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A gyomaendrődi önkormányzat 
legnagyobb szabású rendezvénye a sajt-
és túrófesztivál. Az idén huszonegyedik 
alkalommal megrendezett három 
napos esemény bővelkedett a szakmai, 
kulturális és egyéb programokban. 
A hivatalos megnyitóra szombaton 
került sor, ahol Toldi Balázs 
polgármester köszöntőjében arról 
beszélt, hogy a sajtkészítők és sajttal 
foglalkozók mindig örömmel jönnek 
Gyomaendrődre, az ország egyik 
legjelentősebb, szakmai programokkal 
is fejlesztett tematikus fesztiváljára.  
A városvezetés a szakmai programok 
és vásár mellett fontosnak tartja 
azt is, hogy a lakosság számára 
változatos jó programokat kínáljon, a 
környező településekről is látogatókat 
vonzzon. Dr. Gyuricza Csaba, a 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 

Központ igazgatója méltatta a két 
évtizedes rendezvényt, amely a 
minőségi tejtermékek előállítását és 
fogyasztását helyezi a középpontba. 
Ez egyben jó iránymutatás a 
tejágazat fenntarthatóságának és 
versenyképességének megőrzésében, 
növelésében is.  Dr. Kulcsár László, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Békés megyei elnöke kiemelte: a 
fesztivál nemcsak a tejtermékekről 
és az agráriumról szól, hanem a 
város népszerűsítéséről is. Méltatta a 
gyomaendrődi értékeket, amelyekre 
joggal lehetnek büszkék az itt lakók is. 
A vásári forgatagban a sajtot árusítók 
mellett borok, pálinkák, kézműves 
termékek is várták az érdeklődőket.  A 
Kállai Ferenc Kulturális Központ több 
korosztályt megszólító programjait 
nagysikerű, esti koncertek követték. 
A sajtokat minősítő verseny mellett, 
a Határ Győző Városi Könyvtárban a 
III. Torta- és Süteménysütő verseny 
és kiállítás került megrendezésre. 
Testvérvárosi küldöttségek Pilznoból 
és Nagyenyedről érkeztek. Bár az 
időjárás nem fogadta kegyeibe a 
fesztivált, több ezer ember szórakozott 
a kellemes programokon, különösen az 
esti koncertek voltak sikeresek, ahová 
nagyon sokan érkeztek a környező 
településekről is. És hát sajt, az volt, 
minden mennyiségben! 

(HGYVK)

XXI. Sajt- és Túrófesztivál
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A XXI. Sajt- és Túrófesztivál 
alkalmából első alkalommal került 
megrendezésre a Magyar Sajtkészítők 
Egyesülete által rendezett szakmai 
tanácskozás. Témája volt: a turizmus és 

a sajt kapcsolata, a tematikus utakban 
rejlő lehetőségek kihasználása, és a 
sajt, mint helyi termék beillesztése a 
turisztikai kínálatba. Kovács László, 
az egyesület elnöke elmondta, hogy 

a borutakhoz hasonlóan tervezik 
kiépíteni a sajtút hálózatot is. Cél, hogy 
hogy minél több sajtút állomás jöjjön 
létre az ország különböző pontjain. 
Gyomaendrőd is sajtút állomás lett. 

(HGYVK)

I. Sajtút Konferencia

XXI. Sajt- és Túrófesztivál - képek

Fotó: Ambrus-Szabó József

Fotó: Ambrus-Szabó József

Fotó: Ambrus-Szabó József

Fotó: Ambrus-Szabó József

KÖZLEMÉNY
2019. június 8-án szombaton délelőtt 
a „Bogrács Napja” rendezvényhez 
kapcsolódva, Gyomaendrődön fo-
gadja ügyfeleit a Kormányablak 
Busz.
Az ügyfeleknek a helyszínen le-
hetőségük lesz okmányirodai 
ügyeiket intézni: többek között sze-
mélyazonosító igazolványt és jo-
gosítványt cserélni, új lakcímet és 
gépjármű adásvételt bejelenteni, 
ügyfélkaput nyitni, stb. Kérelmek 
(szociális, nyugdíj, családtámoga-
tási stb.) beadására is lesz lehetőség 
a Buszban. 

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, 
hogy mindenképpen hozzák ma-
gukkal a személyes okmányaikat 
(fényképes személyazonosító iga-
zolvány és lakcímkártya), mert 
ezek nélkül nem lehetséges az ügy-
intézés! Fizetés a posta szomba-
ti zárva tartása miatt a helyszínen 
csak bankkártyával lehetséges!
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2019. április 26-án került meg-
rendezésre a XVI. Gyomaendrődi 
Tudományos Néprajzi Konferencia a 
Szent Antal Népházban. 
Dr. Szonda István kuratóriumi el-
nök köszöntőjét követően Toldi 
Balázs polgármester átadta a 
Gyomaendrőd Tudományos Életének 
Fejlődéséért kitüntetést Dr. Bartha 
Eleknek, a Debreceni Egyetem 
rektorhelyettesének, Dr. Forisek 
Péternek, a Debreceni Egyetem do-
censének, illetve Dr. Dénes Zoltán 
címzetes egyetemi docensnek.  

A polgármester köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy Gyomaendrőd számá-
ra kiemelt fontosságú a város és az 
egyetem kapcsolata. A tanácskozás 
megemlékezett Dr. Ujváry Zoltán pro-
fesszorról, akinek elévülhetetlen érde-
mei voltak az immár 16. éve megren-
dezett konferencia létrejöttében. Toldi 
Balázs Gyomaendrőd város nevében 
posztumusz kitüntetést adományozott 
a 2018. januárban elhunyt professor 
emeritusnak, amelyet Dr. Bartha Elek 
vett át. Dr. Bartha Elek a konferencia 
elnöke köszöntőjében kifejtette, hogy 
a Debreceni Egyetemnek kevés telepü-
léssel van olyan kiváló szakmai és em-
beri kapcsolata, mint Gyomaendrőddel. 
Kiemelte: hasznos és eredményes kap-
csolatot sikerült kialakítani a várossal, 
egy olyan együttműködést, amelyre a 
jövőben mind az egyetem, mind pedig 
Gyomaendrőd építkezhet. A konferen-
cia szakmai előadásokkal folytatódott. 
A neves előadók széles időskálán moz-
gó, történelmi és néprajzi előadásokat 
tartottak.

Tudományos konferencia a Szent Antal Népházban

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
és Dr Magyar Hajnalka, a Városi 
Egészségügyi Intézmény vezetőjének 
koordinálásával Magyarország legna-
gyobb mobil diagnosztikai központ-
ja érkezett városunkba április 28-án. 
Magyarország átfogó egészségvédel-

mi szűrőprogramja 2010-ben kezdte 
meg működését 74 szakmai szervezet 
összefogásával Európai Uniós irány-
elvek alapján. Hazánk dobogós helyet 
foglal el több népegészségügyet érintő 
megbetegedésben. Éppen ezért nagyon 
fontos szerepet tölt be a magyar társa-

dalomért életre hívott prog-
ram, mely segít a lakosság 
egészségi állapotának folya-
matos megfigyelésében, a 
beteg és orvos kapcsolatok 
találkozásában, az egész-
ségvédelem több dimenziós 
megismerésében. A program 
a szűrések mellett külön fi-
gyelmet fordít a lakosság 
egészségét fenyegető rizi-
kófaktorokra - dohányzás, 
alkohol, a mozgásszegény 
életmód, helytelen táplálko-
zás, elhízás - amelyek élet-
mód tanácsadással megelőz-
hetőek. A Magyarországot 
átfogó egészségvédelmi szű-
rőprogram keretében 37 féle 
átfogó vizsgálatra volt lehe-
tősége városunk lakóinak, 
előzetes regisztráció alapján. 
A szakmai háttér biztosításá-
ban a Városi Egészségügyi 
intézmény szakasszisztensei 
is részt vettek. A speciális  

szűrőkamion előtti közel 200 m2 terüle-
ten 30 életmód pont, anatómiai modell 
választék, fejlett virtuális technológia 
jelent meg Magyarországon egyedül-
álló módon, mely izgalmas és érdekes 
programot kínált az érdeklődőknek. 
Köszönet Dr Magyar Hajnalkának és 
csapatának a közreműködésért, vala-
mint Toldi Balázs polgármesternek, 
hogy támogatta ezt a nemes ügyet!

Mobil diagnosztikai központ érkezett városunkba



HÍRMONDÓ4

Hagyományteremtő céllal került 
megrendezésre május 1-jén az 
idei városi Sportmajális, mellyel 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
a régi idők majálisait igyekezett 
megidézni. A szeszélyes időjárás 
ellenére nagy érdeklődés mellett 
több helyszínen számos program 
várta a majálisozókat. A Varga Lajos 
Sportcsarnokban sorra követték 
egymást a neves sportolók, akik 
alaposan megmozgatták a sportolni 
vágyó gyomaendrődieket A Béres 
Alexandra fitneszedző, Katus Attila 
világ- és európa bajnok sportoló által 
vezetett fitneszedzéseken valamint 
Makár Tamás és Piltz Kitti spinning 
oktatók edzésein is szép számmal 
vettek részt az érdeklődők. A kézilabda 
sportágat Vérten Orsolya volt magyar 
válogatott kézilabdázó képviselte, aki 
a kézilabdás lányok edzését irányította 
ez alkalommal. 
Délelőtt a város műfüves focipályáján 
munkahelyi és civil közösségek 
csapatai mérkőztek meg egymással. 
A Gyomai Kner Nyomda, a Skylotec, 
a Judo Club, a Liget Fürdő és 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
nevezett csapatokkal.
Nagy népszerűségnek örvendett az 
íjászat és a kötélpálya, valamint a 

Szabadság téren felállított 
exatlon pálya és mászófal is, 
de a lábbal hajtós járgányok 
is egész nap a gyermekek 
rendelkezésére álltak. 
Ismét színvonalas bemutatókat 
láthattunk a KörösFit DSE, 
a Hencz Wrestling Birkózó 
SE, a Gyomaendrődi Judo 
Club és a Színfolt Mazsorett 
csoport sportolóitól, valamint 
a REX K-9 Kutyaiskolától is a 
nagyszámú közönség előtt. 
A nap végén díjazásban 
részesültek a kimagasló 
eredményeket elért csapatok, 
értékes Decathlon vásárlási 
utalványok kerültek kiosztásra.  
A műfüves focibajnokság eredménye:
I. helyezés Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata
II. helyezés Skylotec Hungary Kft 
III. helyezés Gyomaendrődi Liget 
Fürdő Kft.
Az íjászaton mindhárom helyezést a 
Kner Nyomda csapatai szerezték meg.
Az exatlon akadálypályán:
I. helyezés Százszorszép Óvoda csapata
II. helyezés ÖNO „Soproni” csapata
III. helyezés Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat csapata
A Sportmajális legaktívabb közössége 

címet a Gyomai Kner Nyomda 
Zrt nyerte el, díjuk 100 000 Ft 
értékű Decathlon utalvány és egy 
vándorserleg. 
Legaktívabb közösségként különdíjban 
részesült a Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ.
A programok Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata és az EFOP-1.5.3-16 
Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Gyomaendrődi Járásban című projekt 
támogatásával valósultak meg, mely 
többek között a közösségfejlesztéshez, 
közösségépítéshez kapcsolódó 
tevékenységek fejlesztésére irányul.

