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XXII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál – 2021. szeptember 17-18-19.
A koronavírus-járvány miatt 2020-ban 
elmaradt a sajt- és túrófesztivál. Az 
idén, előreláthatóan szeptemberben 
kerülhet sor rá. A szeptember 17-18-
19-re tervezett programok színvonalas 
szakmai programokkal, és változatos, 
széles érdeklődési körre és minden 
korosztályra számító programokkal 
várják majd az érdeklődőket. És 
természetesen sajttal, sok-sok 
sajttal, tejtermékekkel. A fesztivál a 
Gyomaendrőd Szeretlek programmal 
indul: zenés fáklyás felvonulás lesz a 
víziszinpadig, este pedig a Hooligans 

koncert. A közösségi programok a 
szombaton az ünnepélyes megnyitóval, 
majd gyermekprogramokkal 
folytatódnak. Este a Soulwave 
együttes és Horváth Tamás várja 
a műfaj kedvelőit. Vasárnap a 
gyermekprogramok mellett Bede 
Robi főzőshow, eredményhirdetések 
és koncertek is lesznek. Népi 
játszóház, óriásbábok, gólyalábasok 
látvány sajtkészítés, vajköpülés teszi 
hangulatossá a XXII. Nemzetközi Sajt-
és Túrófesztivált, amelyre szokatlan 
időpontban, szeptemberben kerül sor. Fotó: Ambrus-Szabó József
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A fesztivál szakmaiságát több fronton 
igyekeznek a szervezők kivitelezni, 
hiszen a sajtkedvelő nagyközönség és a 
sajtos szakma is válogathat a számukra 
megfelelő programok közül. A sajt iránt 
érdeklődők számára lehetőség nyílik 
közelebbről megismerni a sajtkészítés 
lépéseit, szervezés alatt van egy szakmai 
kirándulás is. A fesztiválozók a sajtokat 
készítő és értékesítő kistermelőktől 
és nagyobb vállalatoktól a standoknál 
megismerhetik a hazai sajtkínálat 
színét-javát. A színpadi programok 
mellett a fesztivál forgatagában a 
látogatók megismerkedhetnek a 
nyerstejből készült sajtokkal, a régióra 
jellemző, hagyományos kézműves 
termékekkel, de megcsodálhatják 
a modern sajtkészítés remekeit is, 
amik sokszor meghökkentő új ízeket, 
formákat jelentenek a palettán.
A fesztivál első napján kerül 
lebonyolításra a Sajtverseny, 
aminek szintén hagyománya van 

már Gyomaendrődön. Az idei 
megmérettetés szakmai zsűrije a 
gasztronómia területéről érkezik, de 
okleveles sajtbírák és az érzékszervi 
vizsgálatokkal foglalkozó tudományos 
kutatók is kiveszik a részüket 
a bírálatból. A korábbi évekhez 
képest újdonság, hogy a nyerstejes 
termékek, a sajtkülönlegességek és 
sajtos desszertek is kiemelt helyen 
fognak szerepelni a zsűrizés során. A 
sajttekercsek, ízesített gomolyák és 
gyümölcsjoghurtok készítői ebben az 
évben megmutathatják kreativitásukat, 
engedhetik szárnyalni a fantáziájukat. 
Az új kategóriák mellett természetesen 
a sajtversenyre ugyanúgy várják a 
szervezők a friss, félkemény és érlelt 
sajtokat, a parenyicákat és a natúr 
termékeket. 
Az idei Sajt- és Túrófesztivál 
legmélyebb szakmai tartalommal 
bíró eseménye a fesztivál második 
napján, szeptember 18.-án, szombaton 

megrendezésre kerülő konferencia, 
a Sajtakadémia 2. Az első országos 
tudományos sajtszakmai rendezvénye 
2017 augusztusában, Gyöngyösön lett 
megrendezve, ott közel 200 résztvevő 
előtt a sajttal- és tejtermékekkel 
foglalkozó szakmai szervezetek, 
kutatók és gyakorlati szakemberek 
tartottak előadásokat. Ennek 
folytatásaként 2021-ben Gyomaendrőd 
ad helyszínt az elmúlt négy év szakmai 
újdonságainak, új tudományos 
eredményeinek, valamint a pandémia 
miatt kialakult kihívásoknak a 
megvitatására. A meghívott előadók 
a sajthoz kapcsolódó részterületek 
elismert szakértői, akik az érdeklődő 
szakmabeliek, sajtkészítők, kutatók és 
a nagyközönség számára is hasznos 
információkat, érdekességeket 
tartogatnak. Az előadásokat követi a 
kerekasztal megbeszélés, ahol egy-
egy témakör szakértője kötetlenebb 
párbeszéd formájában tudja az 
érdeklődők tudását tovább mélyíteni.  

