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2016. április 29. és május 1. között új 
helyszínen, változatos programokkal várja 
az érdeklődőket a nagykorúvá érett XVIII. 
Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál. A 
programsorozat épít a hagyományokra 
és új elemek is megjelennek benne. 
Felkért közreműködő szakmai partner a - 
Közép- és Agrárvállalkozók, Sajtkészítők 
Egyesület.

A fesztivál új helyszíne: a Szabadság 
tér, a Fő út- Hősök út kereszteződésétől 
az autóbusz pályaudvarig, a járási hivatal, 
a sportcsarnok épülete előtt, egészen a 
Kner tér- Hősök út találkozásáig. 

A XVIII. Sajt és Túrófesztiválra 
meghívást kaptak a testvérvárosok is: 
Bihardiószegről sajtosok, a Nagyenyedről 
és a lengyelországi Pilznóból gyermek 
néptánc együttesek érkeznek, akik 
többször is fellépnek a fesztivál ideje alatt. 

Április 29-én A „Gyomaendrőd 
Szeretlek” programmal indul a 
rendezvénysorozat, ahol fellép a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus, 
majd a Táncművészet Világnapja 
alkalmából helyi táncegyüttesek adnak 
műsort. A fáklyás felvonulás is új 
útvonalon halad: Szabadság tér- Kner 
tér- Hősök útja- Fő út-Hantoskerti holtág 
és végül a Vízi színpad előtti területén 
ér véget, ahol a kajakos egyesületek és a 
sárkányhajósok lampionos felvonulását 
nézhetik meg az érdeklődők. 

Április 30-án 10 órakor nyitja meg 
kapuit a XVIII. Nemzetközi Sajt- és 
Túrófesztivál, amelynek fővédnöke 
Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi 
miniszter. Köszöntőt mond Toldi Balázs 
polgármester és Kovács László a KKASE 
elnöke. A változatos gyermekprogramok 

mellett folkparádé lesz, majd a sajtverseny 
eredményhirdetése következik. A napot 
négy zenekar élő koncertje zárja: Legalizált 
Lámák, Zoom, Bagossy Brothers Company 
és a REPUBLIC. 

Május elsején Sajtos Majális lesz lovas 
és néptáncos felvonulással, Suttyomba 
koncerttel, örökzöld dallamokkal, 
bábelőadással, majd a Hevesi Happy 
Band koncertjével zárul a fesztivál. Ezen 
a napon rendezik meg az első, Sajtos-
túrós ételek Főzőversenyt is, amelyre 
várják a jelentkezőket. A zsűri elnöke 
Tímár Attila mesterszakács lesz. Kísérő 
programok lesznek az Erzsébet ligeti 
lombkorona sétány előtti téren Zöld sziget- 
Kölyök sziget címmel, ahol kézműves 
foglalkozásokon várják a gyerekeket.

Bővebb információ: Kállai Ferenc 
Kulturális Központ,

kfkk.gyomaendrod@gmail.com, 
telefon: 283-524

Ismét sajt és túró ünnep!



2

A Sajtos Majális kiemelt program-
jaként, első alkalommal kerül meg-
rendezésre a sajtos és túrós ételek 
főzőversenye, 2016. május 1-én.

Minimum ötfős csapatok jelentke-
zését várjuk. Nevezési díj csapaton-
ként 3000 Ft.

A főzőverseny helyszíne a Kis Bálint 

Általános Iskola udvara, ahol a csapa-
tok egy sörasztalt és két padot kapnak, 
vízvételi lehetőség, mosdóhasználat 
biztosított. A csapatok gondoskodnak 
a főzéshez szükséges alapanyagokról, 
eszközökről. Kérjük, hogy gázüzemű 
főzőeszközt hozzanak! A zsűrizés szak-
értő, mesterszakács vezetésével történik.

Várjuk a főzni szerető-tudó csapa-
tok, közösségek nevezését!

Nevezési határidő: 2016. április 25.
Bővebb információ: 

Kállai Ferenc Kulturális Központ,
kfkk.gyomaendrod@gmail.com, 

telefon: 283-524.

I. Sajtos és túrós ételek Főzőversenye

A Kis-, Közép- és Agrárvállalko-
zók, Sajtkészítők Egyesület közel tíz 
éve alakult azzal a céllal alakult, hogy 
munkájával erősítse a kis-, közép- és 
agrárvállalkozók esélyegyenlőségét, 
versenyképességét. Az Egyesület ki-
emelt feladatának tekinti a sajtkészítő 
szakma mikro-, kis-, középvállalkozói 
rétegének érdekképviseletét, egységes 
arculatának megjelenítését a különbö-
ző közösségi fórumokon, Magyaror-
szágon és külföldön egyaránt. Céljuk, 
hogy a sajtkészítőket hatékonyan kép-

viseljék, továbbá ösztönözzék őket 
arra, hogy versenyképességüket minő-
ségi termékek előállításával és minősé-
gi szolgáltatások nyújtásával növeljék. 
Igényként merült fel, hogy a magyar 
sajtkészítő szakma önállóan mutatkoz-
zon be a nagy nyilvánosság előtt ered-
ményeivel, kiváló termékeivel.  Ezért 
megállapodást kötöttek a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetségével és így 
a sajtkészítés, mint kézműves mester-
ség jelenhet meg rendezvényeken.

Az Egyesület fontosnak tartja, 

hogy kialakuljon a sajtminősítés egy-
séges rendszere. Ezért a Szent István 
Egyetem munkatársainak szakmai 
irányításával alakítja ki a magas szín-
vonalú, egységes sajtminősítési rend-
szert. Idén a XVIII. Gyomaendrődi 
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon, 
ez alapján mérettetnek meg a külön-
féle sajtok és tejtermékek a szakmai 
zsűri előtt. A sajtkészítők az ország 
különböző részeiről jönnek Gyoma-
endrődre, de Erdély különböző tele-
püléseiről is érkeznek: Torockóról, 
Gyergyótekerőpatakról, Székelyszent-
lélekről és természetesen a hazai saj-
tosok sem hiányoznak így Füzesabony, 
Biatorbágy, Körösladány, Diósd, Deb-
recen, Hajdúszoboszló, Bokor vagy 
Hódmezővásárhely is képviselteti ma-
gát. Az érdeklődők betekintést nyer-
hetnek a sajtkészítés műhelytitkaiba 
is, hiszen sajtkészítési bemutatót is lát-
hatnak, kipróbálhatják a vajköpülést, 
interaktív sajtos játékokban vehetnek 
részt. A rendezvényre látogató vendé-
gek igazi gasztro-kulturális élmény ré-
szesei lehetnek.

SAJTRA FEL!

A Fesztivál szakmai partnere a 
KKASE- Sajtkészítők Egyesülete

Gyomaendrőd Város lakosságát, és 
mindazon jogi és természetes személyeket, 
akik javára Gyomaendrőd város 
igazgatási területén jogot jegyeztek be 
az ingatlan-nyilvántartásba, az alábbiakról 
tájékoztatom:
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § - ában foglaltak szerint a 
hatályos Településren-dezési Eszközök 
módosítására 2016. december 31-ig van 
lehetőség. Ezen határidő után csak új terv 
készítésével lesz mód a változtatásra. 
Településrendezési Eszköz készítése, 
vagy módosítása kizárólag az 
Önkormányzat hatás-körébe tartozik. 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően 
az Önkormányzat indokolt esetekben 
elfogadta a magán kezdeményezés alapján 

felmerült módosítási igényeket, és több 
esetben is településrendezési szerződéssel 
alátámasztva módosítást hajtott végre a 
településrendezési terveken.
A Településrendezési Eszköz 
magánérdekből történő módosítására 
az építési törvény 30/A §-ában foglaltak 
szerint  az Önkormányzat az érintettekkel 
településrendezési szerződést köt, amelyben 
a magánszemélyek a településrendezési 
eszközök kidolgozásának-, és az eljárás 
költségeinek a finanszírozását vállalják.  
Az önkormányzat a szerződésben arra 
vállal kötelezettséget, hogy a szükséges 
településrendezési eljárást a megállapított 
határidőn belül megindítja és azt az 
előírásoknak megfelelően lefolytatja,
A fenti jogvesztő határidő bekövetkeztéig 

rendelkezésre álló idő még elegendő 
ahhoz, hogy  az esetleg  még felmerülő 
indokolt módosításokat a terveken 
elvégezzük. Ezért lehetőséget biztosít 
az Önkormányzat arra, hogy 2016.
április 20-ig jelezzék a Polgármester 
felé, van-e a Településrendezési Eszközzel 
kapcsolatban módosítási igényük. A 
beérkező igényeket az áprilisi Képviselő 
Testületi ülés fogja véleményezni, és a 
módosításhoz szükséges határozatokat 
meghozni.    Toldi Balázs, polgármester

Tájékoztatás ingatlan-nyilvántartással kapcsolatban
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Áprilisban közbeszerzés várható az M44-es gyorsút tekintetében
Dankó Béla, Békés megyei útügyi 

biztos, Gajda Róbert, Békés megyei 
kormánymegbízott és Vantara Gyu-
la, megyei fejlesztési biztos tartott tá-
jékoztatót arról, hogy valószínűleg 
áprilisban megjelenik a közbeszer-
zési értesítőben az M44-es gyorsút 
Tiszakürt-Kondoros közötti 61,4 ki-
lométeres szakasz kivitelezésére szó-
ló pályázati kiírás. Gajda Róbert arról 
tájékoztatott, a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. 2016. március 17-én 
benyújtotta a Miniszterelnökség Köz-
beszerzési Ellenőrző Főosztályára a 
tender minősítését, így az előkészüle-
tek utolsó szakaszához ért az említett 
szakasz. Dankó Béla útügyi biztos ki-
emelte azokat a kormányhatározato-
kat, melyek az M44-es utat érintik, 
elmondta, hogy a Kormány a 2015. ja-
nuár 10-i határozatával meghatározta 
a központi költségvetésből finanszí-
rozott kiemelt közúti beruházásokat, 
melyben a Békés megye számára oly 
fontos út is szerepel, a határozat alap-

ján a kiemelt beruházások előkészítési 
és építési feladatainak végrehajtásá-
hoz szükséges források biztosításáról 
gondoskodik a Kormány. Ez 2015. év-
ben 11 milliárd forintot, 2016. évben 13 
milliárd forintot, 2017. évben 13 milli-
árd forintot, a 2018. évben 273 milliárd 
forintot, a 2019. évben 350 milliárd fo-
rintot és 2020. évben 90 milliárd forin-
tot jelent. 