Első Gyomaendrődi Sportmajális

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
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A 2019. április 25-én megtartott kép-
viselő-testületi ülésen első napirendi 
pontként elfogadtuk Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának 2018.évi 
zárszámadási beszámolóját. Az ön-
kormányzat gazdálkodásában az el-
sődleges cél az volt, hogy a képvise-
lő-testület által kötelező feladatként 
meghatározottakat maradéktalanul 
végrehajtsuk, a kijelölt fejlesztési cé-
lok megvalósuljanak. A beszámolóból 
kiderült, hogy biztosított volt a stabil 
gazdálkodás, az önkormányzat bevé-
telei 108 millió Ft-tal haladták meg az 
eredeti tervet. A kedvező költségvetési 

mérleg a növekvő adóbevételeknek, 
a fegyelmezett intézményi és önkor-
mányzati gazdálkodásnak, illetve a le-
hető legtöbb pályázati forrás kihaszná-
lásának is köszönhető. A zárszámadási 
mérleget végül 125 millió forintos ma-
radványértékkel fogadtuk el. Úgy gon-
dolom, a számokból is kiderül, jó úton 
járunk és reméljük, hogy a 2019-es 
költségvetés jövő évi zárszámadásánál 
is növekedést fogunk tapasztalni. 
Tárgyaltunk a Városi Egészségügyi 
Intézmény 2019. évi egységes szabad-
ság tervezett időpontjairól. A döntés 
értelmében 
2019. július 22-től 2019. augusztus 
4-ig 10 munkanapon át, 
2019. december 23-tól - 2020. január 
5-ig 5 munkanapon keresztül szünetel 
az egészségügyi szolgáltatás. 
A szabadság ideje alatt a Békés 
Megyei Központi Kórház Sürgősségi 
Betegellátó Ambulanciája látja el a 
szakrendelések helyettesítését. 
Az ügyeleti ellátás minőségével kap-
csolatos észrevételek miatt, keressük 
a megoldást arra, milyen formában 
lehet az ellátás minőségén javítani.  

A Körös-szögi Kistérségi Többcélú 
Társulás mellett más központi ügyele-
tet működtető szolgáltatót is megkeres-
tünk annak érdekében, hogy a jelenle-
ginél magasabb szakmai színvonalú el-
látást tudjunk biztosítani. Sajnos, a tár-
gyalások nem vezettek eredményre. Az 
egyeztetések során megkerestünk több 
környezetünkben lévő önkormányzatot 
is, akik hasonló problémával küzde-
nek. Több megbeszélést is folytattunk 
egy új ellátási modell kidolgozásá-
ról. A képviselő-testület támogatja, 
hogy Gyomaendrőd, Mezőberény, 
Dévaványa, Kamut, Köröstarcsa, 

Hunya és 
C s á r d a s z á l l á s 
közös feladatel-
látás keretében 
biztosítson orvosi 
ügyeleti ellátást. 
Így az ellátás 
színvonalát olyan 
módon javíthat-
nánk, hogy az ön-
kormányzat által 
fizetendő hozzá-
járulás mértéke 
csökkenhetne. A 
képviselő-testület 
felkérte a hivatalt, 
hogy a folytas-
son le beszerzési 
eljárást és annak 
eredményét ter-

jessze be a májusi ülésre. 
Döntöttünk arról, hogy a Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Kistérségi 
Óvoda a 2019/2020-as nevelési évben 
is csatlakozik az óvodatej programhoz. 
Az idei tanévben már csatlakoztunk a 
kezdeményezéshez, az ovisok minden 
nap friss tejből készült termékekhez 
juthatnak. 
 A testület döntött arról is, hogy az önkor-
mányzat a Jelen és Jövő Gyermekeiért 
Alapítvány közreműködésével, önként 
vállalt feladatként biztosítja 2019. júli-
us 1. napjától 2019. július 26. napjáig, 
4 héten keresztül a nyári napközis ellá-
tást. Jelentkezni lehet a Gyomaendrődi 
Család és Gyermekjóléti Központnál.
Pályázatot nyújtunk be a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola és Kollégium 
területén egy korszerű sportudvar ki-
alakítására, amely hasonló lesz, mint a 
Kis Bálint Általános Iskolánál megva-
lósult sportudvar. A benyújtási határidő 
2019. május 31. A vissza nem térítendő 
támogatás maximális értéke 20 millió 
forint, ehhez sikeres pályázat esetén 
25% önerőt kell biztosítania városunk-
nak. 

Pályázatot nyújtunk be egy új játszótér 
kialakítására, 15 millió forintos támo-
gatási összegre. A fejlesztés tervezett 
helyszíne a Határ Győző tér. A kon-
cepció egy olyan játszótér kialakítása, 
amely kicsik és nagyok számára egy-
aránt élvezhető lesz. Reményeink sze-
rint a játszótér megépítésével hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy a Határ Győző tér 
többfunkciós közösségi tér lehessen. 
A 2019. évben megvalósuló út- és jár-
da-építési, valamint útfelújítási munká-
latokról több fordulóban is tárgyaltunk. 
A döntés értelmében 98 millió forint 
volt kijelölve erre a célra. A képviselői 
és lakossági igények alapján összeállt 
tartalom mértéke jóval meghaladja ezt 
az összeget. 125 millió forintra emeltük 
a keretet, a finanszírozásához 27 millió 
forintot csoportosítunk át, a 2018. évi 
szabad maradvány terhére. 
A járdák felújításában érintett terüle-
tek: 
• Hősök 51-53. járdafelújítás 
• Blaha úti idősek otthona előtti bur-

kolat felújítás és átépítés 
• Áchim úti termálkút burkolat fel-

újítása 
• Erzsébet ligeti mozgáskorlátozott 

lejáró 
• Október 6. lakótelep burkolat fel-

újítása 
• Kossuth úti járda felújítása
• Pásztor János utcai járda felújítása 
• Polányi Máté utcai járda felújítása 
• Bajcsy Zsilinszky úti járda felújí-

tása 
Út- és parkoló építésben, illetve felújí-
tásban érintett útszakaszok: 
• Bánomkerti kerékpárút 
• Kossuth út 30. szám előtti parkoló 
• Vásártéri lakótelep 34. útfelújítás 
• Fő úti parkolók felújítása 
• Blaha úti járda és parkoló felújítása 
• Orgona utca 1. ütem útépítés 
• Vadász utcai földút stabilizálása 
• Kossuth út 45. szám előtti parkoló 

építése 
• Hősök úti burkolat szélesítése 
• Hantoskerti lejáró építése 
• Korányi - Décsi sarok kanyarodóív 

szélesítése 
• Blaha úti óvoda előtti parkoló épí-

tése
• Máv állomás előtti parkoló felújí-

tása 
• Keresztúri utca felújítása 
• Kocsorhegyi út felújítása 
• Besenyszegi út murvázása 
• Dózsa György utcai parkoló 
• Dózsa György utcai ívkorrekció 
• Gyepmesteri út kátyúzása 
• kátyúzásra 2000m2.  

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri beszámoló
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A jogok gyakorlása, élni a szavazási 
joggal, egyenlő a jövő reményével, hit 
a demokráciában. Az unió politikáját, 
erősségét, a közeli és távoli jövőjét 
befolyásoló szavazás előtt állunk, 
amely döntés a tagállamok sorsáról 
is. A nyugati típusú kereszténységhez, 
az Európához tartozásról Szent István 
király döntött. Magyarország ezután 
küzdötte fel magát Európa vezető 
államai közé. Hosszú évszázadokon 
át meghatározta, befolyásolta Európa 
történelmét. Majd a történelem viharai 
miatt hosszú évtizedekig élt szinte 
Európán kívüli életet, elzártan.  

Most szavazás útján, szabadon 
dönthetünk a hovatartozásról, 

befolyásolhatjuk a jövőnket. Olyan 
döntést kell hozni, amely nem 
évszázadok, nem évtizedek után lesz 
hatással történelmünkre, mert sok 
olyan probléma van, amely azonnali 
döntéseket sürget: társadalmi, 
gazdasági feszültségek, kulturális 
ellentétek, a természeti környezetünk 
pusztítása. Biztatok mindenkit, éljen 
jogaival, hogy érvényre jussanak 
elképzelései. Az eredmény nem lesz 
mindenki számára kedvező, de bízom 
abban, hogy olyan képviselők jutnak 
az Európai parlamentbe, akik felelős 
gondolkodással, tettekkel biztosítják, 
védik és őrzik: a fenntartható jövőt; 
gyermekeink, unokáink jövőjét; a 

természeti környezetet, föld, levegő, 
víz védelmét; Európát és egyetemes 
társadalmi, gazdasági, kulturális 
értékeit; a magyar érdekeket, 
hagyományainkat, anyanyelvünket, 
kultúránkat. 

Az, hogy igent, vagy nemet 
mondunk, hogy mire mondunk igent 
vagy nemet, szuverén döntés. A 
választás, a döntés a mi kezünkben van. 
Nagyon fontos megérteni azt, hogy 
aki visszalép jogainak gyakorlásától, 
vagy közömbös marad, az nem kérhet 
számon semmit.