Dr. Kovács Gyöngyi 
szakmai szervező

Szakmai programok sajt és túrófesztiválon

Elkészültek a Hősök út 56. sz. alatti 
Vállalkozók háza helyére tervezett 
társasház engedélyes és kiviteli tervei. 15 
darab lakást alakítottak ki az épületben, 
amelyek különböző méretű44 m2- 87 
m2, el eltérő beosztásúak. Jelenleg az 
önkormányzati forrásból megvalósuló 
beruházás kivitelezéshez szükséges 
közbeszerzési eljárás előkészítése és a 
lakossági igények felmérése zajlik. 
A lakások megvásárlásához 
igénybevehető kedvezmények 
is rendelkezésre állnak a leendő 
vásárlóknak, természetesen a 
jogosultság függvényében. A családi 
otthonteremtési kedvezmény (csok), 
babaváró hitel, és Áfa visszaigénylési 
lehetőség (5 % lakásáfa) 
illetékmentesség a csokosoknak. 
Érdeklődők jelentkezését várják a 
polgarmester@gyomaendrod.hu email 
címen.

Mint lapunknak Toldi Balázs 
polgármester elmondta: 7-8 lakásra 
komoly érdeklődők jelentkeztek már. 
A vevőjelöltekkel egyeztettünk arról, 
hogy milyen négyzetméter ár az, amely 
reálisan elfogadható számukra. Ennek 
megfelelően alakítjuk ki a műszaki 
tartalmat, hogy a közbeszerzés 
kiírható legyen. Akik komolyan 
gondolják a vásárlást, lefoglalhatják 
a kiválasztott lakást, és részt vehetnek 
az építkezés finanszírozásában is. 

Van némi mozgástér abban is, hogy 
az egyéni igények is érvényesüljenek 
a kivitelezés során, viszont azt 
tudomásul kell venni, hogy a lakások 
belső kialakítása során kevesebb 
a mozgástér a közbeszerzés miatt. 
A lakások mindegyike egyedi 
mérőórával szerelt lesz, egyedül a 
hulladékszállítás lesz közös. Társasház 
épül, tehát a lakóknak képviselőt kell 
majd választani, aki intézi a felmerülő 
közös ügyeket.

Elkészültek a Hősök útjára tervezett társasház kiviteli tervei
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2021. március 24-én Dr. Takács 
Árpád kormánymegbízott, Dankó Béla 
országgyűlési képviselő jelenlétében 
adta át a gyomaendrődi oltópontot.  
A koronavírus-járvány elleni 
védekezésben, a védőoltást igénylő 
lakosság számára jelentős segítséget 
jelent, hogy nem kell más településre 
utazniuk. Mint dr. Takács Árpád 
elmondta, Békés megye különösen jól 
áll a beadott vakcinák tekintetében, 
és szerencsére az enyhébben fertőzött 

megyék között tartják számon. Dr. 
Magyar Hajnalka intézményvezető 
elmondta, hogy a védekezésbe, a 
lakosság értesítésébe, az oltóponton adott 
szolgálatba a védőnőket, a gyógytornászt 
is bevonják. Toldi Balázs polgármester 
megerősítette, hogy az önkormányzat 
minden lehetséges támogatást megad 
az egészségügyi szakrendelőnek, 
igény esetén más intézményektől 
is vezényelnek át dolgozókat, hogy 
segítség az egészségügyi dolgozókat az 

adminisztrációs feladatok ellátásában. 
Elmondta, hogy Gyomaendrődön 
minden háziorvos részt vesz a 
védekezésben, azaz minden körzetben 
van lehetőség a vakcinák felvételére.

Oltópont lett Gyomaendrőd

A csoda, az ünnep varázsa 
a legtöbbször egy pillanatban 
bontakozik ki a maga teljes valójában, 
ám a reá való felkészülés, a hozzá 
vezető út rejti talán az emberi élet 
legemlékezetesebb időszakait. A 
húsvéti ünnepkör legfontosabb és 
egyben legszebb üzenete, a feltámadás 
megtapasztalása azonban még ennél 
is többet jelent, hiszen a legősibb 
emberi vággyal, az újjászületéssel 
mélyíti el kapcsolatunkat. Amilyen 
kézzelfogható, átélhető a teremtett 
világ, a természet tavaszi megújulása, 
éppoly mélyen megélhető és várva várt 
valóság a lélek újjászületése is. Már 
télen, már a havasan csillogó, fagyosra 
tisztult világból is vágyakozva tekintünk 
a kikelet, a rügyfakadás felé és ez a 
várakozás egyre fokozódik lelkünkben 
nagypéntekhez, majd húsvéthoz 
közeledve. Mint ahogy a mögöttünk 
elmaradt tél, úgy az idei tavasz is 

másképp jött el hozzánk, ám minden 
gond, minden kihívás ellenére elhozta 
az emberiség számára az ünnep, az 
ünnepek felszabadító erejét, üzenetét. 
Jézus nagypénteki áldozata és húsvéti 
feltámadása a teremtő szeretetének 
és világunk iránti elszakíthatatlan 
kötelékének emberi és egyben isteni 
léptékű megnyilatkozása, mely 
egyúttal példaként is áll mindannyiunk 
előtt. A szeretet, az összetartozás, 
a család, az emberi kapcsolatok és 
a hit megtartó példájaként. Általa 
olyan értékek kerülnek a tavasz 
ragyogásának fénykörébe, melyek ma, 
2021 húsvétjára készülve különösen 
aktuálisak. Elhozzák a hit, a megújulás 
ígéretét, a kereszténység legősibb, 
Magyarország történelme során oly 
sokszor megélt megtartó csodáját. 
Ám ezt a csodát önmagunkban, 
közösségeinkben, családunkban is 
megtalálhatjuk a most reánk köszöntő 