Az útügyi biztos tájékoztatása sze-
rint a 2015. október 30-i kormánydön-
tés meghatározta a gyorsút fogalmát, 
mely kategóriába az építendő M44-es 
út is tartozni fog. A gyorsút egy 2×2 
forgalmi sávos gyorsforgalmi utat je-
lent. Emellett Dankó Béla kiemelte, 
hogy a Kormány Európai Beruházá-
si Bankhoz fordult hitelkérelmével, a 
Bank a 2020-ig tartó időszakban kész 
Magyarország közúti infrastruktúrá-
jának fejlesztéséhez 500 millió euró 
összegű hitelkeretet biztosítani. A hi-
tel segítségével többek között az M44 
gyorsforgalmi út Kecskemét (M5)–

Nagykőrös–Békéscsaba közötti sza-
kasza valósulhat meg. Vantara Gyula, 
fejlesztési biztos a sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy a gyorsforgalmi utak 
építése nemcsak a megyeszékhely és 
a főváros közötti közlekedés tekinteté-
ben kiemelkedő fontosságúak, hanem 
a megye többi lakója számára is, hi-
szen hosszú távú cél, hogy a polgárok 
fél óra alatt elérjék valamelyik autópá-
lyát. A fejlesztési biztos kiemelte, hogy 
az M44-es megépítése nélkülözhetet-
len a megye gazdasági fejlesztéséhez. 

Az Országgyűlés elfogadta az 
ebtenyésztést érintő egyes törvények 
módosításáról szóló javaslatot, 
mely három törvényt módosít: a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 
törvényt, az állattenyésztésről szóló és 
az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló törvényt. A módosítások 
eredményeképp – 9 magyar 
ebfajta kivételével – megszűnik 
az ebtenyésztéssel kapcsolatos 
állami szabályozás hazánkban. A 
tenyésztőszervezetek, a tenyésztők és 
a tenyésztési hatóság közötti évtizedes, 
feloldhatatlan feszültségek és az 
indokolatlan bürokrácia megszűnik. 
Az ebtenyésztési tevékenység 
szabályozása a civil szférában 
folytatódhat. 

A behajtási költségátalányról 
szóló javaslat szerint a behajtási 
költségátalány funkciója a kötelezett 
késedelmes teljesítéséből eredő kárigény 
érvényesítésével kapcsolatosan 
keletkezett költségek megtérülésének 
biztosítása. A törvényjavaslat a 
jogalkalmazás során felmerült 

problémákat rendezi. A korábbi 

szabályozás szerint a késedelembe 
esett vállalkozás könyvviteli 
nyilvántartásába (mérlegébe) már a 
késedelembe esés időpontjától be kell 
vezetni a behajtási költségátalányból 
származó kötelezettséget, akkor is, 
ha a jogosult egyébként nem kívánja 
eziránti igényét érvényesíteni. A 
megszavazott törvényjavaslat ehelyett 
kimondja, hogy a jogosult a késedelem 
bekövetkezésétől számított egy éves 
jogvesztő határidőn belül követelheti a 
behajtási költségátalányt. A könyvviteli 
nyilvántartásába viszont csak a 
kötelezett önkéntes teljesítésének 
időpontjában, vagy a teljesítésre való 
első felszólítás időpontjában kell 
bevezetni a behajtási költségátalányból 
származó kötelezettséget.

Emellett az Országgyűlés döntött 
a Nemzeti Otthonteremtési Közösség 
létrehozásáról. Az elmúlt években igen 
kevés új lakás épült, ezért a Kormány 
számos intézkedést hozott annak 
érdekében, hogy ezt a trendet megtörje. 
Első lépésként lecsökkentette a lakás 
ÁFA-ját, majd tavaly év végén bevezette 
a CSOK-t. A most megszavazott: 

„A nemzeti otthonteremtési 
közösségekről szóló törvényjavaslat 
(nok)” pedig szintén arra irányul, 
hogy új lakások épüljenek, valamint 
az építőipar erősödjön. Egy új építésű 
lakás nyolcszor nagyobb mértékben 
járul hozzá a GDP növekedéséhez, 
mint egy használt lakás felújítása. 
Továbbá meg kell jegyezni, hogy a 
lakástakarékok igen jelentős szerepet 
töltenek be a megtakarítási piacon és 
komoly hatásuk van az ingatlanpiacra, 
de a lakáskasszákból az esetek 95 
%-ban használt lakást vesznek, vagy 
felújítanak. Így azt a szerepét nem tölti 
be, hogy új ingatlanok épüljenek belőle.

A nok-hoz csatlakozó tagok 
kötelezettséget vállalnak egy 
meghatározott összeg befizetésére, 
előre meghatározott ütemben.  Az új 
lakás vásárlásához a megtakarításon 
felül még hiányzó összeget a közösség 
kamatmentesen megelőlegezi azoknak 
a tagoknak, akiket sorsolással 
választanak ki a több mint 10 éves 
futamidő alatt.

Dankó Béla országgyűlési képviselő

Képviselői tájékoztató az 
Országgyűlés egyes elfogadott döntéseiről
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

MEGHÍVÓ

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Vállalkozás!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya, 
valamint a Gyomaendrődi Járási Hivatala előadást szervez a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal illetékességi területén székhellyel/telephellyel rendelkező, értékesítéssel 
foglalkozó vállalkozásai részére a következő címmel:

Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól
    Helyszín:  Gyomaendrődi Járási Hivatal díszterme
  Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Időpont:  2016. április 20. (szerda) 1000  órai kezdettel
A részvétel minden vállalkozó és vállalkozás számára díjtalan, azonban 

előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 
2016. április 15-én 1200 óráig jelezze az alábbi e-mail címen: fogyved _daf_
bekescsaba@nfh.hu 

Tervezett program:
930  – 1000  Érkezés

  1000  – 1005 Gajda Róbert kormánymegbízott köszöntője
  1005  – 1010 dr. Pacsika György járási hivatalvezető megnyitója
  1010  – 1100 Napirenden: a szavatosság, jótállás és panaszkezelés legfontosabb 

tudnivalói
 Előadó: dr. Pethő Hajnalka Katalin osztályvezető
  1100 -    Konzultáció

A Békés Megyei Kormányhivatal ellenőrzési tapasztalata szerint a szavatosság, 
jótállás és panaszkezelés szabályainak ismerete tekintetében még mindig nagy a 
hiányosság a fogyasztókkal közvetlenül kapcsolatban álló vállalkozók, vállalkozások 
körében. A fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő és vagyoni érdekeinek védelme 
érdekében célul tűztük ki a vállalkozók, vállalkozások ismereteinek bővítését, 
továbbá az a nem titkolt szándék is vezérelt bennünket, hogy a célközönséggel 
szembeni ellenőrzések tapasztalatai alapján megelőző jelleggel felhívjuk a figyelmet 
a betartandó előírásokra, minél inkább csökkentve az ellenőrzések során feltárt 
hiányosságokat.

További információval kapcsolatban érdeklődni a 66/546-150 telefonszámon 
lehet.
Békéscsaba, 2016. március 23.
Megtisztelő jelenlétükre számítva tisztelettel:

Gajda Róbert Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja

Pályázati lehetőség 
Álláskeresők vállalkozóvá 

válásához
A Békés Megyei Kormányhivatal 

pályázatot hirdet Álláskeresők 
vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 
igénybevételére. A támogatás célja, 
hogy a pályázat benyújtásakor legalább 
egy hónapja regisztrált álláskeresők, 
rehabilitációs járadékban vagy 
rehabilitációs ellátásban részesülők 
vállalkozói készségét, hajlandóságát 
elősegítse.

 A pályázat keretében legfeljebb 
2 millió forint vissza nem térítendő 
támogatás igényelhető, amennyiben a 
pályázó

•	 egyéni vállalkozás keretében, 
•	 új induló vagy már működő 

gazdasági társaság személyesen 
közreműködő tagjaként,

•	 mezőgazdasági 
őstermelőként önmaga 
foglalkoztatását vállalja legalább 3 
éven keresztül. 

A támogatás elsősorban új  tárgyi 
eszközök, műszaki berendezések, gépek 

beszerzésére, telephely kialakításához 
kapcsolódó bővítés, felújítás, átalakítás 
beruházási költségeire  igényelhető. 
Önrészként az elkészített beruházási 
terv 20 %-ával rendelkeznie kell a 
pályázónak.

Pályázatot 2016. május 09-ig 
lehet benyújtani a Békés Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályára. 

A pályázati felhívás és további 
dokumentációk elérhetők a  

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 
weboldalon.

Szakmaközi értekezlet  
az iskolákkal 

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
kezdeményezésére gyermekvédelmi 
hatósági eljárásokkal összefüggő 
szakmaközi értekezletek megtartására 
került sor 2016. március hónapjában 
valamennyi, a járási hivatal illetékességi 
területén működő általános iskola 
részvételével. A szakmai egyeztetés 
célja, hogy a tanköteles gyermekek 
igazolatlan iskolai hiányzásaival 
kapcsolatos jelzési és feljelentési 
kötelezettségek szakszerű és megfelelő 
időben történő teljesítése érdekében 
a résztvevők áttekintsék a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket, illetve 
az iskolák, mint jelzőrendszeri tagok 
feladatait, hatósági ügyekben betöltött 
szerepét. A tanácskozásra az oktatási 
intézmények valamennyi pedagógusának 
részvételével került sor olyan módon, 
hogy a gyakorlatban felmerülő 
kérdések megválaszolása érdekében a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági és 
Gyámügyi Osztályának osztályvezetője, 
Dr. Krizsán Anett ellátogatott az iskolák 
tantestületi értekezletére.
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Mentőcsoportok 
gyakoroltak 

Gyomaendrődön
2016. március 5-én a Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
szervezésében felkészítést és 
terepgyakorlatot tartott néhány Békés 
megyében működő önkéntes mentőcsoport 
kutatási komponense.

Az elméleti felkészítésnek a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal díszterme 
adott otthont. A délelőtti megnyitón Dr. 
Pacsika György járási hivatalvezető 
köszöntötte a gyakorlat résztvevőit, 
és megköszönte az önkénteseknek az 
állampolgárok biztonságának növelése 
érdekében kifejtett munkájukat. 
Ezt követően a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári 
védelmi főfelügyelője, Haskó György 
tűzoltó alezredes ismertette a felkészítés és 
gyakorlat célját, majd Majoros Zsolt tűzoltó 
alezredes, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség polgári védelmi felügyelője 
mondta el a végrehajtásra tervezett 
feladatokat. Az elméleti felkészítés keretén 
belül a kirendeltség felkérésére a Szarvasi 
Rendőrkapitányság vezetője, Oltyán 
Sándor rendőr ezredes tartott előadást az 
eltűnt személyek keresésével, kutatásával 
kapcsolatos jogszabályi környezetről, és a 
rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv és az önkéntes mentőszervezetek 
közötti együttműködés helyi szintű 
tapasztalatairól.