Toldi Balázs polgármester

Szavazzon Ön is! – az Európai Uniós választások elé

Kényelmes és gyors megoldás nyújt 
a bárhonnan elérhető Önkormányzati 
Hivatali Portál
Házasságkötés, gyermekszületés, 
építkezés, autóvásárlás, 
vállalkozásindítás, mind-mind 
fontos és örömteli, ugyanakkor 
kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel 
is járó események. Januártól 
már minden magyarországi 
településen, így nálunk is elérhető 
az Önkormányzati Hivatali Portál 
szolgáltatás, amelyen keresztül 
online, akár a saját nappalinkból is 
kényelmesen és gyorsan intézhetők 
az önkormányzati hivatali ügyek 
a hét minden napján. Így életünk 
kisebb-nagyobb eseményei és azok 
adminisztrációs feladatai is sokkal 
könnyebbé válnak. 
Évente számos hivatalos ügyben 
keressük fel a helyi önkormányzatot, 
a hivatali látogatások száma pedig 
tovább nő életünk nagy pillanatainál. 
Anyakönyvi kivonat kiállítása, 
gépjármű- és építményadó bejelentés, 
szociális támogatási kérelem 
benyújtása, szálláshely nyilvántartásba 
vétel, iparűzési adó bevallás és 

még sorolhatnánk azon 
tevékenységeket, melyek 
általánosan a személyes 
ügyintézések közé 
tartoznak és automatikusan 
a hosszú sorban állás 
jut róla eszünkbe. Ez a 
kép azonban 2019-től 
teljesen megváltozik, 
mert az Önkormányzati 
Hivatali Portálon 
keresztül már egyre több 
ügyet elektronikusan is 
intézhetünk, amikor időnk 
engedi, akár a vasárnapi 
ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan 
egységes ügymenetet biztosít és 
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál 
megszokhattuk, úgy a digitális térben 
is végig vezet minket a jól ismert 
folyamatokon. Első lépésben saját 
magunk beazonosítása történik, 
majd a lakossági és vállalkozási 
ügyintézés kiválasztása, ezt 
követően pedig a szükséges adatok 
megadása. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, 
átláthatóbban és papírmentesen, vagyis 
környezetkímélőbb módon tehetjük, 
mint korábban. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon 
keresztül bejelentkezett felhasználók 
számos helyi lakossági, ipari, 
kereskedelmi, szociális vagy adóügyet 
indíthatnak, az online űrlappal nem 
rendelkező ügyek esetén pedig az 
e-Papír szolgáltatást lehet igénybe 
venni.

Az e-ügyintézést választókat a 
belépést követően azonosítja a 
rendszer és az űrlapok általános adatai 
automatikusan kitöltésre kerülnek, 
rövidítve így a ráfordított időt. A 
felhasználók bármikor nyomon 
követhetik az általuk elektronikusan 
indított helyi önkormányzati ügyeket, 
így pár kattintás után megismerhetik 
a folyamatok aktuális állapotát és 
megnyithatják a lementett űrlapokat. 
A gyorsabb ügyintézést támogatja, 
hogy a lakosság mellett 
a vállalkozások is kényelmesen 
teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos 
ügyeiket és távolról is lekérhetik 
helyi adóegyenlegüket és aktuális 
folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali 
Portál a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el, 
melyet településünk weboldalán is 
megtalálnak.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan
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Helyi kitüntetések adományozása  
Tegyen javaslatot Ön is!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzati kitüntetések és 
elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati 
rendeletében újraszabályozta a Díszpolgári cím, a 
Gyomaendrődért díj, valamint Gyomaendrődért 
Elismerő Oklevél adományozásának rendjét.  

Ez évben augusztus 20-án, Szent István napi nemzeti 
ünnepünk alkalmából kerül sor az elismerések átadására.
A kitüntetések adományozására a polgármester, 
a képviselő-testület tagjai, civil szervezetek és a 
polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot. 
Amennyiben az önkormányzati kitüntetések 
adományozására a helyi civil szervezetek és közösségek 
javaslattal kívánnak élni, úgy javaslatukat olyan írásos 
indokolással nyújtsák be, melyből megismerhető a 
kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet életútja, 
tevékenysége, annak jelentősége és a 
városra gyakorolt hatása. 

Javaslatukat 2019. május 31-én 12 óráig a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Titkárságára (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) 
szíveskedjenek benyújtani. 

A kitüntetés adományozásáról szóló döntést a képviselő-
testület a júniusi ülésén hozza meg.

Önkormányzati kitüntetések és 
elismerések

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Gyomaendrőd fejlődését szolgálók 
megbecsülésére és elismerésére az alábbi megújított 
kitüntetéseket és elismeréseket alapítja:
- Gyomaendrőd Díszpolgára cím 
- Gyomaendrődért díj 
- Gyomaendrődért Elismerő Oklevél

Gyomaendrőd Várossá avatására alapított, és 
harmincéves évfordulójára megújított Gyomaendrőd 
Díszpolgára cím (továbbiakban: díszpolgári cím), 
valamint a Gyomaendrődért díj (továbbiakban: 
pro urbe díj) kitüntetések, Gyomaendrőd 
érdekében tett legkiemelkedőbb különleges 
érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren 
szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. 

A Gyomaendrődért Elismerő Oklevél (a továbbiakban: 
szakterületi elismerő oklevél) az oktatásban és nevelésben, 
a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a 
szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, 
a sportban, a környezet- és természetvédelemben, 
a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a 
közellátásában, a turizmusban, a közszolgáltatásban és 
a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és 
szakmai érdemek elismerésére szolgál.

Díszpolgári cím
A díszpolgári cím annak a Gyomaendrődhöz kötődő 
személynek adományozható, aki a várossal tartós 
és szoros kapcsolatot ápoló szaktekintélyként 
vagy mecénási szerep-vállalóként járult hozzá a 
társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális élet 
fejlődéséhez, múltunk megőrzéséhez, továbbá 
az egészségügy, az oktatás, a közművelődés és a 
sport területén kiemelkedő tevékenységet végezve 
és eredményt elérve köz-megbecsülést szerzett. 
A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. 
Évente 1 díszpolgári cím adományozható. 
A díszpolgári cím díszoklevélből és éremből áll.

Gyomaendrődért díj (Pro urbe díj)
Pro urbe díj annak a személynek, közösségnek 
adományozható, amelyik Gyomaend-rődön kifejtett 
évtizedes munkásságával, a gazdaság, a kutatás, a 
közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, 
a közoktatás, a környezetvédelem, a turizmus, a kultúra 
és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése 
érdekében ki-emelkedő eredményességű, maradandó 
értékű tevékenységet végzett; a város érté-keinek hazai 
és külhoni megismertetésében, valamint kapcsolatainak 
gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Az pro urbe díj posztumusz is adományozható. Évente 
legfeljebb 2 pro urbe díj adományozható. A pro urbe díj 
díszoklevélből és plakettből áll. 

Gyomaendrődért elismerő oklevelek 
(Szakterületi Önkormányzati elismerés)

Szakterületi önkormányzati elismerés a következő 
szakterületeken elért kimagasló szakmai érdemek 
elismeréséért adományozható:

a) oktatás és nevelés 
b) kultúra és művészet 
c) egészségügy 
d) szociális munka 
e) gyermek- és családvédelem 
f) sport 
g) környezet- és természetvédelem 
h) katasztrófa- és rendvédelem 
i) közellátás és közszolgáltatás 
j) turizmus 
k) közszolgálat

A szakterületi önkormányzati 
elismerésből évente legfeljebb 
4 adományozható. 

A szakterületi önkormányzati 
elismerés díszoklevélből és 
ajándéktárgyból áll.
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HÍRMONDÓ16

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő csoportok 
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott vagy 25 év alatti 
fiatal, GYESE-ről - GYED-ről visszatérő, vagy ápolási 
díjban részesülő, és szeretne jelenlegi élethelyzetén vál-
toztatni, keresse irodánkat!

A programban elérhető szolgáltatások:
• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés

További információ:
KBC Nonprofit Kft., Paktumiroda, 
5500 Gyomaendrőd, Hősök út 46.
Tel.: +36 20/ 239-0260, 
e-mail: hornok@kbcnkft.hu, 
Honlap: www.kbcnkft.hu

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási 
Együttműködések a Gyomaendrődi Járásban”
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Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesület 

Gyomaendrődi Helyi 
Szervezetének vezetősége 

értesíti tagjait és a jövőbeni 
tagokat,hogy

2019. évben az alábbiak 
szerint tartja a fogadó óráit.
Endrődön minden második 
héten szerda délután 14,00-
16,00-ig a Rózsakert Idősek 

Klubjában, az endrődi 
utcabejárata felől az 

ebédlőjében.
Szeretettel várjuk az új tagok 

jelentkezését is. Bővebb 
tájékoztatás a helyszínen.
Tisztelettel a vezetőség: 

Varga János 
Tel.: +36304938159

A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosító számú, 
Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi gazdaságfej-
lesztési megoldás megnevezésű projekt keretében hamaro-
san indul a gyomai piac fejlesztése. A tervezett beruházás 
keretében, a piac területén mintegy 900 m2-en, fedetté válik 
a piactér. Ezzel mind a vevőknek, mind az árusoknak kom-
fortosabb környezetet tudnak biztosítani.  A kulturált eladás 
és vásárlás biztosítása mellett a beruházás célja még, a helyi 
termelők nagyobb arányú bevonása a minőségi termékek 
értékesítésébe. A tervek között szerepel az akadálymentesí-
tett mosdó kialakítása is.  A pályázat segítségével a Pásztor 
János utcán a parkoló fejlesztését is megvalósítják. A kivi-
telezésre kiírt közbeszerzési eljárás befejezése május köze-
pére várható, ami után kezdődhet a kivitelezés. A befejezés 
ez év őszére várható. 