ünnephez közeledve, megélve annak 
meghitt perceit. Kívánom, hogy ez az 
érzés: a reménység, az újjászületés, 
az egymás kezét megfogó együvé 
tartozás adjon ma erőt minden magyar 
családnak küzdelmeink és céljainkhoz 
vezető utunk közepette egyaránt. 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok 
Gyomaendrőd város minden lakójának!

Dankó Béla 
országgyűlési képviselő

Dankó Béla országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!
• Szeretne csak a gazdálkodására 

koncentrálni?

• Nem tud eligazodni a bürokrácia 
útvesztőin?

• Nem szereti a papírmunkát?

• Nem akar hivatalba járni, várakozni?

• Akkor Önnek szaktanácsadóra van 
szüksége, aki ezeket a feladatokat leveszi 
a válláról.

• Vállalom a támogatás igénylés beadását 
és folyamatos karbantartását

• Gazdálkodásinapló vezetését

• Gázolaj jövedéki adó visszaigénylését

• Kamarai ügyek intézését

Hoffman József szaktanácsadó
Tel.: +36/20/5742990
E-mail: hoffmanszaktan@gmail.com

Gyomaendrődi 
Mentőalapítvány 


Kérjük, hogy adója 1%-át 
ajánlja a Gyomaendrődi 

Mentőalapítvány 
számára.

Adószám: 18376713-1-04
Számlaszám: 

11733120-20007511
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Újabb pályázati kiírások jelentek 
meg a Magyar Falu Programban – 
tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke. Hozzátette: 
az „Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése” elnevezésű 
felhívásra 5000 fő, és ez alatti 
állandó lakosságszámú településeken 
közterületi játszóterek és óvodai 
játszóudvarok építésére, felújítására, 
eszközök beszerzésére lehet pályázni. 
„Önkormányzati tulajdonban lévő 
temetők infrastrukturális fejlesztésére” 
pályázhatnak azok a települések, 

ahol az állandó lakosságszám 
5000 fő, és ez alatti, az „Egyházi 
közösség tulajdonban lévő temetők 
infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű felhívásra pedig az 5000 
fő, és ez alatti állandó lakosságszámú 
településeken lévő történelmi egyházak 
nyújthatnak be projektet. A Falusi 
Civil Alap keretében „civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” nevű pályázat keretében 
a civil közösségi tevékenységek és 
azok végzéséhez szükséges feltételek 
támogatására nyújthat be projektet 

egyesület és alapítvány. Valamennyi 
felhívásra 2021. április 7. és 2021. 
május 7. között lehet pályázni.

További részletek itt találhatók: 
https://kormany.hu/miniszterelnokseg/
magyarfaluprogram

Magyar Falu Program

A könyvtár sikeres pályázatainak 
köszönhetően, az elmúlt hetek azzal 
teltek, hogy ismerkedtünk az új 
feldolgozó programmal, amelybe már 
átkerült a könyvtári állomány és a 
kölcsönzési adatok. A pályázat részeként 
kialakításra kerül a Gyomaendrődi 
Digitális Archívum is. Ennek egyik 
eleme a helytörténeti portál és az ahhoz 
kapcsolódó, a könyvtárban már üzemelő, 
helytörténeti értékeket bemutató 
eszköz, egy információs terminál.  A 
feldolgozott helyi értékek bemutatása 
így nem csak az interneten keresztül lesz 
elérhető. A bemutató eszközből többet is 
lehet telepíteni a városban, elsősorban a 
forgalmas és turisztikailag is frekventált 
helyekre. Az érintőképernyős terminál 
alkalmas arra, hogy Gyomaendrőd 
nevezetességeit térképen elhelyezett 
jelöléssel mutassa be, vagy idővonalon 
jelenítse meg. Az értékekhez képek és 
egyéb ismertetők, tájékoztató anyagok 
is felkerülhetnek. A feltöltött képekhez 