A gyakorlat feltételezése szerint március 
4-én délután Gyomaendrőd térségében 
lokálisan húsz-harminc milliméteres 
csapadékmennyiséggel járó vihar söpört 
végig, melyet 100-110 km/órás széllökések 
kísértek. A Bethlen Gábor Szakképző 
Iskola körösladányi úti telephelyén 
másnap hajnalban a „hetesi szolgálatot” 

teljesítő diákok megkezdték a telepen a 
napi rutin szerinti elfoglaltságukat - az 
állatok etetését, takarmány előkészítését 
- miközben a vihar újból felerősödött. A 
vihart követően azonnal a telepre indul 
a tangazdaság vezetője, aki a telephely 
szociális helyiségeiben a diákokat 
nem találta. A gépműhelyben dolgozó 
iskolai alkalmazottól azt az információt 
kapta, hogy a diákok a napi feladatokat 
megkezdték, azt követően nem látta őket. 
Mivel a telephely északi részén található 
könnyűszerkezetes mezőgazdasági 
ingatlanokon jelentős viharkár volt 
tapasztalható, így a telepvezető bejelentést 
tett hat diák eltűnéséről. Az eltűnt tanulók 
felkutatásához a hivatásos erők mellett 
speciális szakfeladatok végrehajtására 
is szükség volt, így a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
illetékességi területén megalakított 
önkéntes mentőszervezetek alkalmazására 
is sor került.

A feltételezésnek megfelelően 
a gyakorlat keretén belül az eltűnt 
személyek keresését hajtották végre 
sikerrel  a gyomaendrődi járás Vidra 
Mentőcsoportjának, a szarvasi járás 
Körös-Kondor Mentőcsoportjának, a 
békési járás Titán Mentőcsoportjának, 
valamint a megyei rendeltetésű Körös 
Mentőcsoportnak a kutyás kutatói. 
Mindezzel párhuzamosan a Vidra és 
Körös Mentőcsoport egy-egy drónnal is 
felderítést végzett a területen, mely fontos 
információkkal szolgált a kárhelyszín 
átvizsgálásához.

A gyakorlat végén az elvégzett 
feladatokat megfelelőre értékelte Haskó 
György tűzoltó alezredes, rávilágított 
a gyakorlat tanulságaira, és végül 
megköszönte az önkénteseknek az 
állampolgárok biztonságának növelése 
érdekében végzett áldozatos munkát.

Fotó: Ambruzs-Szabó József

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

Indulhatnak a tavaszi 
közfoglalkoztatási 

programok

Pintér Sándor belügyminiszter úr 
aláírásával meghirdetésre kerültek 
azok a kerettámogatások, melyek 
Gyomaendrőd térségében is lehetővé 
teszik a különféle közfoglalkoztatási 
programok megvalósítását. A vízügyi 
igazgatóságok mellett további 12 
országos hatáskörű szervnél 293 fő 
munkába állítására nyílt lehetőség 
2016. március elsejét követően. A 
közfoglalkoztatás keretében újdonság az 
Útőr program, mely 3 önkormányzatnál 
indult el. Gyomaendrőd önkormányzata 
a Start Plusz programmal 3 millió 
Ft-os beruházást tud megvalósítani.

A Startmunka Mintaprogramok 
2016. március másodikától indulhattak, 
a foglalkoztatásra vonatkozó 
hatósági szerződéseket a járási 
hivatal foglalkoztatási osztálya és 
az önkormányzat kötötte meg. A 
Mintaprogramok az önkormányzatok 
számára jelentenek folyamatosságot 
biztosító közfoglalkoztatási lehetőséget. 
Ezek keretében Gyomaendrőd 
önkormányzata 295 fő, Dévaványa 
önkormányzata 195 fő, Ecsegfalva 
61 fő, Csárdaszállás 30 fő és Hunya 
település 17 fő számára tud hosszú távú 
feladatot biztosítani. A programelemek 
között található a kiemelt jelentőségű 
Belvízprogram, a Belterületi 
utak és Közutak karbantartása, 
Mezőgazdasági programok 
(állattenyésztés, növénytermesztés 
- fóliás virágtermesztés), az Illegális 
hulladék lerakóhelyek felszámolása 
program, valamint újdonságként a 
Bio- és megújuló energia felhasználási 
program. 

A helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás az idei évben is 
értékteremtő feladatokat ölel fel. 
Az önkormányzati intézmények és 
civil szervezetek számára továbbra 
is biztosított a hagyományos jellegű, 
hosszabb idejű közfoglalkoztatás 
lehetősége, így a járásban közel 1000 
fő körül várható a tavasszal induló 
programokban foglalkoztatottak száma. 
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Döntött a Belügyminiszter a 2016-
2017. évi járási startmunka mintaprog-
ramok támogatásáról. A felterjesztett 
kérelmek hiánytalanul, változtatás nél-
kül elfogadásra kerültek. A program-
elemekhez kapcsolódó létszám 275 
főről 301 fő-re emelkedett, melynek 
kapcsán növekedtek a programokhoz 
kapcsolódó bérköltségek, beruházási-
dologi költségek is. Amíg a kistérségi 
Startmunka mintaprogramok 2015-
2016. évben 5 programelemre tago-
lódtak, addig 2016-2017. évben már 9 
(mezőgazdaság, belvíz, földút, illegális 
szemétlerakó, helyi sajátosság, közút, 
bio-és megújuló energia felhasználás, 
startplusz, útőr) program került elfoga-
dásra.

A mintaprogramok mellett a 2015. 
november 01.-én kezdődött hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási progra-
mok 2016. február 29.-ével meghosz-
szabbításra kerültek. A programokban 
résztvevők 2016. március 01. és 2016. 
június 29.-e között különböző tanfolya-
mokon, képzéseken vesznek részt (út-
építő, kertész, takarító). 

A belvíz mintaprogram keretében 
a februári hónapban a Kazinczy utca, 
és a várost dél-kelet felől határoló má-
sodfokú árvízvédelmi töltés által ha-
tárolt terület (nyárfás) cserjézésére, a 
területen keresztülhúzódó vízelvezető 
csatorna kitakarítására, a terület ren-
dezésére került sor. A terület a 46-os 
számú főút mellett lévő frekventált te-
rület, melynek rendezésével egy szebb, 
nyárfákkal fásított zöldterület jött lét-
re. A területen áthúzódó árok kitaka-
rításával, pedig jelentősen csökkent az 
érintett terület belvízzel való veszé-
lyeztetettsége. 

A mezőgazdasági mintaprogram ré-
szeként működő gyakorlókertben, a 
meglévő fóliasátrak mellett egy új 156 
m2 alapterületű fóliasátor felállítására 

került. Az új sátor lehetőséget nyújt a 
még nagyobb számú virágpalánta elő-
állítására is. A város virágosítása mel-
lett lehetővé válik a lakosság részére 
történő értékesítés.

A város virágosítása is tovább folyta-
tódik. A program részeként a Liget Fürdő 
előtti korábbi virágágyás is helyreállítás-
ra, és beültetésre került márciusi hónap-
ban. A városban további virágágyásokat 
hozunk létre, és május végétől várható-
an mintegy 35.000 virág fogja díszíteni 
Gyomaendrőd köztereit, közparkjait.

A közút mintaprogram keretében a ta-
valyi évhez hasonlóan elkezdődtek a jár-
da, és parkoló építések. A Csókási lejáró 
járdaszakasza teljes egészében felújításra 
került, melynek részeként 90 méter hosz-
szú szakaszon térkő burkolatos új járda-
szakasz jött létre. A lejáró partfalának 
megerősítésére is sor került a program 
keretén belül. Az érintett szakaszon a le-
szakadó partfal helyett egy rőzsefonatos 
partfal lett kialakítva. A partfal rőzsefo-
natát a téli közmunkaprogram során ki-
termelt gyalogakác cserje biztosította. 

Varju Róbert közmunkavezető

A közmunkaprogram hírei
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Megkezdte a KHESZ a gyomaendrődi vizek halasítását

Mint ismeretes, Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzatának képviselő 
testülete, nyilvános pályázati kiírás 
útján, 2015. december 3.-i döntésé-
vel az önkormányzat tulajdonában lé-
vő Torzsási-, Falualjai- (Hantoskerti), 
Német-zugi-, Fűzfás-zugi-, Endrőd-
Középső- (Csókási), Endrőd-Rév-

zugi-holtág és Vajda-tó nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületek halgaz-
dálkodási haszonbérletét, azaz kezelői 
jogát 10 éves időtartamra a Körösvidéki 
Horgász Egyesületek Szövetségének 
adta.

A hosszú ideig fennálló halász-
szövetkezeti hasznosítást követő-
en horgászszövetségi kezelésbe került 
vízterületeken március hónapban kez-
dődött meg a KHESZ jóváhagyott 
halgazdálkodási tervezete alapján a 
szóban forgó vízterületek halasítása. A 
haltelepítések első szakaszaként márci-

us elején, az Ecsegfalvai Halgazdaság-
ból származó egy- és kétnyaras, míg 
március második felében a Csökmői 
Halgazdaság területéről lehalászott, 
esztétikai és kondíciós jellemzőiben is 
erőteljes, a 35 cm-es méretkorlátozás 
szerint is, zömében „horogérett”, há-
romnyaras pontyok kerültek kihelye-
zésre.

A telepítési ütem harmadik fázi-
saként 7-11 kilogramm súlyú, kifeje-
zetten nagytestű, jelölt pontyok is a 
vizekbe kerültek. A Biharugrai halas-
tavakról törzsállomány kialakítása, il-
letve erősítése céljából beszerzésre 
kerülő „anyahalak” mindegyike egye-
di azonosító jellel lett ellátva. A halak 
védelme érdekében, illetve a jelölés ál-
tal nyerhető adatok jelentősége miatt, 
jelölt hal a Szövetség vízterületeiről 
nem vihető el, még abban az esetben 
sem, ha a KHESZ helyi horgászrendje 
által megszabott méretkorlátozások er-
re egyébként lehetőséget adnának. Je-

lölt hal fogásakor a Szövetség kéri, a 
halak bognártüske alatti izomszöveté-
be rögzített műanyag jelölőcsövecskén 
lévő adatok feljegyzését és részére va-
ló továbbítását, illetve a halak ezt köve-
tő azonnali, kötelező, kíméletes módon 
történő visszahelyezését!

A tavaszi halasítások első szaka-
szában összesen 8971 kg ponty (egy-
nyaras 2065 kg; kétnyaras 1102 kg; 
háromnyaras 5804 kg), illetve további 
340 kg (43 db) nagy testű jelölt „anya-
hal” került a KHESZ által hasznosí-
tott gyomaendrődi vizekbe. A tavaszi 
telepítések második üteme várhatóan 
április 11-től kezdődik további ponty-
állomány, illetve előnevelt csukák 
kihelyezésével. A telepítésekkel pár-
huzamosan, az említett vízterületeken 
történő halászati őrzés és az ezzel járó 
szabályellenőrzés is intenzívvé vált. A 
vízterületeken kizárólag érvényes hor-
gászati okmányokkal, csak a KHESZ 
által kibocsátott és forgalmazott te-

rületi jegyekkel lehet horgászati tevé-
kenységet folytatni a horgászszövetség 
helyi horgászrendjének betartása mel-
lett.