(HGYVK) 

Hamarosan indul a gyomai piactér fejlesztése

GSPublisherVersion 0.30.100.61

Mobil: /30/ 9658-353;           E-mail: csabaterv@gmail.com
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Városi Piac fejlesztése
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Durst Ferenc

Schäfer József

Fekete Ferenc

A tavalyi év nagysikerű beruházása 
hozta a várt eredményeket. A vizes 
játszótér, amely speciálisan a helyi 
fürdőnek, egy bogárhátú autót 
formázó csúszdával lett kialakítva, 
hamar népszerűvé vált a látogatók 
körében. Az idei évben 127 millió 
forint értékű beruházás megvalósítását 
tervezi a tulajdonos önkormányzat.  A 
legnagyobb összeget a csúszdapark 
kialakítására fordítják, amelyhez 
érkező medencét is ki kell alaktani. 
A nyitásra elvégzett felújítások 
között szerepel a kültéri medence 

vegyszeradagolójának cseréje és a 
villamoshálózat korszerűsítse is. A 
mosdók korszerűsítése mellett jelentős 
felújításon megy keresztül a külső, 
családi medence is. Elhelyezésre 
kerül majd egy trambulin, valamint 
egy vizes légvár is. A legnagyobb 
beruházás, a csúszdapark kivitelezése 
a szezon végeztével indul, a következő 
évben lesz majd használható.  A 
fürdő készen, felfrissülve, megújulva 
várja a látogatókat. További újdonság 
a helyieknek nyújtott jegyár 
kedvezmény is.     (HGYVK) 

Újabb fejlesztések a Liget Fürdőben

Közeledik a ballagás! Ballagási 
csokrok, szalagok, plüss 
figurák, ajándékkísérők, 

ballagási képeslapok, tollak, 
pénzes borítékok széles 

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

HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE MINDEN 
GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA ELJUT!
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Dankó Béla 
országgyűlési képviselő sajtóközleménye

Gazdafórum Győrffy Balázs, Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara elnökének előadásával

Meg kell védeni a gazdák érdekeit 
az Unióban

Egy gazdafórum keretében tájé-
koztatták a térség gazdáit a magyar 
agrárium helyzetéről Szarvason. A 
fórumra Dankó Béla országgyűlési 
képviselő meghívására előadóként 
érkezett Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara országos el-
nöke.
Dankó Béla bevezetőjében elmond-
ta, hogy Békés megye kiemelkedően 
jó minőségű földterületekkel rendel-
kezik, sok család megélhetését bizto-
sítja az agrárium. Ezért fontos, hogy 
a NAK segítséget nyújtson a gazdák 
számára, többek között az öntözési 
lehetőségek megoldásának biztosí-
tásával. A képviselő elmondta, hogy 
80 ezerrel többen dolgoznak az ag-
ráriumban, mint 2010-ben. Emellett 
fontos, hogy a mezőgazdasági export 
másfélszeresére emelkedett. A ma-
gyar mezőgazdaságban kiemelkedő 
helyen áll Békés megye. 
A megjelenteket köszöntötte Dr. 

Kulcsár László, a NAK Békés me-
gyei elnöke, valamint Dr. Takács 
Árpád, Békés megye kormánymeg-
bízottja is.
Győrffy Balázs hangsúlyozta, hogy 
harcolnunk kell azért, hogy a követ-
kező, 2020 utáni Közös Agrárpolitika 
számunkra kedvező képet nyújtson. 
Ezért indították útjára azt a petíciót, 
melyet eddig már 160 ezren írtak alá. 
Fontos, hogy Brüsszelben tisztában 
legyenek azzal, hogy a magyar gaz-
dák ragaszkodnak azokhoz a támo-
gatásokhoz, ami őket illeti meg.
Előadásában kitért arra, hogy a 
Kamarának meghatározó szerepe 
van az egységes kérelmek benyúj-
tásában, mivel 8700 egységes kére-
lemből 7600-at a falugazdászok ad-
tak be, mindösszesen 1000 milliárd 
forint lehívásában segítettek a gaz-
dálkodóknak. 
Elmondta, hogy a 2019. április 15-én 
induló jégkármérséklő rendszer se-
gítségével a jégkár 70 %-kal is csök-
kenhet, ezáltal több mint 10 milliárd 
termelési értéket képesek megóvni. 

Probléma a mezőgazdasági területek 
öntözésének megoldása, mely fej-
lesztésére a kormány 2030-ig évente 
17 milliárd forintot tervez a központi 
költségvetésből.
A fórumon elhangzott továbbá, hogy 
egy új, osztatlan közös földterülete-
ket szabályozó eljárás előkészítése is 
folyamatban van, mivel a hazai bir-
tokszerkezet elaprózódott és átlátha-
tatlan. Az új osztatlan közös terüle-
teket érintő eljárás rendezné ezeknek 
a területeknek a helyzetét. Ezáltal az 
eljárás rövidül, valamint gazdabarát 
folyamattá válhat.  A teljes eljárást az 
újonnan létrejövő Nemzeti Földügyi 
Központ fogja végrehajtani.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 
6100 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A járási hivatal illetékességi területén 
működő három középiskola végzős 
diákjainak, illetve a térség nyilvántar-
tott álláskeresőinek rendezett infor-
mációs fórumot az elmúlt hetekben a 
kormányhivatal. A fórumok összesen 
mintegy 150 érdeklődőt tájékoztat-
tak a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya által bizto-
sított szolgáltatásokról, képzési lehe-
tőségekről, támogatási formákról. A 
szakemberek azt is nyomatékosítot-
ták, hogy nem csak álláskeresőként, 
hanem munkaviszony melletti köz-
vetítést vagy szolgáltatást kérőként 

is lehetőség van ezek igénybevételé-
re. A nyilvántartásba vétel típusairól, 
azok feltételeiről, az állásközvetítés-
ről, az uniós programokon keresztül 
igénybe vehető támogatási formákról 
és az álláskeresőket megillető ellátá-
si formákról egyaránt szó esett a fó-
rumokon. Emellett, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályának mun-
katársa az uniós együttműködési há-
lózat céljáról, feladatairól, a külföldi 
munkavállalásról, annak veszélyeiről, 
valamint az uniós továbbtanulásról tá-
jékoztatta a résztvevőket.

Fórum pályakezdőknek és álláskeresőknek 

Negyedik alkalommal szervezetek 
a szenvedélybetegségek veszélyeiről 
szóló előadást a gyomaendrődi diákok-
nak. Az előadó ezúttal Ugyan Anita, 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével kitüntetett hegy-
mászónő volt. A települési önkor-
mányzat által alapított Gyomaendrődi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal közös 
szervezésében megvalósult eseményen 
a város három általános iskolája vég-
zős diákjainak a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjével kitün-

tetett Ugyan Anita hegymászónő, a 
8850 méter magas Mount Everest első 
magyar női meghódítója tartott elő-
adást. Hangsúlyozta: bármi is legyen 
a kitűzött cél, bármilyen lehetetlennek 
is tűnjön annak megvalósítása, a leg-
fontosabb a kitartás és a küzdés, mert 
ezek segítségével megvalósíthatóak az 
álmok. Az extrém sportoló pályafutása 
során eddig ötször mászott a bűvös ha-
tárnak számító, 8000 méteres magasság 
fölé. Ezen kívül még számos hegymá-
szó-expedícióban képviselte hazánkat 
a Himalájában és szerte a világban.

A Mount Everest első magyar női meghódítója tartott előadást

Technikai okok miatt egyelőre nem 
igényelhető a pedagógusigazolvány, 
de a vonatkozó kedvezmények igénybe 
vehetőek egy igazolással. A pedagó-
gusigazolvánnyal múzeumi belépők, 
színház- és mozijegyek vásárlásánál, 
könyvvásárlásnál és utazásnál kaphat-
nak kedvezményeket a pedagógusok. 
A rendeletben meghatározott pedagó-
gusigazolvány technikai okok miatt je-
lenleg nem igényelhető. Az aktív állo-
mányban lévő pedagógusok esetében a 
munkáltató, azaz az oktatási intézmény 
intézi a pedagógusigazolványt helyet-
tesítő igazolás kiadását.
A nyugdíjas pedagógusok a pedagó-
gusigazolvány iránti kérelmüket (mel-

lékletként csatolva a szükséges adat-
lap: Nyugdíjas pedagógusigazolvány 
adatlap) bármely kormányablakban 
beadhatják. A személyes adatokat tar-
talmazó kérelemhez mellékelni kell a 
közalkalmazotti jogviszony megszün-
tetéséről szóló igazolást, amiben sze-
repel a nyugdíjba vonuláskor betöltött 
munkakör. A kormányablak a kérelmet 
a megyeszékhely szerinti járási hivatal-
ba továbbítja. Az illetékes járási hiva-
tal – a jogszabályi feltételek fennállása 
esetén – az Oktatási Hivatal segítségé-
vel intézi a pedagógusigazolványt he-
lyettesítő igazolás kiadását.
Az igazolás 180 napig érvényes és a le-
járat után ismételten igényelhető.

Igazolással vehetőek igénybe a kedvezmények
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A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése múlt év decemberi rend-
kívüli ülésén beadványt fogadott el a 
D-1 főcsatorna meghosszabbításáról és 
a Dögös-Kákafoki főcsatornába bekö-
téséről, valamint az M44 mentén egy új 
áteresz megépítéséről. A tervezett fej-
lesztéssel több mint nyolcezer hektár 
öntözhetősége valósulhat meg.

A Kormány által elfogadott 
öntözésfejlesztési stratégia egyik 
legfontosabb eleme az öntözőrendszer 
déli ágának fejlesztése, amely a D-1 
öntöző főcsatorna meghosszabbítását 
és bekötését jelenti a Dögös-Kákafoki 
főcsatornába. Az így ellátható új terület 
mintegy 8300 hektár, hatásterülete 
meghaladja a 22500 hektárt. A D-1 
öntöző csatorna meghosszabbítása 
keresztezi az épülő M44 gyorsforgalmi 
út Kondoros-Békéscsaba közötti 
szakaszát. Miután az öntözőcsatorna 
még nem rendelkezik részletes 
tervekkel és engedélyekkel, így az 
út tervezése során ezt a jövőbeni 
fejlesztést nem tudták figyelembe venni, 
a keresztezést biztosító műtárgyat 
sem tervezhették be. Ugyanakkor a 

műtárgy létrehozásának elmaradása 
késleltetheti, akár meg is hiúsíthatja 
az öntözőcsatorna megépítését, az 
utólagos kialakítás pedig jelentős 
többletköltséget jelent.
A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése megyénk 
agrárgazdaságának fejlődésében 
kiemelkedő fontosságúnak tekinti az 
öntözéses gazdálkodás lehetőségének 
kiterjesztését, és fontosnak tartja, hogy 
az eltérő nemzetgazdasági ágazatokba 
tartozó fejlesztések megvalósítása 
során az érintettek gondoskodjanak a 
járulékos létesítmények, műtárgyak 
létrehozásáról. Emiatt felkérte 
a gyorsforgalmi út Kondoros-
Békéscsaba közötti szakaszának 
megépítésében közreműködő és 
az öntözésfejlesztésben érdekelt 
szerveket, hogy vizsgálják meg a 
műtárgynak az út kivitelezése során 
történő megépíthetőségét. A közgyűlés 
erről a döntéséről határozatot fogadott 
el, melyet megküldött a NIF Zrt-
nek és a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóságnak is – tájékoztatott Zalai 
Mihály, a megyei közgyűlés elnöke.
Herczeg Tamás országgyűlési képvi-

selő is tárgyalt minderről Budapesten 
Pántya Józseffel, a Nemzeti 
Infrastruktúrafejlesztő (NIF) Zrt. útfej-
lesztési igazgatójával. Kiemelte: azzal, 
hogy a Békéscsaba és Kondoros közöt-
ti szakaszon megépül nagyjából 300 
millió forintból egy műtárgy, meg lehet 
hosszabbítani egy meglévő öntözőcsa-
tornát. 
Prof. dr. Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter levelében tájé-
koztatta Zalai Mihály megyei elnököt, 
hogy a tárcaközi egyeztetés értelmében 
az M44 megvalósítása során szükséges 
az öntözőcsatorna feletti műtárgy meg-
építése. A „Békéscsaba megközelítése 
M44 Kondoros-Békéscsaba” közötti 
szakasz megvalósítása tárgyú elrende-
lő levelet emiatt módosították, és azt a 
NIF Zrt-nek elküldték.
Dr. Hoffmann Imre, a 
Belügyminisztérium közfoglalkozta-
tási és vízügyi helyettes államtitkára 
írásban jelezte, hogy az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
Közlekedéspolitikáért Felelős 
Államtitkára a NIF Zrt. részére elren-
delte az öntözőcsatornát keresztező 
műtárgy tervezését, a szükséges enge-
délyek megszerzését és a megépítés 
végrehajtását.