egy puzzle játék is kapcsolódik. 
Reméljük, hogy ez is segíti majd a 
helyi nevezetességek megismerését, 
népszerűsítését. A feldolgozás a 
Települési Értéktár bemutatásával 
kezdődött meg, az adatfeltöltés és a 
tesztüzemelés folyamatos. A tervek 
szerint a Helytörténeti Gyűjteménybe 
átkerül minden anyag, amely a könyvtár 
honlapján a digitalizált adatbázisban 
megtalálható. A lényeges változás az 
lesz, hogy kereshető adatbázis alakul 
ki. A harmadik ütemben az Aranka 
Babamúzeum anyaga kerül majd 
feldolgozásra és bemutatásra. Az új 
könyvtári program, a helytörténeti 
portál a könyvtár stratégiai tervének 
fontos elemei, majd tízéves tervünk 
válik ezekkel valóra. Reméljük, a 
látogatók, használók is megszeretik 
majd, sok örömük telik benne. A 
feldolgozott és közzétett helytörténeti 
anyag már eddig is nagyon sok 
embernek szerzett örömet. Továbbra 
is biztosított lesz a huszonnégyórás 
elérés és korlátozástól mentes lesz. 
A most bevezetett újítások rengeteg 
munkát igényelnek még. A helytörténeti 
portált azért is tartjuk fontosnak, mert 
erre építve mobilos alkalmazások is 
készíthetők és a tartalmak a digitális 
oktatásba is bevonhatók. A helytörténeti 
portál alkalmas arra is, hogy a városban 
található más gyűjtemények is 
bemutatásra kerüljenek benne. Dinyáné Bánfi Ibolya

Újdonságok a Határ Győző Városi Könyvtárban
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Kistérségi Óvoda hírei - 
„Óvodába készülünk”…információk, tanácsok kisgyermekes családoknak

KEDVES ÉDESANYÁK, 
ÉDESAPÁK!
Évről évre elérkezik tavasszal az 
óvodai beiratkozások időpontja, 
amely jelentős mérföldkő a 
kisgyermekeket nevelő családok 
életében. Városunk önkormányzati 
fenntartású intézményeként néhány 
fontos információval kívánjuk 
segíteni az óvodakezdés előtt álló 
szülőket.
Óvodáink:
Százszorszép Óvoda (Kossuth út 7.)
Margaréta Óvoda (Jókai utca 4.)
Csemetekert Óvoda (Blaha út 8.)
Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás)
Óvodai nevelésünk fő célja az 
egészséges, természetszerető, 
harmonikus személyiség 
fejlesztése, a tanulási képességeket 
meghatározó pszichikus funkciók 
megalapozása az óvodai nevelés 
komplex folyamatában. Feladatunk, 
hogy a szülőkkel együttműködve 
a gyermekeket az egyéni és 
életkori sajátosságaik alapján, 
korszerű pedagógiai módszerekkel 
készítsük fel az általános iskolai 
tanulásra . Valljuk, hogy mind az 
óvodapedagógusoknak, mind a 
szülőknek meg van a felelőssége 
abban az együttműködésben, 
amelynek célja a gyermek optimális 
fejlesztése. Szakmai munkánkat 
a gyermekszeretet, a tisztelet, a 
megbecsülés és a másság elfogadása 
jellemzi. A legfőbb tevékenységünk 
a játék és a mozgás, erre a két 
területre helyezzük a legnagyobb 
hangsúlyt nevelőmunkánkban. 
Tágas udvarokkal, jól felszerelt 
tornaszobákkal és otthonosan 
berendezett csoportszobákkal 
várjuk a gyermekeket. A helyi 
adottságainkra építve, a pedagógusok 
és a szülők aktív együttműködésével a 
gyermekek környezettudatos nevelése 
és szemléletformása határozza meg 
óvodáink sajátos szakmai arculatát.
Hány éves kortól kötelező az óvodába 
járás?

Az óvoda a gyermek 3 éves korától 
a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, azonban a 3 éves kortól 
történő óvodakötelezettség nem azt 
jelenti, hogy a 3. életévét betöltő 
gyermeknek már másnap óvodába 
kell járnia.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény értelmében a 
gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a 3. életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától 
(szeptember 01.) legalább napi 4 
órában óvodai foglalkozáson köteles 
részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme a nevelési év 
során folyamatosan teljesíthető.
Ezért a beiratkozáskor minden 
óvodai nevelést igénylő szülő 
benyújthatja igényét a felvétel iránt, 
akinek gyermeke 2021. december 
31-ig betölti a 2,5 évet. A szabad 
férőhelyek függvényében 30 napon 
belül határozat formájában értesítünk 
minden érintett családot a felvétel 
eredményéről. Fontos, hogy ebben az 
esetben a felvétel nem a beiratkozás 
sorrendjében történik, hanem a 
gyermekek születési dátumának 
sorrendjében.
Mikor érett az óvodai életre a 
gyermek?
Önállóság, szobatisztaság – Képes 
legyen az önálló, asztalnál történő 
étkezésre (ami még fontos lehet, hogy 
a szülőn kívül mástól is elfogadjon 
ételt). A fizikai érettség terén alapvető, 
hogy legalább nappalra már kialakult 
legyen a szobatisztaság. A gyermek 
ismerje és tudja használni a mosdót, 
szükség esetén fogadja el a segítséget 
a felnőttektől. Az óvoda köznevelési 
intézmény jellegénél fogva nem 
alkalmas a rendszeres pelenkázás 