A KHESZ által forgalmazott terüle-
ti jegyek típusairól, azok áráról, a jegy-
forgalmazó helyekről, illetve a helyi 
horgászrendről a Szövetség honlapján 
(www.khesz.hu) vagy a +36 (66) 328-
945-ös telefonszámon lehet bővebben 
tájékozódni.

KHESZ 
A fotókat készítette Tószögi György
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Drogprevenciós rendezvény Gyomaendrődön
„Sikerek és kudarcok egy ultrafutó szemszögéből”

Óvodai ballagásra  
megérkeztek a 

BELMIL (szerb) iskola-
táskák 3 év garanciával.
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A fenti címmel Zahorán Ádám ult-
rafutó gondolatait hallgathatták meg 
a Gyomaendrődön tanuló 8. osztályos 
diákok 2016. április 7.-én 9 órakor a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal díszter-
mében.

A programot Dr Pacsika György a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője 
nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlé-
vőket. Utána Toldi Balázs, Gyomaend-
rőd Város Polgármestere is üdvözölte a 
meghívott vendégeket és az iskolák di-
ákjait. Köszöntőjében kiemelte, hogy 
a sikerek és a kudarcok végigkísé-
rik életünket, és mi döntünk arról, 
hogy ezeket hogyan tudjuk a magunk 
hasznára fordítani. Lehoczkiné Ti-
már Irén, a Gyomaendrődi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum elnöke beszélt 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
megalakulásának körülményeiről és a 
magyarországi droghelyzetről.
A rövid bevezetők után következett Za-
horán Ádám, aki a hallgatósággal is-
mertette eddigi pályafutását, a sikerhez 
vezető út örömeit és buktatóit.
Fiatal kora ellenére (hiszen még be sem 
töltötte a 30. életévét) máris számos si-
ker áll a háta mögött. Igaz, szüleit is a 

mozgás élteti, hiszen már gyermekko-
rában is sokat túráztak és kerékpároz-
tak együtt.

Első maraton futásának motiváció-
ját egy Budapest Maraton feliratú ke-
rékpáros ponyva jelentette, melynek 
megszerzéséhez szüleivel váltóban fu-
tották le a versenyt, majd egyénileg is 
megtették ezt, amikor is eldőlt, hogy 
mind édesapjának, mind neki a futás, 
ezen belül is a hosszútávfutás a leg-
megfelelőbb mozgásforma. Előadásá-
ban röpködtek a kilométerek, hiszen az 
ultramaraton kifejezés minden olyan 
távot magában foglal, amely a marato-
ni távnál hosszabb. De az előadás nem 
lett volna teljes, ha nem kerülnek szó-
ba a kudarcok. A szépreményű pályát 
egy sérülés törte ketté, melyből a fel-
épülés közel két évet vett igénybe. De 
látszik, hogy Ádám nem adta fel: a sé-
rülés után még nagyobb sikerek jelzik 
útját. Ádám édesapja méltó példát mu-
tat fiának, hiszen a 24 (!) órás futás re-
kordját ő tartja.

Ádám elmesélte, hogy múlt szom-
baton Németországban 6 órás futó-
versenyt nyert, közel 90 kilométeres 
távval.

A program végén az érdekes előadást 
nagy tapssal köszönték meg a tanulók, 
melyről egy szelfi is készült. Ezután le-
hetőség volt közös fényképezkedésre 
Ádámmal, melyet néhány diák ki is 
használt. A diákok szállításáról a Mo-
bilbusz Kft buszai gondoskodtak Gyo-
maendrőd Város Önkormányzata 
jóvoltából.

A Gyomaendrődi KEF ezúton is sze-
retné megköszönni Dr Pacsika György 
hivatalvezető úr segítségét a sikeres 
program-megalósításban.

Korábban már tájékoztattuk város-
unk lakóit, hogy jövőre új kiadásban 
jelenik meg a Gyomaendrődi ki ki-
csoda. A kiadvány munkálatai meg-
kezdődtek, folyik az adatgyűjtés. A 
kiadványban történő megjelenéshez 
szükséges kérdőíveket és nyilatkoza-
tokat folyamatosan juttatjuk el az ér-
dekeltekhez.

Kitöltendő kérdőívek személyesen 
is átvehetők a Határ Győző Városi 
Könyvtárban. Kérjük mindazokat, 
akik már megkapták a kérdőíveket 
és nyilatkozatokat, kitöltés után szí-
veskedjenek mielőbb visszajuttatni 
könyvtárunkba!

Köszönettel: 
a szerkesztőbizottság tagjai.

Gyomaendrődi 
ki kicsoda 2017

(Fotó: Ambruzs-Szabó József)
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Jubileumi ünnepre készül Gyoma
A Gyomaendrődi Hírmondó decem-

beri számában tájékoztattuk Kedves 
Olvasóinkat, hogy kezdeményeztük 
Gyoma újratelepítése 300. évfordulójá-
nak méltó megünneplését. Ötletünket 
a képviselő-testület felkarolta. Kér-
tük az Olvasókat kezdeményezésünk 
anyagi támogatására. Ehhez megad-
tuk a Bethlen alapítvány számlaszá-
mát, melyre támogatásukat utalhatják, 
vagy befizethetik. Az Alapítvány In-
tézőbizottsága az átláthatóság érdeké-
ben a támogatások fogadására másik 
számlát nyitott az Endrődi Takarék-
szövetkezetnél. A megnyitott új szám-
la száma: 53200015 – 11099918. Arra 
kérünk minden gyomaendrődi itt élő, 
vagy elszármazott lakost, hogy anya-
gi lehetőségeik szerint támogassák 
elképzeléseinket. Minden forint szá-
mít! A szervező munka beindult. Az 
emlékhely kialakításához szükséges 
döntések egy része megszületett és a 
tervezett könyv írása is folyamatban 
van. Jövő év októberében rendezvény-

sorozattal ünnepeljük meg az újratele-
pítés évfordulóját.

Írtuk a decemberi cikkünkben, 
hogy a könyvben szeretnénk elhelyez-
ni régi fényképeket Gyoma épületei-
ről, utcáiról. Régi, de még nem ismert 
térképeket, egyéb dokumentumokat is. 
Kérjük, hogy akinek van birtokában 
ilyen anyag, juttassa el a Határ Győ-
ző Városi Könyvtárba, ahol pár perces 
számítógépes feldolgozás után visz-
sza is adják azokat. Nézzék át a szülők, 
nagyszülők rendelkezésre álló fényké-
peit, könyveit, azok lapjai között elrej-
tett, egy-egy családra, vagy Gyoma 
városára vonatkozó okmányokat, hát-
ha alkalmasak arra, hogy könyvünk-
ben elhelyezzük azokat. Köszönjük az 
eddigi képeket, s kérünk másokat is, 
hozzák! A könyvtár címe: Gyomaend-
rőd, Selyem u. 124. 

Bethlen Nyugdíjasok Közössége, 
Bethlen Gábor Alapítvány

Jelentkezzen Ön is családjával a 
Békés megyei fordulóra!

Jelentkezési feltételek: az egyik szülő rendelkezzen érvényes „B” 
kategóriás vezetői engedéllyel, a 
gyermek(ek) életkora 6 és 17 év közötti 
legyen.

A versennyel kapcsolatosan érdeklődni és előzetesen jelentkezni a 
30/418-8229 telefonszámon lehet.

A versenyen a család tagjainak együtt kell KRESZ tesztlapot tölteniük. A
család egyik felnőtt tagjának autóval, a gyermekeknek pedig kerékpárral kell 
egy ügyességi pályát teljesíteni. Emellett egyéb érdekes és szórakoztató 
feladatok is várják majd a családokat.
A verseny napján 9 és 13 óra között folyamatosan várjuk a családokat. A 
versenyfeladatok körülbelül másfél óra alatt teljesíthetőek. 

A verseny ideje és helyszíne:
2016. május 07. (szombat) 09,00 – 13,00 óra
AutóMobil Körös Kft. (Skoda szalon)
Békéscsaba, Szarvasi út 74.

Országos fődíj:

SKODA RAPID
Spaceback
személygépkocsi

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915

Ballagásra, ajándékozzon 
egy értékálló arany ékszert.
Aranyórák, nyakékek, fülbe-
valók, nyakláncok, medálok 

nagy választékban
20% 

kedvezménnyel kaphatók
 

Új karikagyűrű modellek 
érkeztek 3 napos 

megrendelési határidővel.

Dr. Rácz Beáta
állatorvos

06-30/856-3172
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GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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

Jó, ha tudja – Ismét 
a zöldhulladék 

égetésről
Az 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelettel kiadott Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
rendelet szabályozza a szabadtéri 
tűzgyújtást Ezek az előírások nem 
csak a gazdálkodó tevékenységet 
végzőkre, hanem a lakosság 
körében is érvényesek.  Az 
előírások megsértése esetén a 
hatóságnak tűzvédelmi bírság 
kiszabását kell kezdeményeznie 
az elkövetők ellen. A BM rendelet 
szerint a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi 
ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. Külterületen az 
ingatlan tulajdonosa, használója a 
tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb tíz hektár egybefüggő 
területen irányított égetést 
végezhet. 

Önkormányzatunk rendeletben 
szabályozta a kerti hulladékok 
égetéssel történő megsemmisítését. 
A szabályozás lehetővé teszi a 
helyi sajátosságok miatt szinte 
minden belterületi ingatlant 
érintő zöldhulladék égetést. 
A levegő tisztaságát érintő 
negatív hatását a szabályozás 
úgy csökkenti, hogy korlátozza 
annak körét és időtartamát. A 
rendeletnek megfelelően tehát: 
kerti nyesedék, zöldhulladék 
és avar ünnepnapok kivételével 
10 és 16 óra között égethető el a 
szabadtéri tűzgyújtási szabályok 
betartásával.

Közalapítvány 
Gyomaendrőd Város 
Közgyűjteményeiért 
kuratóriumválasztás

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. május 1-től 
2021. április 30- ig meghosszabbította 
Megyeriné Csapó Ildikó (titkár), Dr. 
Perneczky László Árpád, Halászné dr. 
Balogh Erzsébet Irén, Nagyné Perjési 
Anikó, Diószegi Gyula Antalné, Fülöp 
Imréné, Dobó Sándorné kuratóriumi, 
valamint Molnárné Vajó Katalin, Dr. 
Komlovszky Zita, Ugrainé Gróf Éva 
a felügyelő bizottsági tagságát. A 
kuratóriumnak tagja még Hevesi-
Nagy Anikó, elnöke Dr. Frankó Károly, 
akiknek megbízása 2017.szeptember 
24-én jár le.

