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Október 8-án került sor a  
„Találkozzunk a Kállainál!” című, a 
Kállai’90 emlékévet záró rendezvény-
sorozatra. A Gyomaendrődi Önkor-
mányzat, a Kállai Ferenc Alapítvány 
és Kállai Ferenc Népfőiskola közös 
rendezvénye a Szabadság téri Kállai 

Ferenc szobornál kezdődött. Köszöntő 
beszédet mondott Toldi Balázs polgár-
mester, majd Hegedűs D. Géza, a Kál-
lai Ferenc Alapítvány elnöke mondta 
el gondolatait az emlékévről. Ezt kö-
vetően Tomanek Gábor színművész 
(volt Kállai tanítvány) emlékezett meg 

Kállai Ferencről és szavalta el Babits 
Mihály Hazám című versét. A szobor-
nál koszorút helyezett el Toldi Balázs 
polgármester és Dr. Pacsika György a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-
je, Pergel Zsuzsa és Hegedűs D. Gé-
za a Kállai Alapítvány részéről, Lampl 
Lajos a MASZK Országos Színész-
egyesület, Dániel Vali A Pesti Magyar 
Színház, Dr. Szonda István a Kállai 
Ferenc Népfőiskola részéről. A jelenlé-
vők egy-egy szál virággal emlékezhet-
tek meg Kállai Ferencről. A program a 
Városi Képtárban folytatódott. A Kál-
lai Ferenc hagyatékából készült kiállí-
tást Dr. Szonda István mutatta be.

Az emlékest Hegedűs D. Géza Kos-
suth díjas színművész Hogyan mond-
jam el Neked? című zenés, irodalmi 
estjével fejeződött be. Az ezt köve-
tő kötetlen beszélgetésen a szervezők 
reményüket fejezték ki, hogy ezzel 
nem zárult le a kialakult jó kapcso-
lat, barátság. További együttműködési 
lehetőségeket keresnek, folytatni kí-
vánják az együttműködést, továbbra 
is partneri viszonyban kívánják ápolni  
Kállai Ferenc emlékét.

Találkoztunk a Kállainál
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Találkoztunk a Kállainál - képgaléria
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Polgármesteri tájékoztató
Képviselő-testületünk legutóbbi ülé-

sén 30 napirendi pontot tárgyalt. A 
vállalkozásokban működő óvodák be-
számolóit hallgattuk meg. Bár a rend-
szer sok változáson ment keresztül, 
bátran mondhatjuk, hogy a működés 
zavartalan. Az óvodák beszámoltak a 
létszámhelyzetről, a megvalósított fej-
lesztésekről, programokról. Megállapít-
hattuk, hogy magas színvonalú ellátást 
tudnak biztosítani az óvodák. A Szi-
várvány Gyermekkert (Vásártéri Ltp.) 
Reméljük, hogy a gyermeklétszám hosz-
szútávon is működőképessé teszi egy-
részt a kistérségi óvoda egységeinek 
működését, másrészt biztosítja a vállal-
kozói óvodákba is a megfelelő létszámot.

A testület döntött arról, hogy ismét 
csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj 
rendszerhez. Melynek célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. A program 
keretében olyan szociálisan hátrányos 
helyzetű felsőoktatásban résztvevő hall-
gatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik 
a településünkön lakóhellyel rendelkez-
nek, felsőoktatási intézményben teljes 
idejű, nappali tagozatos képzésben vesz-
nek részt. A szükséges adatlapok a város 
honlapján elérhetők. A pályázat rögzíté-
sének és az önkormányzathoz való be-
nyújtásának határideje: 2016. november 
8. Remélem döntésünk hozzájárul ah-
hoz, hogy több fiatal tanulhasson a fel-
sőoktatásban Gyomaendrődről.

Első fordulóban tárgyaltuk és fogad-
tuk el a 2017. évi rendezvénynaptárt. 
Tavaly készült először ilyen közös, kul-
turális naptár, annak érdekében, hogy a 
szervezők jobban tudják tervezni prog-
ramjaikat, összehangoltabb, változato-
sabb legyen a kulturális élet. A naptár 
már tartalmazza a Gyoma 300 éves ren-
dezvénysorozat legfontosabb rendez-
vényeinek időpontját is. Széles körű 
egyeztetés előzte meg, civilszerveze-
tek, intézmények, gazdasági társaságok, 
egyesületek jelölhették meg 2017-re ter-
vezett programjaikat. Mint mindenben, 
ebben is összefogásra, együttműködésre 
van szükség. Reméljük, hogy jövőre már 
a kulturális programok egymás támoga-
tására épülnek fel, nem lesznek üresjára-
tok, vagy ütközések.