feltételeinek biztosítására.
Kifejezőképesség - Fontos, hogy 
a gyermek legalább alapvető 
igényeivel, szükségleteivel 
kapcsolatban érthetően ki tudja magát 
fejezni az óvónénikkel, dajkákkal és 
társaival szemben is. Képes legyen a 
kapcsolatteremtésre.
Lelki érettség - A testi fejlettség mellett 
kiemelt szerepet kap az is, hogy a 
gyermek pár órára el tudja fogadni a 
szülő távollétét, és tisztában legyen 
azzal, hogy óvodai tartózkodása nem 
végleges. Legyen biztos abban, hogy 
érte fognak jönni. Ugyanez az érettség 
vonatkozik a szülőre is, hogy a fizikai 
elválást érzelmileg el tudja fogadni.
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, 
hogy az óvodaválasztás előtt ebben 
az évben a járványhelyzet miatt nincs 
lehetőség az óvodák látogatására 
nyílt napokon. Bízunk benne, hogy 
júniusban már tudunk lehetőséget 
biztosítani arra, hogy gyermekükkel 
meglátogassák a választott óvodát.
Az intézmény közösségi oldalán 
(facebook) „Óvodákba kukucskáló” 
sorozatot indítottunk, ahol sok 
információt találnak az óvodai életről. 
Javasoljuk, hogy a gyermekekkel 
közösen nézegessék a fotókat, 
beszélgessenek az oviról. A  
w w w . k i s t e r s e g i o v o d a . h u  
honlapunkon megismerhetik 
óvodapedagógusainkat, nevelőmunkát 
segítő dolgozóinkat. A képgalériában 
pedig megtapasztalhatják, hogy 
milyen sokszínű nálunk az óvodai 
élet.
Kívánjuk, hogy az óvodaválasztás, 
majd az óvodavárás időszaka 
örömmel és várakozással teli legyen 
a szülők és a gyermekek számára is.
Amennyiben az óvodakezdéssel és 
beiratkozással kérdésük merül fel, 
kérjük keressenek minket az alábbi 
elérhetőségeken:
ovodavezeto@gyomaendrod.hu
tel.: 06 20 405 2596

Kovács Péterné intézményvezető
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
HIRDETMÉNY 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-
es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK 
BEIRATKOZÁSA A GYOMAENDRŐD-
CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODÁBA 
a fenntartó 16/2021. (III. 23.) határozata alapján 
- Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 
8.), Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, Jókai u. 4.), 
Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.), 
valamint Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás, Kossuth 
u. 23.) - a következő időpontokban történik:

Személyes megjelenés esetén (1 fő) 2021. április 
26-27. hétfő, kedd 07.30 - 17.00 óráig, vagy

elektronikus úton az alábbi helyekről letölthető 
jelentkezés lap kitöltésével az ovodavezeto@

gyomaendrod.hu e-mail címre 2021. április 27. 
napjáig történő megküldéssel. (Ebben az esetben 
nem szükséges egyéb iratokat megküldeni, azokat 

majd a nevelési év kezdetén kell bemutatni!)
www.gyomaendrod.hu

www.kistersegiovoda.hu

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT 
A GYERMEKEKET, AKIK 2021. AUGUSZTUS 

31-IG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS ÓVODAI 
JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

A beiratkozás helye személyes megjelenés esetén: 
- Csemetekert Óvodába (a helyszínen: 

Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)
- Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, 

Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
- Százszorszép Óvodába (a helyszínen: 

Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
- Napraforgó Óvodába (a helyszínen: 

Csárdaszállás, Kossuth u. 23.)

Személyes megjelenés esetén szükséges iratok:
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági 
igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát 
igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát, 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre 
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó 

által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási 
kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 
írásban értesíteni az illetékes hivatalt. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával 
jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, 
előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai 
nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét 
kellő időben az óvodába nem íratja be, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést 
követ el. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi 
Óvodában

- integrált óvodai nevelés- sajátos nevelési 
igényű gyermekek számára – az alapító 
okirat szerint valamennyi telephelyen folyik a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 
véleményben foglaltak alapján

- roma nemzetiségi óvodai nevelés a 
Csemetekert Óvodában vehető igénybe

- német nemzetiségi óvodai nevelés a 
Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

Az óvodák felvételi körzetei:
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező 
felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi köz-
igazgatási városrész.

A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó 
körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.

A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény 
kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás 
Község közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási 
területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-
ellátási telephelyein és tagintézményében.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének 
határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő 30. nap. (legkésőbb 2021. május 
27.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított 
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési 
kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati 
fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve 
az óvoda vezetőjénél.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Iskolánk két végzős tanulója, 
Bartik Marcell (8. b) és Vinkovics 
Barnabás (8.c) az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Savaria 
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 
Kutató Központ megyei történelem 
versenyén vett részt 2021.02.09-én. 
A versenyt a járványhelyzet miatt 
online tartották meg. A diákjaink a 
nehéz versenyben szép eredményeket 
értek el: Barnabás 4. helyezett lett, 
Marcell a középmezőnyben végzett. 
Felkészítő tanárok: Simonné Szrnka 
Zsuzsanna és Dinya Lívia 
Gratulálunk a versenyzőknek és a 
felkészítőknek

Megyei történelem 
verseny

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola, az Oktatási Hivatal Bázisintéz-
ményeként,  2021. március 22-én tar-
totta Újrahasznosított játékok készí-
tése kézműves foglalkozás keretében 
és kiállításszervezés című szakmai 
előadását, mely a járványügyi hely-
zetre való tekintettel online formában 
valósult meg. A délutánon résztvevő 
pedagógusok Dinya Lívia tanárnőtől 
kreatív ötleteket kaptak a fenntartha-
tó fejlődés szemléletének megerősí-
tésére, valamint a környezettudatos 
gondolkodás fejlesztésére kézműves 
tevékenységek által. 
A program előadói: Ágostonné Farkas 
Mária intézményvezető és Dinya Lí-
via könyvtár-rajz-történelem szakos 
tanár.