Képviselői 
fogadó óra

Farkas Zoltánné a 6. számú 
választókörzet lakói részére 
képviselői fogadóórát tart 

2016. április 26-án 16-17 óráig, a 
polgármesteri hivatalban.

Képviselői 
fogadó óra

Ágostonné Farkas Mária a  
3. számú választókerület lakói  

részére fogadóórát tart 2016. áp-
rilis 25-én 17,30-18,30 óráig a  

Vásártéri Lakótelep játszóterén.

 
 

 

 Beiratkozási tájékoztatója 
 

 
Szeretettel várunk minden kedves leendő óvodást és szüleit az alábbi rendezvényünkre: 

• 2016. április 22-én, pénteken 900és 1100 óra között megrendezésre kerülő 

nyílt napra 
ahol lehetőség nyílik megismerni a leendő óvó néniket, az intézmény dolgozóit 

és betekintést nyerhetnek óvodánk mindennapi életébe. 
• A beiratkozás időpontja: 2016. április 25-26-27-én (hétfő, kedd, szerda) 

                                                                  8.00-17.00 óráig  

         Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.                              Tel.: 06-66/386-115  06-66/280-095 
             e-mail címünk: szivarvanyovi4@freemail.hu                              Honlapunk: www.vasarteriovi.hu 

  
 

 
 

 Mindenkit szeretettel várunk!                                      Az intézmény dolgozói.
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI 

ÓVODÁBA

                       Csemetekert Óvoda Blaha u. 8.
Margaréta Óvoda Jókai u. 4.

Százszorszép Óvoda Kossuth u. 7.
Az óvodai beiratkozás időpontja:

2016. április 25-26-27. hétfő, kedd, szerda
7.30 – 17.00 óráig

A beiratkozás helye: 
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. 

Az óvodai beiratkozáskor szeretettel várjuk azokat a gyermekeket

• akik, augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket – 2016. szeptember 1-től 
számukra az óvodába járás kötelező, minimum napi négy órában

• szabad férőhely esetén, akik 2016. dec. 31-ig betöltik a 2,5 éves 
életévüket  

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

              -születési anyakönyvi kivonat
              -TAJ kártya
              -lakcímet igazoló irat
              -gyermekorvosi vélemény

Elérhetőségeink: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. Telefon.: 66/386-610

e-mail: gycshkistersegiovoda@gmail.com

         ÓVODÁBA KUKUCSKÁLÓ NYÍLT NAPOK
Egységesen:  2016.  április 20-21. (szerda, csüt.) 9.30-11.30 óráig

„Akkor jó  a világ, ha jó benne 
gyereknek lenni.”    (Véghelyi Balázs)

Mindennapi munkánkat 
meghatározza, hogy az óvodában 
elkezdett személyiségfejlesztés, a 
tudatosan tervezett és szervezett 
nevelőmunka egész életre kiható, 
felelősségteljes pedagógiai 
hozzáállást követel. Az óvodáskor 
varázslatos, csodákkal teli időszak 
gyermekeink életében. Óvodáinkban 
az elmúlt időszakban sem volt 
hiány az izgalmas, szórakoztató, 
de ugyanakkor  Húsvétváró 
délelőttre  kaptak meghívást 
óvodáink nagycsoportosai a Blaha 
úti Csemetekert Óvodába. Színes, 
gazdag programmal készültek 
a vendéglátók. Az óvó nénik 
mesejátékában bekukkanthattunk a 
nyúlcsalád húsvéti készülődésébe. 
A szorgos kis kezek nyuszi bábot  
készítettek, s ezután együtt keresték 
meg a fűben rejtőző csokitojásokat. A 
programot megkoronázta a folyosón 
berendezett nyuszi kiállítás.

Nagy volt a sürgés-forgás 
a Százszorszép Óvoda háza táján. 
Húsvéti kézműves játszóházunkban 
anyukák, apukák, nagyszülők együtt 
a gyerekekkel és az óvó nénikkel 
alkothattak:   tojástartó nyuszik, hímes 
tojások, és tavaszköszöntő gólyák 
készültek. Az udvaron állatsimogató 
várta a gyereket. 

Örömmel számolunk be tehetséges 
gyermekeink újabb sikeréről. Az 
Alföldvíz Zrt. „Víz Világnapja” 
alkalmából meghirdetett regionális 
rajzpályázatán a Százszorszép 
Óvodások kollektív alkotása első 
helyezést ért el. Nyereményünk 
150.000 Ft. értékű kirándulásra 
fordítható utalvány. Kis alkotóink: 
Balázs Bence, Izsó Zorka, Csasztek 
Nóra, Klimaj Emese, Weigert Virág, 
Szlancsik Vivien, Félix Patrik, Gubucz 

Liliána, Demeter István. Felkészítő 
óvodapedagógusok: Cserenyecz Éva, 
Tímárné Bula Edina és Csapóné Giricz 
Irén

 „A hulladék érték – Szelektáld! – 
Hasznosítsd” címmel megrendezésre 
kerülő projektünk keretében Mimó 
és Csipek látogatott el óvodai 
csoportjainkba, akik játszva tanították 
a gyermekeket a környezettudatos 
életmód alapjaira. A program 
részeként bábelőadás és interaktív 
ökojátszóház szórakoztatta a kicsiket. 
A projekt keretében óvodáink 
környezettudatosságot fejlesztő 
játékokkal gazdagodtak, valamint a 
helyes hulladékgyűjtés gyakorlásához 
szelektív hulladéktárolókat és 
komposztálókat vásárolhattunk. 
Projektünk mozgósította az óvodai, 
általános és középiskolai közösségeket, 
valamint a város lakosságát is. 
A Szelektív péntek és Szelektív 
szombat városi rendezvényként került 
m e g s z e r v e z é s r e .  
Itt került 
kihirdetésre az 
E l e k t r o n i k a i 
hu l l adékgyű j tő 
v e r s e n y 
eredménye. 

Óvodai csoport 
kategóriában 1. 
helyezést ért el 
a Százszorszép 
Óvoda Süni 
csoportja, 2. 
helyezett lett a 
S z á z s z o r s z é p 
Óvoda Breki 
csoportja, 3. helyen 
pedig a Vásártéri 
Óvoda Manó 
csoportja végzett. 
Általános iskola 
alsó tagozaton 
I. helyezett a 
Szent Gellért 
Katolikus Ált. 
Iskola 4. osztálya, 
II. helyezést ért 
el a Rózsahegyi 
Kálmán Ált. Iskola 
1. B osztálya, III. 
helyen végzett 
szintén ebből az 
iskolából a 2.B 
osztály. Felső 
tagozaton I. 
helyezett a Kis 
Bálint Ált. iskola 
7.B osztály, II. 

helyezett a Rózsahegyi Kálmán Ált. 
Iskola 7.B osztály és III. helyezett a 
Kis Bálint Ált. Iskola 5. B osztálya. 
Középiskola kategóriában I. helyezett 
lett a Szent Gellért Kat. Gimnázium 
DÖK csapata, II. helyezést a Bethlen 
Gábor SZKI DÖK csapata ért el. 
Különdíjban részesült a Kis Bálint Ált. 
Iskola 4. C osztálya.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki vette a fáradtságot és a verseny 

keretében részt vállalt a tisztább 
és élhetőbb környezetünkért, 

lakóhelyünkért!

Hírek a Kistérségi Óvodából
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A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
Városi Képtár

Tisztelettel meghívja Önt, és a kedves barátait

2016. április 20.-án szerdán 17 órára

Görgényi Tamás és  Görgényi Éva
közös kiállítására.

A kiállítást megnyitja :

Dr. Frankó Károly
kuratóriumi elnök

A kiállítást bemutatja:
Görgényi Tamás és Görgényi Éva

Helyszín:

5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.

XIV. BOGRÁCS NAPJA 
2016. június 4. szombat 

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

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

Jelentkezés a főzőversenyre 
2016. június 1-ig 

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

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

Gyomaendrődi árusok jelentkezését várjuk! 

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

A részletes programról később adunk tájékoztatást.

Mindenkit szeretettel várunk! 

Kedves Vendégeink!

Dr.Csernus Zoltán reumatológus és fizioterápiás  
szakorvos rendelési ideje a fürdőben: 

MINDEN HÉTEN SZERDÁN 
9:00-12:00.

Az OEP által finanszírozott gyógyászati  
szolgáltatások beteg által fizetett önrész összegei:

Medencefürdő   280Ft

(Beutalt betegek az OEP által finanszírozott két 
beltéri gyógymedencét vehetik igénybe.)

Gyógyvizes kádfürdő  200 Ft
Gyógy masszázs   250 Ft
Víz alatti vízsugár masszázs 200 Ft
Szénsavas kádfürdő  200 Ft
Víz alatti csoportos gyógytorna 200 Ft

Azon vendégeink számára, akik a kezelések  
igénybevételét követően a fürdő többi medencéjét is 

szeretnék igénybe venni, kedvezményes kiegészítőjegy 
vásárlásával tehetik meg mindezt:

Kedvezményes kiegészítőjegy: 400 Ft / fő / alkalom 
Szeretettel várjuk Vendégeinket!
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Voltunk a „Padláson” is
Február végén a szolnoki a Sziglige-
ti Színházba látogattunk, ahol egy 
csodálatos délutánt töltöttünk el. A 
Padlás című musicalt néztük meg. 
Nagyon sokan érdeklődtek a színda-
rab után, de csak 52 fő fért el a bu-
szon. Remekül szórakoztunk a két 
órás előadáson, sok humoros és meg-
ható jelenetet láthattunk. Főbb szere-
pekben a szolnoki színház színészeit 
láthattuk, többek között Dósa Má-
tyást és Molnár Nikolettet. Az ének-
karosok jutalomként vehettek részt 
az alapítvány jóvoltából.

Dógi Csenge, Gellai Fanni, 
Óvári-Tímár Zoé

Eredményeink
Február 16-án került 

megrendezésre Békéscsabán az 
országos történelem tanulmányi 
verseny. Az iskolai fordulón elért 
pontszám alapján iskolánkból 
Szmola Szabolcs 8. b osztályos 
tanulót hívták meg a megyei döntőre. 
A népes mezőnyben Szabolcs a 14. 
helyet szerezte meg.

Egy év kihagyás után ismét 
képviseltük iskolánkat a Nemzetközi 
Matematika Versenyen 
Mezőberényben. Az erős mezőnyben 
a Rózsahegyi csapata 5. helyezést 
ért el, egyéniben Varga Petra 8. 
helyezett lett. A csapatok tagjai: 
7.o.: H. Tóth Noel, Parrag Viktória, 
Paróczai Bence, Szilágyi Rebeka.  
8. o.: Horváth Kitti, Nótári Csenge, 
Tóth Zoltán, Varga Petra. 