Új áteresz épül az M44 mentén

Gyomán, az Arany 
János út 16. sz. alatt 

gázkonvektoros 
családi ház eladó. 

Ásott kút az udvarban. 

Érd.: 20/526-6573.

Pénzkereset!
otthoni csomagolás, stb.

Érd: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu

635 Ft/min, 
06-209104517)

FOGADÓÓRA

Farkas Zoltánné képviselői fogadóórát tart 
2019. május 21-én (kedd) 17-18 óráig, az 

alpolgármesteri irodában, Selyem út 124.
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Sajtóközlemény
Élethosszig tartó tanulás 

támogatása Gyomaendrődön
2019.04.08.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 
EFOP-3.7.3-16-2017-000207 „Élethosszig 
tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön” 
című pályázat keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A fejlesztés eredményeképpen Gyomaendrőd Város 3 közművelődési 
intézményében valósultak meg az élethosszig tartó tanulást támogató 
foglalkozások.

A projekt célja az volt, hogy a kulturális intézményekben az egész életen 
át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak 
valósuljanak meg, új típusú tanulási formák kerüljenek kialakításra sokszínű 
tematikájú programmal, illetve sor kerüljön a meglévő szolgáltatások 
továbbfejlesztésére. Cél volt az érintett kulturális intézményekben az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése. A projekt 
elsődleges célcsoportja a lakosság volt, különös tekintettel a köznevelésben 
részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek 
körére.

A főpályázó, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a projekt 
megvalósulásának helyszínéül szolgáló közművelődési intézmények (Határ 
Győző Városi Könyvtár, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Szent Antal 
Népház) fenntartója összefogta, koordinálta a megvalósítást – biztosítva a 
foglalkozások szinergiáját.
A projekt keretében az alábbi foglalkozások valósultak meg:
A Szent Antal Népházban:

• Mezőgazdasági alapismeretek, háztartástan – tanfolyam
• Hasznos tippek a háztartásban – tanfolyam
• Barátság klubfoglalkozás
• Sakk szakkör – heti szakkör
• Szent László esték – ismeretterjesztő előadássorozat
• Gyomaendrődi Nyári Egyetem – szabadegyetem
• Gyomaendrődi Holló László Kompetenciafejlesztő Alkotótábor

A Határ Győző Városi Könyvtárban:
• „Tartom a lépést” – tanfolyam
• „Ciróka maróka” – havi szakkör
• „Így főzünk mi” – havi szakkör
• „Digitális vagyok” – havi szakkör
• „Állj ki bátran!” – havi szakkör

A Kállai Ferenc Kulturális Központ keretében:
• „Családi étrend – a konyha titkai” – tanfolyam
• Hímző-Foltvarró Klubfoglalkozás
• Egészséges életmód – családi életre nevelés – havi szakkör
• Nótafa – Népdalkedvelők – havi szakkör
• Kertünk titkai – ismeretterjesztő előadássorozat 

A projekt összköltségvetése: 40.000.000,- Ft.
A projekt megvalósítás helyszíne:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.
5500 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 50.
A projekt befejezésének dátuma: 2019.04.08.
A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 
program keretében valósult meg.

Harmadik alkalommal rendezte meg a 
Torta- és süteménysütő versenyt, va-
lamint az elkészült művek kiállítását a 
Határ Győző Városi Könyvtár. 8 tortát, 
17 édes és 4 sós süteményt bírált el a zsű-
ri. A verseny szakmaiságát Tímár Attila 
mesterszakács, szakácsolimpikon fel-
ügyelte és segítette. A zsűri elnöke 
Duma Annamária mestercukrász volt. 
Tagok voltak dr. Farkasinszki Ildikó, és 
Szeidler Zsolt mesterszakács, szakács-
olimpikon.  Design torta kategóriában 
I. helyezést ért el Paróczai Józsefné, 
Gyomaendrőd tortája címet kapott 
Pataki Róbert tortája. Hagyományos 
torta kategóriában Pataki Róbert, édes 
süteményben Kovács Lászlóné, sós sü-
teményben Juhász Annamária lett az 
első. A kiállítást több mint háromszá-
zan tekintették meg.

III. Torta- és  
Süteménysütő  

verseny és kiállítás



HÍRMONDÓ14



HÍRMONDÓ 15

A 2019-2020. évi járási startmunka 
„mezőgazdaság” mintaprogramjának 
részeként az Alkotmány utca 5 sz. alatt 
működtetett kertészetben, folyamatban 
van az egynyári virágok gondozása, 
tűzdelése, melyek a májusi hónapban 
folyamatosan kikerülnek majd a vá-
ros virágágyásaiba. A téli időszakban 
szépen átteleltek a futó muskátlik, me-
lyek az áprilisi hónapban kirakásra is 
kerültek a villanyoszlopokon lévő vi-
rágtartókra. Az előállított virágokból 
korlátozott mennyiségben a lakosság is 
vásárolhat a kertészetben.

A mintaprogram további részeként 
elkezdődött a homoktövis ültetvény 
gondozása is, mely nem kis felada-
tot szolgáltat a 2019-es évre. A 2018. 
őszén telepített töveket már kora ta-
vasszal locsolni kellett a nagy száraz-
ság miatt, valamint a 2017-ben telepí-
tett 5 ha ültetvény gyomtalanítását is 
el kellett kezdeni. Viszont az ültetvény 
szépen fejlődik, és a következő évben 
már jelentős termés várható.

A 2019-2020. évi járási start-
munka „helyi sajátosságra épülő 
közfoglakoztatás” mintaprogramjá-
nak részeként a tavaszi hónapokban 
elkezdődtek a játszóterek rendezési, 
karbantartási munkálatai. A közfoglal-
koztatottak a játszóterek homokjának 
fellazítását, gyomtalanítását végezték. 
A májusi hónaptól pedig elkezdődnek 
a festési, javítási munkálatok is.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
2019. április 12-14-én részt vett a 
Gyulai Pálinkafesztivál Kiállításon, 
melyen a fesztiválra kilátogatók meg-
ismerhették a közfoglalkoztatási 
programokban előállított termékeket. 
Önkormányzatunk seprűket, virágokat, 
asztalosipari termékeket (kukákat, pa-
dokat, hirdetőtáblákat) állított ki, me-
lyekből vásárolni is lehetett.

A Belügyminisztériumtól a 
mintaprogramokban szereplő 
feladatok (virágosítás, kertészet 
működtetése) megvalósulásához az 
Önkormányzat jelentős támogatást 
kap. A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya támogatási 
szerződés keretében biztosítja 
a foglalkoztatásához szükséges 
létszámot, valamint a foglalkoztatottak 
bérköltség támogatását, továbbá a 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
eszközöket, valamint a felhasznált 
anyagok (vetőmagok, szerszámok) egy 
részét.

A közfoglalkoztatási program 
kertészetében előállított virágok 
Gyomaendrődön az Alkotmány 
utca 5. sz. alatt hétköznap 
hétfőtől-péntekig 7 órától 14 óráig 
megvásárolhatóak. 

Címünk: 
5502 Gyomaendrőd, Alkotmány u. 5.
a Rózsahegyi Általános Iskola 
mögött, a volt gyakorlókert helyén 
az endrődi liget mellett

Facebook-os oldalunk: 
http://facebook.com/

gyomaendrodikerteszet
Itt is fogadják a vásárlók 
rendeléseit!!!

Telefonszám: 
Farkasinszki Lajosné, 

06 20 245 5146 

Varju Róbert
közmunkavezető

Közfoglalkoztatás hírei
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Áprilisi hírek a Kistérségi Óvodából
Francia diákok szakmai programja 
a Százszorszép Óvodában

Intézményünk megtisztelő felkérésnek 
tett eleget a Bethlen Gábor Szakképző 
Intézmény ERASMUS+ programjának 
keretében. Davidovics László igazgató 
felkérésére a franciaországi Dol 
de Bretagne-ban található Lycée 
les Vergers középiskolából három 
diáklányt fogadtunk 2 hetes szakmai 
gyakorlat programon  a Százszorszép 
Óvodában. A gyakorlat célja az volt, 
hogy a diákok megismerkedjenek 
a magyarországi óvodai nevelés 
sajátosságaival és bekapcsolódjanak a 
gyermekek napi tevékenységébe.

Ezt megelőzően februárban 
intézményünk vezetője, egy szakmai 
delegáció tagjaként látogatott el 
a francia iskolába, ahol többek 
között megbeszélésre került a 
szakmai együttműködés tartalma és 
lehetőség nyílt a francia óvodai 
nevelés intézményrendszerének 
megismerésére is. 
A felkérésnek örömmel tettünk 
eleget, hisz ilyen jellegű szakmai 
gyakorlatnak még nem adtunk otthont 
intézményünkben. Az óvoda dolgozói 
és gyermekei nagy szeretettel várták 
vendégeinket, akik érdeklődéssel, 
aktívan kapcsolódtak be a gyermekek 
gondozásába, játékába és segítették 
munkánkat. 

Rajzpályázati sikerek

A Közlekedésbiztonság gyermek-
szemmel rajzpályázat körzeti 
fordulójában Klein Levente 
(Százszorszép Óvoda, Süni cs.) III. 
helyezést ért el. A megyei fordulóban 
Megyeri Lajos (Százszorszép Óvoda, 
Maci cs.) VI. helyezett, Smíri 
Roland (Százszorszép Óvoda, Süni 
cs.) különdíjas lett. Kovács Maja 

(Százszorszép Óvoda, Nyuszi cs.) 
és Varju Zille (Margaréta Óvoda) 
munkáit kiállításra választották ki. 
Gratulálunk! 