Bázisintézményi 
program

Néhány hónap múlva indul a 
2021/2022-es tanév! Iskolánk, a Gyo-
maendrődi Kis Bálint Általános Iskola 
szeretettel vár minden elsős kisdiákot 
a szeptemberben induló osztályaiba.
A leendő iskolás gyerekek már több 

alkalommal is találkozhattak Bécivel, 
a kisbékával, aki iskolaelőkészítő fel-
adatokkal kedveskedett nekik. Sajnos 
a személyes találkozás még mindig 
nem lehetséges, ezért szeretnénk be-
mutatni a leendő elsős tanítóinkat.

Bemutatkozás - Beíratkozás

Beiratkozás: 2021. április 15-16.
Bővebb információért látogassanak el az 

intézmény honlapjára: 
www.kisb-gyomae.sulinet.hu

Hornokné Lapatinszki Gizella

Pecznik Réka

Varjúné Farkas Enikő Vanda

Ilyés Zoltán

 Vinkovics 
Barnabás 8.c

 Bartik Marcell 
8.b
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Iskolánk tanulói eredményesen 
szerepeltek a HEBE kft. által 
meghirdetett Play and Win ’The Royal 
family’és ‘A Christmas is all around’ 
elnevezésű országos, egyfordulós 
angol nyelvű projektversenyeken. A 
versenyek során a gyerekek kreatív 
országismereti feladatokon keresztül 
bővíthették angol nyelvtudásukat és 
ismereteiket a híres történelmi brit 
királyi családról, valamint az angolul 
beszélő országok (Egyesült Királyság, 
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália 
és Kanada) karácsonyi szokásaival, 
ételeivel, téli időjárásával. A feladatok 
között szerepeltek rejtvényes, fejtörős 
feladatok, projekt feladatok, valamint 
az egyéni és csoportos versenyzőknek 
is készíteni kellett egy- egy egyéni 
munkát. 
 Az egyéni versenyzők közül 2. 
helyezést ért el: Ujvári Eszter, 5. b 
osztályos tanuló, 5. helyezést ért el: 
Csatári Levente 8.a osztályos tanuló, 
szépen szerepelt Csekő Diána Korina 5. 
b osztályos tanuló. A csapatversenyben 
eredményesen szerepelt: Botos Lujza, 
Katona Zalán, Kónya Gergő és Ujlaky 
Csenge csapata, Botos Marcell, 

Fitos József, Lehóczky Árpád, Nagy 
Botond csapata, mindkét csapat tagjai 
az 5. b osztály tanulói. Továbbá szép 
eredményt ért el: Karsai Krisztina, 
Mészáros Viktória, Mikó Péter és 
Kereki Lili csapata és Mikó Zoltán, 

Gellért Milán, Gyetvai Csongor és 
Kovács Gergő csapata, akik a 8.a és 8. 
b osztály tanulói. Gratulálunk Nekik! 
Felkészítő tanáraik: Szedlák Réka, 
László Gabriella, Tóth Magdolna

Tanuljuk az angolt

A Diákönkormányzat március 2-ára 
szervezte a nagy népszerűségnek 
örvendő Észkaszinót. A felső 
évfolyamos diákok 4 fős csapatokkal 
képviselték saját osztályaikat. A 
gyerekeket 8 állomáson, különböző 
logikai feladatokkal, memória, 
puzzle és kvíz játékokkal várták az 
állomásvezetők. Minden csapat az 
általa kidolgozott, csapatnévvel ellátott 
menetlevelébe gyűjtötte a pontjait. A 
buzdító csatakiáltásokkal és a szépen 
elkészített menetlevelekkel plusz 
pontokat is szerezhettek maguknak 
a versenyzők. Az idén is nagyon jó 
hangulatban telt el az Észkaszinó 
délutánja. Köszönjük a szervezőknek.