Március 19-20-án került sor 
Miskolcon az úszás diákolimpia 
országos döntőjére, ahol iskolánkat  
Nemes Ágota, 7. a osztályos tanuló 
képviselte. A 100 m-es mellúszás 
versenyszámban a 9. helyen végzett.

Sóczó Rebeka 6.a osztályos 
tanuló megnyerte a Kecskeméten 
rendezett Mogyi Kupa Nemzetközi 
judo versenyt.

Immár 20 éve hagyomány 
városunkban a mesemondás tavaszi 
ünnepe a Határ Győző Városi 
Könyvtárban. Iskolánkat népes 
csapat képviselte. 46 tanulónk készült 
egy-egy népmese elmondására. 
Legeredményesebb tanulóink: 
Kővágó Dominika II., Sztrovecz 
Gréta III. lett az első osztályosok 
között. Nagy Katalin I., Fekécs Zsófia 
és Gombkötő Zsófia II. helyezett 
lett a 2. osztályosok versenyében, 
Gombkötő Zsófi a zsűri különdíját 
is elnyerte. A 3. évfolyamosok 
mesemondói közül Hanyecz Nikolett 
különdíjat érdemelt a III. helyezése 
mellé. A felső tagozatosok között 
Csikós Dzsenifer II. lett, míg Samu 
Hédi III. és különdíjas. 

Tudás és szerencse
A diákönkormányzat idén is meg-
szervezte az Észkaszinót, amelyen 
a felső tagozatos osztályok csapatai 
vettek részt. A pedagógusok húsvéti 
fejtörőkkel, nyelvi és logikai felada-
tokkal, memória és kvíz játékkal mé-
rettették meg a csapatokat, akik plusz 
pontokat is szerezhettek, ha kedve-
zett nekik a szerencse a kaszinóban. 
A legjobb eredményeket a 6.b és a 8.b 
osztályok csapatai érték el.

Nyílt napokat 
tartottunk

Március első hetében a leendő elsős 
tanító nénik nyílt napra hívták meg 
az első osztályba készülő óvodásokat 
és szüleiket. Ezen a napon elbúcsúz-
tattuk a telet is a kiszebáb elégeté-
sével, ahol a negyedikesek adtak 
ízelítőt ebből a néphagyományból, a 
gyerekek pedig megszabadulhattak a 
rossz tulajdonságaiktól, ha tűzbe vet-
tették azokat egy cédulára írva. A hét 

programjának folytatásaként vendé-
gül láttuk az óvodásokat egy játékos, 
vidám délutánra, ahol a „dzsungel” 
akadálypályáján próbára tehették 
ügyességüket, nyuszit készíthettek, 
tréfás drámajátékokat játszhattak, 
végül elfogyaszthatták a jól megér-
demelt uzsonnát. 
Ezeken a napokon nyílt napokra hív-
tuk az érdeklődő szülőket, hozzátar-
tozókat is, akik betekintést nyerhettek 
az iskola mindennapi életébe.

Jól sikerült az 
„SZMK” vacsora

Iskolánk szülői közössége immár 
hosszú évek óta megrendezi a jóté-
konysági vacsorát. A Hídfő étterem a 
harmincas évek hangulatába öltözött 
az iskola rajz szakkörösei által készí-
tett díszletek között. Ezen a hangula-
tos tavaszi estén színes összeállítást 
láthattunk az elmúlt 20 év vacsorá-
inak megörökített pillanataiból. A 
több mint 200 fős társaság szórako-
zását Horváth Béla és a szülők, ta-
nárok „kórusa”, játékos vetélkedő, 
tombolahúzás biztosította, a talp alá 
valót dj. Kozma szolgáltatta. Köszön-
jük mindazoknak, akik adománya-
ikkal, munkájukkal, részvételükkel 
támogatták a rendezvényünket, hoz-
zájárultak, hogy tovább folytatódjék 
e nemes hagyomány.

További információk a 
www.rozsahegyiiskola.hu 

oldalon találhatók.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Sárrét kis nyelvésze
2016. március 4-én részt rendez-

te meg a Körösladányi Tüköry Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola regionális tehetséggondo-
zó versenyét. A Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskolát 3 ötödikes 
és 3 hatodikos - a magyar nyelv rej-
telmeiben jártas - tanuló képviselte. 
A Sárrét kis nyelvésze kitüntető cím 
elnyeréséért évfolyamonként 30 - 30 
diák versenyzett a régió 10 iskolájá-
ból. A játékos, de sokszor furfangos 
észjárást követelő feladatlap kitöltése 
után a gyerekek kézműves foglalko-
záson vettek részt. 
A versenyző tanulók szépen helyt-
álltak a megmérettetésen: Csányi 

Brigitta, Varga Vanda 5. a osztályos 
valamint Saly Sára, Sztoján Zoltán 6. 
c osztályos tanulók a középmezőny-
ben végeztek. Vinkovics Ágnes 5. 
a. osztályos tanuló 5. helyezett lett. 
Felkészítő tanára: Domokos Anikó. 
Nagy örömünkre a 6. évfolyamos ta-
nulók versenyében Nándori Viktória 
6. c osztályos tanuló lett a Sárrét kis 
nyelvésze kitüntető cím tulajdonosa. 
Felkészítője: Hunya Jolán tanárnő. 
Nagyon mozgalmas volt a március 
azok számára, akik a magyar nyelv 
szépségeit és értékeit kutató verse-
nyekre készültek, és részt vettek. Di-
ák és tanár sokat fáradozott, hogy 
iskolánk minél eredményesebben 
szerepeljen a különböző megmérette-
téseken. A munkának beérett a gyü-
mölcse: szép eredményeket értek el 
a versenyzők. 2016. március 18-án, 
Békéscsabán rendezték a Bendegúz-
NyelvÉsz verseny megyei forduló-
ját.  A Kis Bálint Általános Iskolát 
7 tanuló képviselte: Kun Norbert, 
Nun József, Török Zsófi, Nagy Noé-
mi, Deli Boglárka, Gál Bence, Bart-
ha Karina. Deli Boglárkának lett a 
legszebb eredménye: megyei 8. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanárok: a 
Humán munkaközösség tagjai.

„Tiéd a Szó-Tár”  
Nyelvi Verseny regio-

nális döntőjében
A Grimm Kiadó fennállásának 25. 

évfordulója alkalmából országos nyel-
vi versenyt rendezett. A Tiéd a Szó-
Tár Nyelvi Verseny célja, hogy a 
tanulók megismerkedjenek a nyelvi és 
életkori sajátosságaiknak is megfele-
lő, modern, kommunikatív szótárak-
kal.  Elsajátítsák a tudatos, célirányos 
szótárhasználatot, és kommunikatív 
irányba fejlesszék idegen nyelvi tudá-
sukat. Az országból több mint 2500 
csapat nevezett be a megmérettetésre 
8 kategóriában. A Kis Bálint Iskolából 
Német gyerekszótár 5-8. évfolyamos 
kategóriában indult egy 5.a osztá-
lyos csapat, s a 3-4. évfolyamos ka-
tegóriában 2 csapat a 4. a osztályból. 

Közülük az egyik csapat bejutott a re-
gionális döntőbe. Bács-Kiskun, Békés 
és Csongrád megye legjobb 8 csapata 
közül az 5. helyezést sikerült megsze-
rezniük. A csapat tagjai: Fekécs No-
émi, Földvári Emese, Földvári Nóra, 
Szilágyi Adrienn és Weigert Villő 4. a 
osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: 
Domokos Anikó.

Sikeres úszók
2016. március 20-án, Miskolcon, a 

Kemény Dénes Sportuszodában ren-
dezték meg úszásból az Országos 
Diákolimpia döntőit. A Kis Bálint 
Általános Iskolát négy tanuló képvi-
selte. Név szerint: Gál Bence, Ugrai 
László, Mészáros Szabolcs és Poják 
László, akik a négyszer 50 méteres 
gyors váltó tagjai voltak. Nagysze-
rűen sikerült a versenyszámuk: IV. 
helyezettek lettek. Egyéniben pedig - 
10 méteres gyorsúszásban - Gál Ben-
ce: a 7. helyen végzett. Gratulálunk a 
fiúknak!

Varga Tamás 
Matematikaverseny
Iskolánk tanulói évek óta eredmé-

nyesen szerepelnek a Varga Tamás 
Matematikaversenyen, amelynek cél-
ja a matematikai tehetség felismeré-
se. Ezen a feladatmegoldó versenyen 
7. és 8. osztályos tanulók indul-

hatnak. Ebben a tanévben 7 tanuló 
oldotta meg az iskolai forduló bonyo-
lult feladatait, közülük magas pont-
száma alapján 4 tanuló is továbbjutott 
a megyei fordulóba. A megyei verse-
nyen a következő eredményeket érték 
el tanulóink: Gál Bence 8.b osztályos 
tanuló megyei 7. helyezett lett. Fel-
készítő tanára: Vaszkó Lajosné. A 7. 
évfolyamosok versenyében Munká-
csi Lili megyei 9. , Deli Boglárka 10., 
Rák Dávid 13. helyezést ért el. Mind-
hárman 7. b osztályos tanulók. Felké-
szítő tanáruk: Fekécs Éva.

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

oldalon találhatók.
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Éljünk egészségesen
a Kállai Ferenc Kulturális Központ támogatásával

MINDEN ALKALOM 17:30-TÓL
Helyszín: Körös Látogató Központ, Jókai utca 6.

 
ÁPRILIS 18. HÉTFŐ: Egészségre nevelés 

kisgyermekkorban
ÁPRILIS 25. HÉTFŐ: Testsúlykontroll, tisztítókúrák

MÁJUS 2. HÉTFŐ: Helyes bőrápolás 
MÁJUS 9. HÉTFŐ: Előzzük meg a betegségeket a helyes 

táplálkozással 
MÁJUS 18. SZERDA: Dr. Fekécs Tünde gyerekorvos, 

Bölcsődei és óvodai egészségmegőrzés
Bővebb információ a plakátokon!

Felhívás 
 

Gyomaendrőd ismét csatlakozik a  
„Teszedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 

című országos szemétgyűjtési akcióhoz, amely 
2016. április 28-án (csütörtökön)  

kerül megrendezésre. 
 
Ezen a napon elsősorban a belterületi parkok, utcák, a városba vezető közutak menti 
területek, valamint a hullámtéren húzódó túraútvonal megtisztításával foglalkozunk 
az intézmények, civil szervezetek önkéntes segítőivel együtt. 
 
A szemétszedéshez a zsákot és a kesztyűt a Teszedd! szervezői biztosítják.  
 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik számára fontos lakókörnyezetünk, útjaink 
tisztasága, és a tisztább környezetért tenni is kívánnak. Kérjük, hogy egyéni, vagy 
csoportos csatlakozási szándékukat 2016. április 14-ig jelezzék az alábbi 
elérhetőségen: 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály  
Szabóné Galambos Éva 

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Tel.szám: 66/581-232; 20/270-2382

Email: szabone@pmhiv.gyomaendrod.hu 

„TOBORZÓ ORSZÁGFUTÁS 2016”

Békés megyei szakasza

2016. április 21-25.