Nyílt napok

Az iskolába készülő nagycsoportosaink 
a leendő tanító néniket és szüleiket 
látták vendégül óvodáikban. Egy-egy 
játékos foglalkozás keretében mutatták 
be az iskolára való rátermettségüket, 
felkészültségüket.  

„Bogaras nap” 

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00125 
azonosítószámú, „Tanórán kívüli 
kulturális foglalkozások támogatása 
Gyomaendrődön a köznevelés 

eredményességéért” elnevezésű 
projekt keretében Kistérségi óvodánk 
leendő első osztályos nagycsoportos 
gyermekei részt vehettek egy 
csodálatos, interaktív bogárbemutatón.

Ünnepeink

A Húsvéti ünnepek idején a 
néphagyományok felelevenítése 
mellett megrendeztük kézműves 
játszóházainkat, ahol a szülők, 
nagyszülők együtt a gyermekeikkel 
és az óvó nénikkel készítettek tavaszi 
díszeket, húsvéti ajándékokat. 

Százszorszép Óvodánk előtt tojásfát 
állítottunk. A tojásfa a húsvéti ünnepek 
egyik fontos dekorációs eleme, 
amelynek hagyománya eredetileg 
Németországban és Ausztriában 
volt népszerű. Csemetekert 
óvodásaink a Szent Imre Katolikus 
Templomban a  Missziós keresztnél 

tettek látogatást. A Rózsekert Idősek 
Otthonának lakóinak locsolóverssel 
és rózsavízzel kedveskedtünk, s anyák 

napja alkalmából is köszöntöttük 
őket. A Sajt- és Túrófesztiválon kis 
néptáncosaink is felléptek, örömet 
szerezve ezzel szüleiknek és az 
érdeklődő vendégeknek.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

2019. április 25-én a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola természettudományokhoz 
kapcsolódó ismeretekből rendezett 
versenyt a 7-8.évfolyamosok számára. 
Iskolánkat mindkét évfolyamból 1-1 
csapat képviselte. A hetedikesek 1. 
helyezést értek el Dinya Zsóka, Gellért 
Zalán és Keresztes Fanni részvételével.

Összemértük a tudásunkat természetismeretből

A Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi 
Látogatóközpontja „Őszirózsa” néven 
természetvédelmi vetélkedőt hirdet az 
általános iskolák felső tagozatos tanulói 
számára. Az idei évben erre már a 15. 
alkalommal került sor. A vetélkedő 
első fordulója mindig egy írásbeli 
feladatsor, melynek beküldése után a 
legtöbb pontszámot elért csoportok 
vesznek részt a középdöntőben. Ennek  
a nemzeti park Bihari Madárvártája ad 

otthont. Ebben az évben  a Föld Napja 
alkalmából került sor a versenyre. 
Iskolánk csapata 8. helyezést ért el. A 
csapat tagjai: Burai Viktória, Horváth 
Nikolett és Nagy Katalin 5.a osztályos 
tanulók voltak. Tanulóink nagyon 
szépen helyt álltak a felsőbb évesek 
között az igen jó hangulatú és nagyon 
sok feladatból álló, jól megszervezett 
versenyen. Felkészítő tanáruk: Kocsis-
Pésó Irma volt.

Madárvárta Biharugrán

Az idén is megrendezte a 
Diákönkormányzat az Észkaszinót. 
Az osztályok 5 fős csapatokkal 
mérkőztek meg a verseny öt állomásán. 
Az állomásokon a résztvevők 
kipróbálhatták, hogy mit kell tudni a 
nyeréshez.

Észkaszinó

Idén is megrendezésre került a 
Diákolimpia Atlétika Több próba 
körzeti fordulója. A versenyen 
csapatban versenyeznek a diákok, 
akik a különböző versenyszámokban 
eredményeikkel pontokat szereznek, 
ezek összege adja ki egyéni 
eredményüket. A csapat eredményét 
az öt legtöbb pontot gyűjtő diák 
összpontszáma adja ki. Első 
korcsoportban a fiúk és a lányok 
csapata egyaránt az ezüstéremnek 
örülhetett, egyéniben Putnoki Mirella 
lett a győztes. Második korcsoportban 
fiúk csapata 1. , a lányok csapata 2. lett, 
egyéniben Kővágó Dominika győzött, 
Horváth Szabolcs 3. lett. Harmadik 
korcsoportban a fiúk 1. , a lányok 2. 
helyezést értek el, egyéniben Nagy 
Ágoston és Filipovits Viktória 1., Kereki 
Lili és Szatmári Raul 3. helyezést ért 
el. Negyedik korcsoportban a fiúk 1. a 
lányok 2. helyezést értek el, egyéniben 
Burai Lénárd 1., Pelesz Gergő 2., Nagy 
Dominik és Kiss Eleonóra 3. helyen 
végeztek.

Sport eredmények

Iskolánk egyik legkedveltebb 
rendezvénye a ki mit tud, amire hetekig 
készülnek a bátor fellépők. Idén is 
nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, 

ahol volt vidám jelenet, ének, tánc, 
és egyéni hangszeres produkciók is. 
Nagyon jól szórakozott a közönség és 
a szereplők egyaránt.

Ki mit tud?

A Zrínyi Ilona matematika verseny 
megyei fordulójában több mint 
200 induló között 7. helyezéstért el 
Horváth Nikolett 5. osztályos tanuló, 
aki az ünnepélyes eredményhirdetésre 
is meghívót kapott. Ezen a versenyen 
csapatban is mérik a tanulók 
teljesítményét. Iskolánk nyolcadikos 
diákjai (Gubucz László, Fekécs 
Hanna, Bereczki Barbara) a 10. helyet 
szerezték meg a megye iskolái között. 
felkészítő tanáruk Vaszkó András 
volt. Komoly lexikális ismereteket és 
logikus gondolkodási módot, érvelő 
képességet igényel a Varga Tamás 
országos matematikaversenyen való 
eredményes szereplés. Ennek felelt 
meg Gellért Zalán 7. osztályos tanuló, 
aki a megyei fordulóban a 7. helyen 
végzett. Felkészítő tanára Brusznyiczki 
András volt.

Matekoztunk

További információk és fotók: 
www.rozsahegyiiskola.hu
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
XX. Szép Magyar Beszéd Verseny

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottsága 
és az Anyanyelvápolók Szövetsége 
Hunya Jolán tanárnőnek A „Szép ma-
gyar beszéd” verseny országos döntő-
jére többszöri eredményes felkészíté-
sért a 20. évforduló alkalmából elis-
merő oklevelet és emlékérmet adott. 
A díjat Kisújszálláson, a Polgármesteri 
Hivatalban ünnepélyes keretek között 
vette át a Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola pedagógusa.

A XXVI. Területi Versmondó 
Versenyen vett részt hét felsős tanu-
ló, Vésztőn. Az alábbi eredmények 
születtek: Vaszkán Milán, Szilágyi 
Péter és Varsányi Misell: 6. helyezés, 
Kiszely Kitti: 5 h. Uhrin Andor: 4. h. 
Bula Boglárka és Hugyik Zoltán: 3. 
helyezés. Igazán jól sikerült, eredmé-
nyes nap volt. Felkészítőjük: Hunya 
Jolán tanárnő.

Sárrét Kis Nyelvésze Versenyen 
vett részt hat felsős diák, akik csa-
patban a rangos második helyet sze-
rezték meg! Tagok: Kiszely Kittti, 
Magyari Péter, Varjú Zétény, Molnár 
Nóra, Horváth Luca és Kakati Lili. 
Legszebb egyéni eredménye Molnár 
Nórának: 3. helyezés és Varjú 
Zéténynek: 2. helyezés lett. A gyere-
keknek furfangos nyelvtani feladato-
kat kellett megoldaniuk. Felkészítő 
tanárok: Hunya Jolán, Tóthné Szabó 
Irén, Forgácsné Gyetvai Krisztina és 
Tóthné Kele Ágnes.

Versmondók

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Iskolánkban 2019. március 21-én 
52 tanuló töltötte ki a Nemzetközi 
Kenguru Matematikaverseny fel-
adatlapját. A pontszámok összesíté-
se után a tanulók megtekinthették az 
országos és a megyei helyezésüket. 
Kiemelkedő megyei eredményt ér-
tek el a következő tanulók: 2. osz-
tályosok között: 35. helyezett Kürti 
Péter, 3. osztályosok között: 55. he-
lyezett Weigert Virág, 4. osztályosok 

között: 20. helyezett Szujó Barna, 
5. osztályosok között: 79. helyezett 
Magyari Péter, 6. osztályosok között: 
48. helyezett Tóth Rebeka, 7. osztá-
lyosok között: 37. Bula Boglárka, 8. 
osztályosok között: 30. Nun József. 
Felkészítő pedagógusaik: Hornokné 
Lapatinszki Gizella, Kovácsné Szabó 
Mária, Kovácsné Bácsi Ilona, Fekécs 
Éva, Palicskáné Szegedi Katalin és 
Ökrös Katalin. Gratulálunk!

Mezei futóbajnokság
Április 10-én, 
Gödöllőn rendezték 
meg a diákolimpia 
mezei futóbajnok-
ságának országos 
döntőjét. Iskolánkat 
népes csapat képvi-

selte, hiszen a megyei döntőről tovább-
jutottak csapatban a III. korcsoportos 
fiúk (Gál Donát, Kiss Zalán, Mertz 
Attila, Oláh Zsombor, Vaszkán Bence), 
a IV. korcsoportos lányok (Fodor 
Napsugár, Izsó Éva, Kovács Szófia, 
Sági Aliz, Weigert Enikő), valamint a 
II. korcsoportból egyéniben Vaszkán 
Milán. Vaszkán Milán a 20. helyen 
végzett, míg Mertz Attila 30. lett a kor-
csoportjában.

Országos elődöntőbe jutottak a kézisek
2019. április 17-én a kézilabda diák-
olimpia országos elődöntőjének selej-
tezőjére vártuk a sándorfalvi általános 
iskola diákjait. A lányok az első mérkő-
zésen 21-9 arányú győzelmet arattak. 
A második (felejthető) meccsen 14-24 
arányban szenvedtek vereséget, de a 
továbbjutáshoz így is megvolt a 2 gól 
előny. Reméljük, az országos elődöntőn 
lelkesen és nagy odaadással játszanak 
majd a lányok. Hajrá „KISBÁLINT”!