Észkaszinóban játszottunk

További információk, fotók: 
www.rozsahegyiiskola.hu
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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

Vásárolsz vagy átalakítasz? 
Segítünk a meg va ló sításban. 
Hozd ki a legtöbbet 
az akár 3 millió Ft-os 
állami otthonfelújítási 
támogatásból!
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

„Ez lehetne
gardrób is”

A Covid-19-es vírus miatt a KörösFit 
DSE tornász palántái sajnos 1 éve nem 
tudtak részt venni torna diákolimpiai 
versenyeken.A fitkid versenyzők egy 
picit szerencsésebbek voltak, hiszen 
ők ősszel még indulhattak zárt kapus 
versenyeken, de sajnos azóta nekik 
sincs megmérettetés.
Decemberben egyesületünk 
csatlakozott a városi „Cipősdoboz 
akcióhoz”. Ebben az összefogásban a 
rászoruló gyermekeknek gyűjtöttünk 
karácsonyi ajándékokat, cipősdobozba 
becsomagolva. Szintén decemberben 
megtartottuk a karácsonyi évzárónkat, 
amely nagyon jól sikerült. Kiértékeltük 
az évet, mindenki az éves teljesítménye 
alapján ajándékkal: kupával vagy 
éremmel térhetett haza. A tél folyamán 
a felkészülést nem hagytuk abba, 
folyamatosan edzésben tartjuk a 
versenyzőinket, a verseny-előkészítős 
csoportjainkat, valamint az ovisainkat. 
Új, motivációs eszközöket alkalmazva 
értékeljük a gyerekek edzésmunkáját, 
éremmel, oklevéllel díjazzuk őket. 
Nagy erőkkel készülünk a tavaszi ill. 
nyári versenyekre, edzőtáborainkra!
A versenyeredmények hiánya okán 
szeretnénk egy kicsit bemutatni 
egyesületünket:a KörösFit Diáksport 
Egyesület kétágú egyesület, melyben 
a szertorna és a fitkid sporttal 
ismerkedhetnek meg a gyerekek. 
A szertorna az a sport, amely nagy 
figyelmességet, pontosságot és 
összpontosítást igényel. Bármilyen 
más sport alapja, hiszen megtanítja a 
gyerekeket a helyes testtartásra, erőt, 
állóképességet, valamint nagyfokú 
rugalmasságot ad minden fiatalnak. 
A Fit Kid mozgásanyag a talajtorna 
(akrobatika), az aerobik, a ritmikus 
gimnasztika és a tánc mozgásanyagából 
táplálkozik, de mindegyikből 
különbözik. Ez adja a sportág egyedi 
jellegét és formáját. Vírusmentes 
időszakban kijárunk szinte az összes 
óvodába és iskolába, így egy kicsit 
tudunk segíteni a szülőknek.

Az edzéseket Gyomaendrődön az 
alábbi helyszíneken tartjuk.
Óvodásoknak: Selyem úti ovi, 
Vásártéri ovi, Kistérségi ovi
Iskolásoknak: Kis Bálint Ált. Isk., 
Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk., Szent 
Gellért Katolikus Ált. Isk.. Kukkants 
bele edzéseinkbe, tornász életünkbe a 
fb-on: facebook.com/korosfit. Gyere, 
és próbáld ki ezt a szuper sportot! 
Érdeklődni: Gergely Orsolya 30/635-
8225, korosfit@gmail.com

KörösFit-es tornászok
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Városunk női kézilabda csapata a 
tavalyi pandémiás helyzet miatt, 
a 2020 márciusában félbeszakadt 
bajnokságot az 5. helyen zárta. A hosszú 
kényszerszünet után már mindenki 
nagyon várta a következő szezont, 
hogy együtt hódolhasson társaival 
kedvenc sportszenvedélyének. 
Szerencsére a vírushelyzet 
enyhülésének köszönhetően 
elkezdődhetett a 2020-2021- es 
bajnokság. A kézilabda szövetség 
döntése alapján azonban minden 
mérkőzést zárt kapuk mellett kellett 
lejátszani. Ez kellemetlenül érintette 
bennünket, ugyanis az összes csapat 
közül talán nekünk van a legnépesebb 
közönségünk, akiknek köszönhetően 
a labdák többször pattantak a kapuba 
és legalább plusz egy embert jelentett 
a pályán biztatásuk. A bajnokságban, 
több esetben is elmaradtak mérkőzések 
a csapatoknál előforduló pozitív 
tesztek miatt. Szerencsére bennünket 
elkerült a vírus, így egy híján minden 
mérkőzésünket lejátszottuk. Csapatunk 
az őszi fordulót a 4. helyen zárta. A 
tavaszi bajnoki szezont felemásan 
kezdtük, két idegenbeli vereség, Szeged 
és Szeghalom ellen és két győzelem 
itthon Kecskemét és Mezőtúr ellen. 

jelenleg a tabella 4. helyén várjuk a 
Mezőtúr elleni rangadót. 
Egyesületünk utánpótlás csapatai 
is szépen teljesítenek. Ifjúsági és 
serdülő csapataink egyaránt harmadik 
helyen állnak bajnokságaikban és 
jó teljesítménnyel még mindkét 
csapatnak van esélye a második hely 
megszerzésére a végelszámolásnál.
Az országos gyermekbajnokságban 
U 13, U 12, U 11, korosztályos 
csapataink szintén tisztes helytállást 
mutatnak csoportjaikban. Ettől az évtől 
U 9-es csapatunk sportolói először 
vehetnek részt igazi mérkőzéseken, 

természetesen nagy örömmel, 
várakozással. 
Minden játékos, felnőtt és 
gyermek egyaránt várja már, hogy 
megmutathassa tudását közönségének, 
szüleinek, barátainak. Reméljük ez 
mihamarabb el fog következni és a 
játékosaink újra biztatást, energiát 
kaphatnak a lelátókról is kedvenc 
sportáguk gyakorlása közben!
Egyesületünk várja minden 
korosztályához a sportolni vágyó 
gyerekeket!
Gyomaendrődi Női Kézilabda 
Sportegyesület      LT.