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információ az alábbi telefonszámon kérhető: 66/447-566

A rendezvény fővédnöke Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere, 
védnökei: Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke és

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Gyere te is és FUss velünk  
A tOBOrZÓ OrsZÁGFUtÁs 

Békés meGyei sZAkAsZÁn 

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
„Toborzó Országfutás 2016” címmel az egész országot érintő 2016 km-es váltófutást rendez. A 

váltófutás több mint 200 település érintésével 2016. április 13-án indul Budapestről és május 
20-án érkezik vissza a fővárosba. A rendezvény keretében az érintett települések lakosságával 

közösen tisztelgünk katona hőseink és az olimpiai évre tekintettel, a játékokon résztvevő Magyar 
Olimpiai Csapat előtt.

A váltófutás Békés megyében 2016. április 21-22; 25. napokon
Füzesgyarmat – Szeghalom – Vésztő – Doboz – Békéscsaba – Kondoros -

Gyomaendrőd településeket érinti.

A TOBORZÓFUTÁS VÁLTÓJA GYOMAERNDRŐDRE 2016. ÁPRILIS 25-ÉN, 
TERVEZETTEN 12:40 ÓRAKOR ÉRKEZIK. 

A VÁLTÓFUTÓ TELEPÜLÉSRE ÉRKEZÉSÉT KÖVETŐEN KOSZORÚZÁSSAL 
EGYBEKÖTÖTT MEGEMLÉKEZÉS LESZ AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI HŐSI 

EMLÉKMŰVÉNÉL. (ENDRŐD, HŐSÖK TERE) 

12:00 órakor az endrődi volt Városháza épületében toborzó előadás lesz.

 

VÁRJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY 
FUSSANAK EGYÜTT VELÜNK  

MINÉL TÖBBEN 
2015. ÁPRILIS 25-ÉN 
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Interjú Dr. Csernus Zoltán reumatológus és 
fizioterápiás szakorvossal

Dr. Csernus Zoltánt a Gyomaendrődi 
Liget Fürdő reumatológusát 
kérdeztük mozgásszervi 
betegségekkel, azok kezelésével és a 
prevencióval kapcsolatban. 
1. Milyen panaszokkal keresik fel Önt 
leggyakrabban, milyen fájdalmakon 
tud enyhíteni a reumatológus?
Krónikus mozgásszervi betegségekkel, 
főként kopásos jellegű, időseket érintő 
ízületi bántalmakkal keresnek fel. 
A gerincpanaszok, vállak, csípők, tér-
dek, bokaízületi/illetve izomfájdalmak 
azok, amelyeken hatékonyan tudunk 
segíteni.
2. Mely korosztályra jellemzők legin-
kább ezek a betegségek?
Mint tudjuk ezek a betegségek főként 
az idősebb korosztályra jellemzőek, de 
az utóbbi években egyre növekvő lét-
számban keresnek fel középkorúak is. 
Ennek fő oka a túlhajszolt életmód, ke-
vés mozgás/elhízás.
3. Milyen fajta kezelések vannak, és 
ezek milyen betegségekre hatásosak?
- Gyógyvizes kezelések - fájdalmas 
görcsös izomzat 
- Szénsavas kezelések – izomfájdal-
mak, érszűkület 
- Gyógy-masszázs – izomfájdalmak, 
merevség, enyhébb ízületi bántalmak  
- Víz alatti vízsugármasszázs 

(tangentor) – nyak, derék, alsó végtagi 
panaszok
- Csoportos vízi torna – izommerevség, 
gerinc-vállak, csípők, térdek fájdal-
mak, mozgásbeszűkülés 
- Gyógytorna – ízületi merevség, izom 
spazmus, gerincbántalmak, nagyízületi 
fájdalmak 
- Elektroterápia – ízületi panaszok, 
izomfájdalom/merevség, lumbágó, 
végtagzsibbadások, migrén, fejfájások, 
idegbénulások, ízületi duzzanatok 
4. Látszik Önön, hogy szereti a hivatá-
sát és betegeink visszajelzései alapján 
is ezt látjuk. Mi vonzotta az orvosi pá-
lyában, és miért pont a reumatológiát 
választotta?
Egyrészt kihívásnak tekintettem, más-
részt pedig szeretek emberekkel foglal-
kozni és segíteni rajtuk. 
Kisgyermek korom óta sportolok, eb-
ből kifolyólag mindenképpen olyan 
szakmát szerettem volna választani, 
ami a mozgással kapcsolatos és a moz-
gásszervekkel foglalkozik.
5. Miután nem csak Gyomaendrődön 
fogad betegeket biztosan rendkívül el-
foglalt. Mint tudjuk az orvostudomány 
mindig halad előre, a naprakészség 
nagyon fontos. Mennyi időt tud erre 
szánni?
Manapság már interneten is lehet kö-

vetni a szakma újdonságait, de évente 
több alkalommal veszek részt konfe-
renciákon, valamint szakmai megbe-
széléseken. Ezek által folyamatosan 
tájékozódom és fejlesztem a korszerű 
technikákkal kapcsolatos tudásomat.
6. A prevenció, a gyógyítást meghatá-
rozó eszközök mennyire fontosak az Ön 
számára?
Aki már járt a rendelésemen tapasztal-
hatta, hogy a gyógyszeres kezelés he-
lyett igyekszem más kezelési módokra 
illetve a mozgás, sportolás hasznossá-
gára felhívni a betegek figyelmét.
Egyszersmind ezzel későbbi mozgás-
szervi panaszok kialakulását is meg-
előzhetjük.
7. Mit javasol azoknak, akik szeretné-
nek odafigyelni az egészségükre, ho-
gyan kerülhetik el a mozgásszervi be-
tegségeket?
Ha ezt tudnám, már Nobel-díjas lennék 
– válaszolta viccesen.
Betegeimnek a helyes táplálkozást, 
rendszeres és egyénre szabott moz-
gásterápiát, a túlzott fizikai terhelés 
kerülését és legfőképpen pozitív élet-
szemléletet szoktam javasolni. Úgy 
gondolom ezek betartásával és egy kis 
odafigyeléssel elkerülhetőek a mozgás-
szervi betegségek.

Változások Gyomaendrődön a GYÜSZ-TE-ben
2016. januártól Arany Ferenc lett a 

TDM menedzser, aki eddig a Békés 
megyei Tourinform Irodában dolgo-
zott. Tímár Imre, az egyesület elnöke 
február végével lemondott az elnöki 
tisztségéről. A pozíció betöltése érde-
kében folytatott egyeztetések során 
merült fel, a turisztikai szakmában el-
ismert személy, Dr. Glózik Klára neve, 
aki elfogadta a jelölést a vezetői pozí-
cióra. 

Dr. Glózik Klára 2016. január 04-ig, 
8 évig volt a Békés megyei Tourinform 
Irodavezetője, illetve a Békés Megyé-
ért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
ügyvezető igazgatója. Évekig alelnöke 
és elnöke a Tourinform Szövetségnek, 
2005-ben a Dél-alföld Turizmusáért dí-
jat vehette át, 2012-ben pedig az „Év 
Tourinformátora” volt. Több turisztikai 
civil szervezetben tölt be vezető tiszt-
séget.

2015 decemberében felkérték a 
KBC Békés Megyei Települések Fej-

lesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói feladatok ellátására is. A kft 
a békés megyei települések TOP-os 
pályázatainak koordinálásával, az eh-
hez kapcsolódó projektmenedzseri 
feladatok ellátásával foglalkozik. Az 
igazgató asszony hangsúlyozta, hogy 
munkája során fontos szempontnak 
tekinti, hogy egyrészt a településfej-
lesztési pályázatok kapcsán, másrészt 
az ehhez kapcsolódó turisztikai pályá-
zatok megvalósulása során is, a békés 
megyei településeket segítse. Ezek 
mellett jelenleg is 2 egyetemen -Szent 
István Egyetemen, illetve a Metropo-
litan Egyetemen- oktatja a turisztikai 
szakon tanuló hallgatókat. 

A GYÜSZ-TE közgyűlésén Dr. 
Glózik Klárát megválasztották elnök-
ségi tagnak és elnöknek is. Az egyesü-
letnek ezen túl. Gera Krisztián, a Liget 
Fürdő igazgatója mellett a jövőben Ri-
deg Zoltán is alelnöke. 
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

„Szívünk rajta”
Iskolánk diákjai az idei tanévtől részt 
vesznek a Bookline és az UNICEF 
Magyar Bizottság által szervezett 
„Szívünk rajta” könyvajánló prog-
ramban. Ez a kezdeményezés segítsé-
get szeretne nyújtani gyerekeknek és 
szülőknek abban, hogy könnyebben 
eligazodjanak a könyvtárak és köny-
vesboltok kínálatában. Egy gyere-
kekből és felnőttekből álló, önkéntes 
alapon működő szakmai zsűri értéke-
li a könyveket és egy virtuális mat-
ricát ítél oda azoknak a könyveknek, 
amelyek egy bizonyos pontszámot 
megkaptak az összes értékelőtől. Isko-

lánk „könyvmolyai” a 14-19 éves kor-
osztályt képviselik. Motivációjukat 
a következőképp fogalmazták meg. 
„Azért jelentkeztünk a Szívünk rajta 
programba, mert szeretünk olvasni, és 
szeretnénk másokkal is megszerettet-
ni az olvasást. Sokan állítják, hogy a 
mai fiatalok lusták, és kezükbe se ve-
szik a könyveket - szerintünk pedig 
csak a megfelelő könyvet kell megta-
lálniuk, amiben ez a program igazán 
sokat segíthet.” Az értékelésre meg-
küldött könyvek iskolánk könyvtári 
állományát gyarapítják. A programról 
bővebben olvashatnak a kiadó honlap-
ján és ajánlásokat is ide juttathatnak 
el.

Sporteredmények
 

2016.03.22-én, kedden délután került 
megrendezésre az iskolánk által szer-
vezett I. Szent Gellért Kupa a Varga 
Lajos Sportcsarnokban. Vendégeink 
a szarvasi Vajda Péter Evangélikus 
Gimnázium tanulói voltak. A diákok 
lány kézilabdában és fiú futsalban 
mérhették össze erejüket 2x20 per-
ces játékidőben. A megnyitót köve-
tően a lányok kezdték meg a kupáért 
való küzdelmet. A mérkőzés elején 
még szoros volt az eredmény, a ven-
dégcsapat jól tartotta magát, azonban 
a második félidő végére iskolánk lá-
nyai 24-13-as eredménnyel nyerték 
el a kupát. A kézilabdát követően a 
futsalé volt a főszerep. A fiúk mecs-
cse iskolánk tanulóinak kedvezett, 
hiszen már az első félidő végén 4 gól-
lal megléptek a szarvasi csapattól. A 
végeredmény 7-3-as hazai győzelem. 
Iskolánk góllövői: Csapó Péter (3 
gól), Putnoki Tamás (3 gól), Paróczai 
Gergő (1 gól). A délutánt eredmény-
hirdetéssel zártuk, ahol a kupákat 
Tóth Ferenc intézményvezető úrtól 
vehettük át. Iskolánk végzős diák-
ja, Gönczfalvi Balázs 13/A osztályos 
tanuló a március 19-én megrende-
zett Országos Diákolimpia 100-es 
mellúszás döntőjében nagyon szép 
eredménnyel (1:13:79) ezüstérmet 
szerzett. Teljesítményéhez és edzői-
nek ezúton is gratulálunk.