Pártai Lucia meteorológus, matematikus 
járt az iskolánkban

A Föld napjához közeledve várták tanu-
lóink, kollégáink Pártai Lucia meteoro-
lógus, matematikust a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Iskolába, aki a természet 
védelméről, a várható időjárásról, a 
klímaváltozásról tartott interaktív elő-
adást. Köszönjük, hogy a nevest szak-
ember elfogadta meghívásunkat, érde-
kes tájékoztatója által új és hiteles in-
formációkhoz juthattak diákjaink.
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Sorsfordítás

A hagyományos paraszti társada-
lom felszámolásának állít emlé-
ket az az országos vándorkiállí-
tás, amely a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és az Országgyűlés Hivatala 
Közgyűjteményi együttműködésé-
ben valósul meg Sorsfordítás címmel. 
A program az erőszakos téeszesítést, 
annak fontos előzményeit, brutalitá-
sát mutatja be. Az ehhez kapcsolódó 
vándorkiállítás iskolánkba is megérke-
zett, amelynek tanulmányozása után a 
diákok feladatlapok kitöltésével ver-
senyezhettek. A programot egy rend-
hagyó történelemóra egészítette ki, 
ahol Balogh Dorottya, a Békés Megyei 
Levéltár munkatársa tartott előadást a 
témáról, kiemelve a békés megyei sa-
játosságokat.

Színes Európa
Április 12-én EU napot tartottunk isko-
lánkban, ahol vendégül láttuk Szarka 
Juditot, az Európa Direct békéscsabai 
irodájának munkatársát, aki érdekes 
és interaktív előadást tartott az Európa 
Parlament működéséről. Csatlakozva 
a „Szavazni fogok!” rendezvénysoro-
zathoz Junior Nagyköveteink tájékoz-
tatást tartottak az EP szavazásról. Az 
osztályok a hét során diákképviselőket 
választottak, plakátokat készítettek és 
kiemelték az adott ország, számukra 
fontos nevezetességeit. A nap végén 
minden diák leadhatta szavazatát a neki 
legjobban tetsző plakátra.

Francia diákok Gyomaendrődön
A franciaországi Dol de Bretagne vá-
ros Lycée les Vergers Agrárszakiskola 
hét diákja és kísérő tanáruk töltötték 
szakmai gyakorlatukat iskolánkban és 
a vele együttműködő vállalkozásoknál, 
intézményeknél. Erasmus+ projekt-
partnereink magyar tanulóinkkal együtt 
részt vettek a mezőgazdasági munkák-
ban, illetve a helyi óvoda mindennapos 
tevékenységében. Köszönjük Kovács 
Péterné a Gyomaendrődi Kistérségi 
Óvoda vezetőjének és Diós Ferencnek, 
a Keselyős KFT Igazgatójának a haté-

kony duális gyakorlatokban való aktív 
részvételt.

Bethlenesek az I. Országos Középiskolai 
Tudományos Diákköri Konferencián

A Tudományos Diákköri Konferencia 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
legrangosabb versenye, amely közel 
70 éves múltra tekint vissza. Az orszá-
gos konferenciákra kétévente kerül sor. 
Idén először bevonásra kerültek a kö-
zépiskolások is, hiszen ők lesznek azok, 
akik a későbbiekben egyetemi polgár-
ként is kivívhatják a jogot a konferen-
cián való részvételhez. Iskolánk négy 
diákja lehetett jelen az eseményen. 
Földi Regina, Kanó Stefánia, Szerető 
Dorottya és Krajcsó Levente talpra-
esetten helyt álltak, és színvonalas elő-
adásokkal gazdagították a konferencia 

programját. Köszönjük a Debreceni 
Egyetemnek, hogy részesei lehetünk 
az Első Középiskolai Tudományos 
Diákköri Konferenciának.

Digitális Témahét

2019. április 8-12. között Intézményünk 
csatlakozott a Digitális Témahéthez, 
melynek fő célja a digitális pedagógia 
módszertanának népszerűsítése, a di-
gitális kompetencia fejlesztése, az IKT 
eszközök használatának informatika-
órán túli kiterjedése más tantárgyakra 

is. A Témahétben részt vevő pedagó-
gusok és diákok változatos és kreatív 
tanórákat, előadásokat, vetélkedőket 
szerveztek és látogattak: Aszódi Zsófia 
kolléganő „Prezentáljunk online”, 
„Barangolás a kép és videó készítés 
világában” és ügyességi vetélkedővel 
mutatkozott be. Az internet veszélyei-
ről és káros hatásairól Máté Lajos ta-
nár úr tartott előadást. „Szociometria a 
gyakorlatban” címmel Tölcsér Zoltán 
tanár úr elemezte az adatokat. Fekécsné 
Botos Emese tanárnőnél egy „Digitális 
történelem” órán vehettek részt a gye-
rekek. Bemutató órákat Szász Andrea 
és Csabáné Nándori Emese kollé-
ganők tartottak. A témahét vezetője 
Davidovics Angéla tanárnő volt.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Lelki Nap

Tavaszi lelki napunkat 2019. április 17-
én tartottuk. A nap témája: Teremtés – 
Isten ajándéka. Reggel istentisztelen 
vettek részt a diákok a Jézus Szíve 
Katolikus Templomban, ahol Czank 
Gábor plébános tartott szentmisét. A 
délelőtt folyamán a diákok csopor-
tokra bontva több helyszínen külön-
böző foglalkozásokon vettek részt. 
Filmvetítéssel, teaházzal, padlókép 
készítéssel és alkotó műhellyel várták 
a tanulókat, ahol interaktív feladatok 
segítségével ismerkedtek meg a diákok 
a Teremtés történetével. Zárásként Dr. 
Pauk János a Tudományos Akadémia 
tagja tartott előadást a témában. A nap 
szervezői hitoktatóink voltak: Papp 
Tibor lelkész, Vatai Gyula hitoktató, 
Pfeiferné Varjú Marianna hittanár és 
munkájukat gimnáziumunk tanárai is 
segítették. Az Endrődi Szent Imre plé-
bánia nyertes pályázatának jóvoltából 
tízórait és üdítőt kaptak a gyerekek.

A Diákönkormányzat napja
Minden tavasszal nagy várakozás 
és készülődés előzi meg a DÖK 
napot. Ilyenkor színes programok és 
érdekes feladatok várják a tanulókat. 
Idén április 26-án tartottuk ezt a 
programot, melyen a paprikás krumpli 
rotyogása mellett, akadályverseny, 
filmklub, kézműveskedés, egy perc 
és nyersz játékok, logikai feladatok, 
kvízjáték valamint sorverseny került 
megrendezésre. A feladatokon 
kívül a menetlevélre és az egységes 
megjelenésre is szerezhettek pontokat 
az osztályok. A legügyesebb csapat 

tortával ünnepelhetett a vidám 
hangulatú délelőtt végén. A DÖK 
munkáját segítette Rudner Anett 
tanárnő.

Történelem verseny
A Békéscsabán megszervezett Savaria 
Országos Történelem Tanulmányi 
Verseny megyei fordulóján febru-
ár hónapban Tímár Péter András 9. A 
osztályos tanulónk az országos dön-
tőbe jutott, melyre 2019. április 26-
27-én került sor Szombathelyen, az 
ELTE Savaria Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató és Kutató Központjában. 
Péter a 9. évfolyamon döntőbe jutott 16 
diák között is előkelő helyen állt. A Vas 
megyei székhelyen írásbeli és szóbeli 
feladatok várták a versenyzőket, ahol 
Péter a 8. helyen végzett. Felkészítő ta-
nára Rudner Anett. Gratulálunk az elért 
eredményhez.

„Ilyenek voltunk – vadak és jók…” 
Ballagás a gimnáziumban

Ismét eltelt egy év, hiszen 2019. 
május 3-án délután 16 órakor 
iskolánkban is búcsút vettünk 
végzős diákjainktól. A balla-
gási ünnepségen jutalomban és 
nevelőtestületi dicséretben ré-
szesültek a tanulmányi, közös-
ségi munkában és sportban ki-
emelkedő tanulóink, akik Tóth 
Ferenc igazgató úrtól vehették 
át elismeréseiket. Kiemelkedő 
hitéleti tevékenységért: Harnos 
Tímea Mária 12.A
Kiemelkedő sporttevékenysé-
gért: Kalmár Lilla 12.A, Ádám 
Sándor 12.B, Feke Balázs 
12.B, Tóth Dominik 12.B. 
Kiemelkedő közösségi munká-
jáért: Neibort Tibor László 12.A, 
Pelyva Alexandra 12.A, Bíró 
Gyula Hunor 12.B, Hanyecz 
Ivett 12.B, Nyiri Gyula 12.B, 
Panyik Szabolcs 12.B
Kiemelkedő közösségi és ta-
nulmányi munkájáért: Rau 
Mariann 12.A, Szmolnik Alexa 
Ivett 12.B
Kiemelkedő tanulmá-
nyi és sporttevékenységé-
ért: Szántó Milán 12.A .A 
Diákönkormányzatért végzett 
kiemelkedő munkájáért: Neibort 
Tibor László 12.A, Paróczai 
Gergő 12.A. A Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata által 
adományozott „Jó tanuló, jó 
sportoló” elismerést idén Szántó 
Milán 12. A osztályos tanuló ér-
demelte ki, melyet Toldi Balázs 
polgármester úr adott át.
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„ H A Z A T É R T Ü N K ” 
 gyomaendrődi kötődésű képzőművészeti kiállítás sorozat 

2. rendezvény 

 

MEGHÍVÓ 
A Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány 

kuratóriuma tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit a 
 

80 éves  
E. SZABÓ ZOLTÁN 

festőművész jubileumi kiállításának megnyitójára 
 

Helye : Vidovszky Béla Városi Képtár 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. 

