. április 8-án az 
Országgyűlési	 válasz-
táson,	 Gyomaendrődön	
a	 választásra	 jogosultak	
66,4	%-a	szavazott.	
Békés Megye 2. sz. 
Választókerületének, 
így	Gyomaendrődnek	is,	
Dankó Béla lett az or-
szággyűlési	 képviselő-
je.	A	pártlistákra	 leadott	
szavazatok többségét 
a	 Fidesz-KDNP	 kapta	
meg. (Az eredmények 
nem hivatalosak.)
Toldi Balázs polgármes-
ter: Gratulálok Dankó 
Bélának,	 Gyomaendrőd	
újra	 megválasztott	 or-

szággyűlési	 képviselőjének.	 Eddig is eredményes, 
korrekt	munkakapcsolatban	álltunk,	remélem	ez	a	jövőben	
is	így	marad.	Bízom	benne,	hogy	képviselő	úr	továbbra	is	
sokat	 tesz	 választókerülete,	 benne	 Gyomaendrőd	 lakói-
nak	boldogulása,	életminőségük	javítása	érdekében.
Köszönöm a lakosságnak, hogy elmentek szavazni, hogy 
éltek	 a	 demokrácia	 érvényesítésének	 lehetőségével.	
Gyomaendrődön	rendkívüli	esemény	nélkül,	rendben	zaj-
lottak	a	választások.	Köszönöm	mindazok	munkáját,	akik	
segítették a választókat abban, hogy törvényesen, zavarta-
lanul	élhessenek	jogaikkal.	A	szavazókörökben	feladatot	
ellátók	jól,	becsületesen	végezték	munkájukat.
Külön	köszönöm	a	Gyomaendrődi	Közös	Önkormányzati	
Hivatal munkatársainak a hónapok óta tartó felkészülési, 
előkészítési	és	a	választás	napján	tanúsított	felelősségtel-
jes	munkavégzésüket.

Lapzárta után
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„III. SAJTOS MAJÁLIS”
A XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál kiemelt programjaként 
harmadik alkalommal kerül megrendezésre a sajtos és túrós ételek főzőversenye. 

Helyszín: 
Kis Bálint Általános Iskola udvara (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45.) 

Bejárat a Szabadság tér felől.

Időpont:
2018. április 29. (vasárnap) 8,00 órától. 

Az ételeket 13 órára kell zsűrizésre leadni.
Olyan ételeket kell készíteni, amelyekben a SAJT és/vagy a TÚRÓ alapanyagként kerül 

felhasználásra. 
Az ételeket két kategóriában lehet nevezni: hideg és meleg étel. 

A csapatok gondoskodnak a főzéshez szükséges alapanyagokról, eszközökről. 
Kérjük, hogy gázüzemű főzőeszközt hozzanak!

A zsűri az íz, illat, szín, állag, az alapanyag felhasználása és a kreativitás alapján bírálja el az 
elkészített ételeket.

A zsűrizés szakértő, mesterszakácsok részvételével történik. 
Eredményhirdetés 14,00 óra.

A főzőversenyre jelentkező csapatok között kisorsolásra kerül egy görögországi 
szállásfelajánlás az Androméda Travel Utazási Iroda támogatásával.

Nevezési határidő: 2018. április 20. (péntek) 15, 00 óra
Nevezési díj: 3000,- Ft/csapat, amelyért az alábbi lehetőséget biztosítjuk: 

Csapatonként egy sörasztal két paddal, vízvételi lehetőség, mosdóhasználat.
Nevezni a Kállai Ferenc Kulturális Központban 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. szám alatt 

és a kfkk.gyomaendrod@gmail.com e-mail címen lehet.

VÁRJUK A FŐZNI SZERETŐ-TUDÓ CSAPATOK, 
KÖZÖSSÉGEK NEVEZÉSÉT!
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