Elektronikai 
hulladékgyűjtés

 
Iskolánk Diákönkormányza-
ta benevezett a Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Kistérségi 
Óvoda által meghirdetett elektroni-
kai hulladékgyűjtési versenybe. „A 
hulladék érték - szelektáld!- Haszno-
sítsd!” elnevezésű akció során meg-
unt, elavult, elhasznált elektronikai 
termékeket gyűjtöttünk össze és 
szállítottuk el a kijelölt helyre. A ver-
senyen a középiskolai kategóriában 
első helyezést értünk el, jutalmul egy 
30 fő részére szóló 50 000 Ft értékű 
programcsomagot nyertünk.

DÖK nap
 
Iskolánk Diákönkormányzata ápri-
lis 1-jén szervezte meg DÖK napját, 
s bízva a jó időben, erre az alkalom-
ra „akadályversenyt” rendezett. Abból 
az elgondolásból, hogy erősítsük a he-
lyi intézményekkel való kapcsolattar-
tást született meg az az ötletünk, hogy 
az állomáshelyek iskolán kívüli hely-
színek is lehetnek, így például a Kö-
rös Látogatóközpont, a Képtár, a Liget 
és a katolikus Jézus Szíve Templom. A 
vetélkedő során az osztályok művelt-
ségi, ügyességi, vallási, sport, termé-
szettudományos feladatokon keresztül 
mérték össze tudásukat, képességüket. 
Mindezen felül, pontozásra került az 
egységes megjelenés, az előírt szem-
pontoknak megfelelő menetlevél elké-
szítése is. Visszaérkezés után várt még 
egy feladat az osztályokra, különböző 
stílusú zeneszámokra kellett egy rövid 
táncos produkciót rögtönözniük, majd 
következett az eredményhirdetés. Igen 
szoros versenyben a 10. A és a 11. B 

osztály végzett az első helyen, jutalmul 
tortát, süteményt vehettek át a DÖK 
felajánlása jóvoltából. Ezúton gratu-
lálunk az eredményes szereplésért és 
egyben köszönjük az együttműködő 
intézmények támogatását programunk 
megvalósításában.
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Ismét érmesek a gyomai Fitneszes lányok!
Eredményes hónapon vannak túl a 

gyomaendrődi tornászlányok. Márci-
us 18-án Kecskeméten megrendezésre 
került szertorna diákolimpiai közép-
döntőn Gyomaendrődöt két iskola is 
képviselte. A Rózsahegyi Iskolából 
egy csapat (Farkas Lara, Farkas Lili, 
Gombkötő Zsófi, Vass-Róza Jázmin), 
a Kis Bálint Általános Iskolából két 
csapat (Csath Hédi, Csipai Csenge, 
Ignácz Csenge, Köles Vivien, Tóth 
Malvin, Varsányi Misell, illetve Ki-
szely Kitti, Lövei Kíra, Nagy Andrea, 
Papgáti Nóri) vett részt a megmérette-
tésen. A tornászok kiváló gyakorlattal 
mutatkoztak be a versenyen. Március 
20-án Budapesten a II. Fitvilág Kupán 
szerepeltek szépen a lányok. Dance 
Show kategóriában, I. korcsoportban 
3. helyezést értek el a „Csókkirálynők” 
(Csipai Csenge, Farkas Lara, Kiszely 
Kitti, Sztvorecz Gréti, Varsányi Misell, 
Vass-Róza Jázmin). A II. korcsoport-

ban 2. helyezettek lettek a „Ketchup 
Song” című gyakorlattal (Csath Hédi, 
Farkas Lili, Fekécs Zsófi, Lövei Kíra, 
Nagy Andrea). Az egyéni versenyen 
több mint 150 versenyző vett részt, 9 
korcsoportban. Remek teljesítményé-

vel 7. helyezett lett (II. kcs.) Farkas 
Lili, és 8. helyezett lett Varsányi Misell 
(I. kcs.). Ezúton is gratulálunk a lá-
nyoknak! Felkészítőjük Gergely Orso-
lya tornaedző, valamint Farkas Viktó-
ria és Nánási Irén szülők.

Lakossági szennyvíz-
csatlakozási pályázat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
támogatást kíván nyújtani a 
talajterhelési díjra kötelezett lakosok 
számára a szennyvíz csatlakozási 
pontok kiépítéséhez. A támogatásra 
egy rövid pályázati adatlap kitöltésével 
lehet pályázni. A támogatás összege a 
szennyvíz csatlakozási pont kiépítési 
költségeinek 50 %, de legfeljebb 
100.000 Ft. A pályázat további részleteit 
a www.gyomaendrod.hu weboldalon 
elolvashatja. 
A pályázati adatlap beszerezhető a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálatán vagy a   
www.gyomaendrod.hu weboldalon.

Emléktábla a 
mentőállomás falán

2015-ben kívül-belül jelentősen 
felújították városunk mentőállomását. 
Jövőre lesz ötven éves a mentőállomás, 
mely az épület falán lévő emléktábla 
szerint 1966-1967 évben Ecsegfalva, 
Dévaványa, Endrőd és Gyoma 

összefogásával épült meg. Az emléktábla 
sajnos a külső munkálatok során 
megsérült, ám a szükséges javítás után 
ismét a helyére került. A megszépült 
épület – Dúzs Károly, Garai Lajos és 
Varga István önzetlen segítsége révén 
– új zászlótartókkal és zászlókkal, 
virágtartókkal gazdagodott és az épület 
előtt elhelyeztek egy szemetes kosarat is.

Gózan Sándor önk-i képviselő

Gőzerővel zajlik a felkészülés a KSI 
Gyomaendrőd Kajak – Kenu Szakosz-
tályánál. Jól sikerült a téli szárazföldi 
alapozás, kirobbanó erőben és formá-
ban vannak a versenyzők. Most a vízi 
alapozásé a főszerep, kemény edzé-
seket végeznek a tavalyi év bajnokai, 
hősei.

Az idei versenyszezon április 23 – 
án kezdődik Szegeden a Hanzók Őrs 
Emlékversennyel. Az azt követő hét-
végén, április 30 – án Budapestre uta-
zik a csapat az Öböl kör bajnokságra, 

melynek főszervezője a KSI budapesti 
anyaegyesülete. 

A Sajt – és Túrófesztivál ideje alatt, 
május 1 – én rendezi meg a KSI Gyo-
maendrődi szakosztálya az első Békés 
Megyei Kajak - Kenu Diák Kupát. A 
megyei kajakosok „diákolimpiája” a 
Hantoskerti Holtágon, a KSI vízitele-
pén lesz lebonyolítva. Az eredmény-
hirdetést a vízi színpadon tekinthetik 
meg az érdeklődők.  A sporteseményen 
a kajakosok az iskolájukat képviselve 
versenyezhetnek, maguknak és tanin-

tézményüknek szerezhetnek dicsősé-
get. A Sajt és túrófesztivál ideje alatt 
ingyenes családi kenuzásra hívjuk a 
mozogni vágyókat. Reméljük felejthe-
tetlen élményben lesz részük a rendez-
vényre ellátogatóknak.

A KSI Gyomaendrődi szakosztályá-
nak tagsága: versenyzők, edzők, szülők 
köszönetüket fejezik ki Gyomaendrőd 
város képviselőtestületének és Toldi 
Balázs Polgármester Úrnak. A sport-
alapból a számunkra megítélt támo-
gatást a gyerekeink versenyeztetésre 
és sportolási körülményeik javítására 
fogjuk felhasználni. 

KSI – Gyomaendrőd hírek
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HIRDETMÉNY 
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre az 
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK 

BEIRATKOZÁSA 
A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA 

KISTÉRSÉGI ÓVODÁBA a fenntartó 13/2016. (II. 11.) határozata alapján az alábbi óvodákban 
Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd, Blaha u. 8.  
Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai u. 4.  

Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. 
Napraforgó Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23. 

a következő időpontokban történik: 
 

2016. április 25-26-27. hétfő, kedd, szerda 
07.30 - 17.00 óráig 

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2016. AUGUSZTUS 31-IG 
BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK. 

A beiratkozás helye: 
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. 

  
A beiratkozáshoz szükséges iratok: 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy 
személyi igazolvány), 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya) 
- TAJ kártya, gyermekorvosi vélemény 
 
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. Az óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt. 
 
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- saját 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 közigazgatási 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 
huszonegyedik munkanap.(legkésőbb 2016. május 30.) 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. 
Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben tájékoztatásul közöljük. 

JUDO hírek – Fehér Dóra és Sóczó 
Rebeka újabb sikerei

Március 20-án Baján rendezték meg 
az ifjúsági korosztály Országos Diák-
olimpiai döntőjét. A Gyomaendrődi 
Judo Klub versenyzője, Fehér Dóra a 
70 kg-os mezőnyben ellentmondást 
nem tűrően menetelt a dobogó leg-
felső fokáig. Egy nappal korábban a 
serdülők ugyanott nemzetközi váloga-
tó versenyen vettek részt, ahol Sóczó 
Rebeka ismét kiemelkedően teljesítve 
hozta el az aranyérmet a 63 kg-osok 
között. Mindkét lány ippon győzelme-
ket aratva lett súlycsoportja legjobbja. 
A lányok mellett Fehér Attila és Nagy 
Zoltán végzett a 9. helyen.

Varga István edző: Rebeka egy 

négynapos szlovén edzőtábort követő-
en kevés pihenés után érkezett a ver-
senyre. A teljesítményén ez szerencsé-
re nem látszott. Magabiztos győzelmek 
után idén már harmadszor állt a dobo-
gó legfelső fokára, amivel tovább erő-
sítette rangsor elsőségét. Dóri az első 
aranyérmét hozta idén. Igen jókor, hi-
szen ezzel diákolimpiai bajnok lett. Az 
igazsághoz hozzá tartozik, hogy az idei 
sok versenyen eddig mindössze kétszer 
indult a saját korosztályában. A nagyon 
gyors győzelmek annak köszönhetőek, 
hogy az első akciókat egyből tökélete-
sen sikerült végrehajtani. Ez jó előjel 
az elkövetkezendő versenyekre.
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