 
Ideje : 2019. május 11. (szombat) 1o óra 

 
Köszöntőt mond: TOLDI BALÁZS, Gyomaendrőd város polgármestere 

A kiállítást megnyitja: DR. SZEMENYEI SÁNDOR  
nyugalmazott középiskolai igazgató 

 
Műsorral közreműködik : Papp Gábor művésztanár gitáron 

 
A kiállítás megtekinthető: 2019. június 15-ig 

hétfő-szerda-péntek : 12:00 - 17:00-ig,  kedd-csütörtök-szombat: 8:00 – 13:00-ig 

 

 

 

 

 

Tavaszi hírek a Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolából

Az idei tavaszon már 8. alkalommal került megrendezésre 
a Hallható Hang Alapítvány és a művészeti iskola közösen 
szervezett Tavaszi Zzzsongás elnevezésű jótékonysági 
hangversenye. 
A sokak által jól ismert koncertnek 2019. április 6-án is 
a Harang Söröző melletti Régi moziterem adott otthont, 
ahol az iskola munkatársai varázsoltak „virágzó” 
környezetet. A teltházas programon az iskola tanárainak és 
meghívott művészeinek sikerült egy igazán jó hangulatú 
műsorral lenyűgözni a közönséget.

Szintén a művészeti iskola és a Hallható Hang Alapítvány 
szervezte a Békés Megyei Klasszikus Gitárversenyt, 
amely 2019. április 12-én első alkalommal került 
megrendezésre. 
A megnyitón Toldi Balázs polgármester kedves és bátorító 
szavakkal köszöntötte a megyénkből igen nagy létszámban 
Gyomaendrődre érkező vendégeket. A megmérettetésen 
a gyomaendrődi Almási Zoltán Levente és Kovács Dóra 
Julianna harmadik helyezést ért el saját korcsoportjában. 
Az iskola ezúton is köszöni a Polgármesteri Hivatal és 
a Vidovszky Béla Városi Képtár szervezőmunkához 
nyújtott segítségét.
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A korábbi évekhez hasonlóan Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata ismét csatlakozni kíván a Magyar 

Szabadidősport Szövetség által megszervezésre kerülő 
KIHIVÁS NAPJA 2019 országos sportjátékhoz május 29-én.

Az esemény célja a lakosság figyelmének felhívása a sportra, 
a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés 

körükben a rendszeres sportoláshoz. 
A programnak közösség formáló hatása van, hiszen a 

helyi sportjátékokban lakhelytől, kortól, munkahelytől és 
nemzetiségtől függetlenül bárki részt vehet. 

Bízunk abban, hogy a játékos és vidám sportnap inspirálója 
lehet egy olyan életmódnak, aminek természetes része a 

mozgás, a sport. A délutáni órákban mindenki kipróbálhatja 
a városban elérhető sportágakat, a gyermekek számára 

pontgyűjtő játékot tervezünk és egy híres élsportoló is a 
vendégünk lesz. A nap záróprogramja ezúttal is a városi futás 
lesz. Gyomaendrődön már több alkalommal is nagy sikerrel 

valósult meg ez a program, az idén a végső cél a „Magyarország 
legsportosabb települése” díj. Mindenkit várunk szeretettel a 

Szabadság téren délután 2 órától folyamatosan.

Konfirmandus találkozó a Gyomai 
Református Egyházban. Várunk minden 30, 
40, 50, 60 esetleg 70 évvel ezelőtt konfirmált 
Testvért június 9-én fél tízkor a Református 

templomba, hálaadó istentiszteletre. 
Információ: 66-386-841, mobil: 30/639-3967, 

illetve személyesen a Hősök útja 44-ben, 
a lelkészi hivatalban.
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Vándorkupa Versenyen a Színfolt

A XV. Siófoki Vándorkupa maratoni - 
reggel 8 órától éjfélig tartó – versenyen 

vett rész immáron negyedik alkalom-
mal a Színfolt Mazsorett Táncegyesület 
április 27-én. A következő nagyon 
szép eredményekkel tértek haza!   
- Szilágyi Csilla : botos szóló 6. h. 
- Piroska Attila: botos szóló: 5. h. 
Szilágyi Csilla: pompon szóló 2. h. 
Botos mini formáció: Színfolt 3. h. 
Piroska Attila: twirling szóló 2. h 
Színfolt: zászlós mini formáció: 1.h. 
Az egyesület vezetői: Hunya Jolán és 
Baráth Beáta.

Ismét dübörög a fiú tornász élet
2019.03.30-án, szombaton rendez-
ték meg a FitKid országos II. osztály 
„B” és Dance „A” országos versenyt 
Balatonfüreden. A KörösFit DSE csa-
patát Farkas Lili képviselte, aki a na-
gyon erős mezőnyben a 15. helyezést 
érte el. 2019.04.06-án, szombaton 
ismét versennyel töltöttük a napun-
kat. Most Szolnokra utaztunk, ahol a 
FitKid országos II. osztály csoportos 
versenyét rendezte meg a New Top 
Talent SE.
Gyomaendrődről a KörösFit DSE 
színeiben a Chickens fantázia névre 
hallgató duó - azaz Csipai Csenge és 
Sztvorecz Gréti - versenyzett. A lányok 
nagyon összeszedték magukat, és egy 
hiba nélküli gyakorlatot mutattak be, 
amely most az Országos 7. helyezésre 
volt elegendő.
2019.04.13-án Budapestre utaztunk, 
ahol a Kisbálintos tornász fiúk és a 
Rózsahegyiből Sztvorecz Gréti vett 
részt a Torna Diákolimpia Országos 
Döntőjén. Nagy izgalommal vártuk 
ezt a napot, hiszen 2013 óta, amióta 
újraéledt Gyomaendrődön a torna élet, 
még nem volt részünk bekerülni az or-
szágos döntőbe. A Kis Bálint Általános 
Iskola 1. korcsoportos fiú csapata - név 

szerint: Csernyeczki Balázs, Csipai 
Csongor, Furka Lénárd, Horváth 
Zoltán és Szunyog Hunor - egy na-
gyon erős mezőnyben a 10. helyezést 
értek el. A versenyen Csipai Csongi 
kimagaslóan teljesített és egyéni ösz-
szetettben a 19. helyet szerezte meg. 
Sztvorecz Gréti, a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola tanulója 
Debrecenben, az országos elődöntőn 
az egyéni összetett eredménye alapján 
jutott be az országos döntőbe. Gréti 
minden szeren gyönyörű gyakorlatot 
mutatott be és hibátlanul teljesített. 
Jelenleg ezzel a középmezőnyben végzett.
A versenyeknek még mindig nincs 
vége, a fiúk 3 nap pihenőidőt kaptak. 
Szerdán ismét útnak indultunk, most 
Kiskunhalasra kaptunk meghívást, pon-
tosan a XIX. FAZEKAS-KUPÁRA. A 
versenyen a fiúk a 3. helyen végeztek 
Szekszárd és Dunapataj mögött, meg-
előzve Izsákot és Kiskunhalast. A csa-
pat tagjai: Csernyeczki Balázs, Furka 
Lénárd, Horváth Zoltán, Szunyog 
Hunor. Nagy öröm volt ez számunk-
ra, hiszen Gyomaendrődről több mint 
10 éve indult csapat ezen a versenyen, 
Varga Lajos vezetésével.

Gergely Orsolya - tornaedző

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja 
Önöket, hogy Pünkösd ünnepére való tekintettel a hulladékszállítás időpontja 
Gyomaendrődön az alábbi rend szerint változik:
- az V. körzetben június 6-án (csütörtökön) lesz a kommunális (vegyes) 
hulladék ürítése június 10-e (hétfő) helyett.
- az I. körzetben június 7-én, (pénteken) szállítják el a cég munkatársai a 
kommunális (vegyes) hulladékot június 10-e (hétfő) helyett. 
- a III. és a IV. körzetben június 7-én (pénteken) lesz elszállítva a szelektív 
hulladék június 10-e (hétfő) helyett. 
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6:00 óráig szíveskedjen 
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Eddigi idők legnagyobb Diák I Országos 
Bajnoksága kerül megrendezésre 2019. 
május 19-én Gyomaendrődön, a Varga 
Lajos sportcsarnokban.
Azok a versenyzők vesznek részt 
- várhatóan 220 fős induló létszám-
mal- 12, 13 éves kategóriában, akik 
Magyarországon dobogósként ju-
tottak be a döntő mérkőzésekre. A 
Gyomaendrődi birkózást olyan szin-
ten jegyzik, hogy a Magyar Birkózó 
Szövetség Gyomaendrődöt választotta 
fő színhelyéül.

Diák I szabadfogású 
országos bajnokság

Regionális judo verseny

Május 4-én a gyomaendrődi Varga 
Lajos Sportcsarnokban került megren-
dezésre a VI.Gyomaendrőd Kupa regi-
onális judo verseny, melyen 14 hazai 
és 1 román egyesület, 6 korosztályban 
több mint 120 versenyzője vett részt 
6-13 éves kor között.
A versenyen a Gyomaendrődi Judo 
Klub 10 fő versenyzővel képviseltette 
magát, akik 6 arany, 1 ezüst és 3 bronz-
éremmel zárták a küzdelmeket.
Aranyérmesek:
Bartik Marcell (Serdülő / -50kg), 
Fekécs Gyula (Diák „B” / -45kg), Jónás 
Zalán (Diák „C” / -42kg), Takács Sára 
(Diák „C” / -45kg), Buza Péter (Diák 
„D” / -30kg), Félix Patrik (Diák „D” / 
-33kg)
Ezüstérmes:
Takács Anna (Diák „A” / -41kg)
Bronzérmesek:
Félix Noel (Diák „E” / -24kg), Földvári 
Ákos (Diák „E” / -27kg), Imre Dávid 
(Diák „E” / -25kg)
Csapatversenyben a következő ered-
mény született:
I. hely Ászok Judo Club (Mezőtúr), II. 
hely Hírös Judo Club (Kecskemét), III. 
hely CS Podgoria Ghioroc (Arad), IV. 
helyen holtversenyben: Gyomaendrődi 
Judo Klub / Tószegi Judo Klub
A gyomaendrődi verseny után a spor-
tolók folytatják felkészülésüket további 
hazai versenyekre.

(Gyomaendrődi Judo Klub)
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XXXXVVVVIIIIIIII. BOGRÁCS NAPJA. BOGRÁCS NAPJA. BOGRÁCS NAPJA. BOGRÁCS NAPJA    
2012012012019999. június . június . június . június 8888. szombat. szombat. szombat. szombat    

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

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

Jelentkezés aJelentkezés aJelentkezés aJelentkezés a főz főz főz főzőversenyreőversenyreőversenyreőversenyre    
2012012012019999. . . . június 5június 5június 5június 5----igigigig    

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

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

GyomaendrődiGyomaendrődiGyomaendrődiGyomaendrődi árusok jelentk árusok jelentk árusok jelentk árusok jelentkezését ezését ezését ezését várjukvárjukvárjukvárjuk!!!!    
Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, 

sztárvendégekkel várunk minden érdeklődőt. 

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!    