Elmaradt bajnokik, zárt kapus mérkőzések

NB II női felnőtt Dél-keleti csoport

TABELLA 
hely  csapat  M  GY  D  V  LG  KG  GK  PONT  

1.  Fiatal Kézilabdások SE  
14  14  0  0  547  273  274  28  

 2.  Hódmezővásárhelyi LKC  
13  10  0  3  436  384  52  20  

 3.  Gyomaendrődi NKSE  
15  9  0  6  438  431  7  18  

 4.  K. Szeged SE  
13  8  1  4  376  357  19  17  

 5.  Bácsalmási PVSE  
14  7  0  7  403  441  -38  14  

 6.  Csorvási SK  
13  6  1  6  336  350  -14  13  

 7.  CORNER-GYULASPORT NKFT.  
14  6  0  8  393  387  6  12  

 8.  Szeghalmi NKC  
14  6  0  8  400  443  -43  12  

 9.  Szarvasi NKK  
13  4  1  8  320  380  -60  9  

 10.  Mezőtúri AFC - Syngenta  
14  3  1  10  348  437  -89  7  

 11.  Kecskeméti NKSE U22  
13  0  0  13  301  415  -114  0  

 12.  Békéscsabai ENKSE U22 (TÖRÖLVE) 
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nap nap nap
1 CS K-4 1 SZ 1 K K-2
2 P K-1,K-5 2 2 SZ K-3
3 3 H K-1,K-5 SZ-3,SZ-4 3 CS K-4
4 V 4 K K-2 SZ-1,SZ-2 4 P K-5,K-6
5 H 5 SZ K-3 5

6 K K-2,K-5 SZ-1,SZ-2, 
SZ-3,SZ-4 6 CS K-4 6

7 SZ K-3 7 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5 7 H K-1,K-5 SZ-3,SZ-4
8 CS K-4 8 L-1,L-2 8 K K-2 SZ-1,SZ-2
9 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5 9 9 SZ K-3

10 10 H K-1,K-5 10 CS K-4
11 11 K K-2 Z-3,Z-4 11 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5
12 H K-1,K-5 12 SZ K-3 12
13 K K-2 Z-3,Z-4 13 CS K-4 13
14 SZ K-3 14 P K-5,K-6 14 H K-1,K-5
15 CS K-4 15 L-3,L-4,L-5 15 K K-2 Z-3,Z-4
16 P K-5,K-6 16 16 SZ K-3
17 17 H K-1,K-5 17 CS K-4
18 18 K K-2 18 P K-5,K-6
19 H K-1,K-5 SZ-3,SZ-4 19 SZ K-3 19
20 K K-2 SZ-1,SZ-2 20 CS K-4 20
21 SZ K-3 21 P K-5,K-6 21 H K-1,K-5 SZ-3,SZ-4
22 CS K-4 22 22 K K-2 SZ-1,SZ-2
23 P K-5,K-6 23 V 23 SZ K-3
24 24 H K-1,K-5 ÜNNEP SZ-3,SZ-4 24 CS K-4
25 25 K K-2 SZ-1,SZ-2 25 P K-5,K-6
26 H K-1,K-5 26 SZ K-3 26
27 K K-2 27 CS K-4 27
28 SZ K-3 28 P K-5,K-6 28 H K-1,K-5
29 CS K-4 29 29 K K-2
30 P K-5,K-6 30 30 SZ K-3

31 H K-1,K-5

K Z Szelektív 
hulladék SZ L

Április Május Június
ÜNNEP - Szombat

ÜNNEP Vasárnap

Szombat

Szombat
ÜNNEP - Vasárnap

ÜNNEP Szombat

Vasárnap

Szombat
Vasárnap

Szombat
Vasárnap

Szombat
Vasárnap

Szombat

Vasárnap
Szombat
Vasárnap

Szombat
Vasárnap

Szombat
ÜNNEP - Vasárnap

Szombat
Vasárnap

Szombat
Vasárnap

Vasárnap

A naptár szín-jelöléseinek magyarázata:

Kommunális hulladék Zöld 
hulladék Lom hulladék

Lomtalanítás Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Gyomaendrődön:
- 2021. május 8-án szombaton, az I. és a II. körzetben,
- 2021. május 15-én szombaton a III., a IV. és az V. körzetben lomtalanítási napot tart.

Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat 
(amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A feleslegessé vált bútorokat, 
használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál 
is leadhatja, így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet. A lomtalanítás 
ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi 
előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk. Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, 
reggel 06:00 óráig- a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az 
úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat. Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható és az el 
nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra. 
A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.:+ 36-66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu Honlap: www.dareh.hu
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