Ötödik fordulóban sikerült dönteni 
arról, hogy a Micsurin utca neve 2016. 
nov. 1-től Borostyán utcára változik.

Döntöttünk a 8. sz. felnőtt háziorvosi 
körzettel kapcsolatban. Dr. Magyar Haj-
nalka háziorvossal előszerződést kötünk 
a feladat ellátására, 2017. január 1-től 
kezdődően. Beszélgetve a doktornővel 
az a kép alakult ki róla, hogy nagyon 

talpraesett, elkötelezett, szakmailag jól 
felkészült orvossal gazdagodik a város. 
Reméljük, hogy hosszútávon megoldó-
dik a 8. sz. háziorvosi körzet ellátása. 

A képviselő-testület sokat foglalko-
zott már ebben az évben is a Liget Für-
dő fejlesztési lehetőségeivel. Világosan 
látható, valamilyen elmozdulásra van 
szükség a fürdő fejlesztésben. Ha ez nem 
történik meg és továbbra is elodázzuk a 
szükséges döntést, a fürdő kárára vá-
lik. Csökkenhet a látogatószám, amely 
a gazdaságosabb működést lehetetlení-
ti el. Több koncepciót tárgyaltunk már, 
gyógyászati fejlesztést, külső élmény-
elemek fejlesztését. Egy korábbi döntés-
nek megfelelően a külső élményelemek 
bővítését tárgyaltuk tovább. Fejlesztés 
szempontjából olyan időszakot ölelne 
fel, amely gazdaságosabban működtet-
hető, üzemeltethető, több profitot ter-
melhet, ezáltal hatékonyabb beruházást 
valósíthatunk meg. A testület döntött ar-
ról, hogy a fejlesztési igényt beépíti a 
következő év költségvetési koncepció-
ba. Ez nem a fejlesztésről való döntést 
jelenti, arról később fogunk dönteni. A 
város területén nagyon sok olyan jogos 
fejlesztési igény van, amelynek a fontos-
sága megelőzi a fürdőfejlesztés igényét. 
Reméljük, hogy az alapvető fejlesztési 
szükségleteket a beadott TOP-os pályá-
zatok segítségével meg tudjuk valósítani, 
ezáltal jut majd forrás a fürdőfejlesztés-
re. Tudjuk jól, hogy ilyen irányú pályá-
zati lehetőségre nem számíthatunk, azok 
korábban maradtak kihasználatlanul.

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 
vezetésével - a pályázati kiírás sze-
rint megfelelő vezető kinevezéséig- 
Weigertné Gubucz Editet bíztuk meg. 
Reméljük, hogy a sikeres pályáztatás 
után az új vezető 2017. január 1-től hosz-
szabb időn keresztül, magasabb színvo-
nalon, eredményesebben tudja feladatát 
ellátni.

A választásokkal kapcsolatban: A 
gyomaendrődi eredmények igazod-
nak az országos átlaghoz. Köszönöm 
mindazok munkáját, akik részt vettek 
a választás előkészítésében, zavartalan 
lebonyolításában és az utómunkákban. 
Remélem, hogy a figyelem átterelődik a 
számunkra létfontosságú TOP-os pályá-
zatokra. Nagyon nagy szükségünk van 
a fejlesztési forrásokra. 2016-ot írunk, 
jócskán benne vagyunk a 2014-2020-as 
fejlesztési időszakban. Lázár János mi-
niszter úr többször hangsúlyozta, hogy 
2018-ra a fejlesztések nagy részének 
meg kell valósulnia, legalábbis a forrá-
sok nagy részét le kell kötni. Miniszter 
urat szavatartó embernek ismerhettük 
meg, számítunk ezekre a lehetőségekre.

Egy, a szeptemberi Szó-Beszédben 
megjelent cikkre szeretnék még reagál-
ni. A cikk írója szerint Gyomaendrőd 
város Képviselő- testülete „vigalmi ne-
gyedet” tervez a gyomai városrész fő-
terén. Úgy gondolom, hogy  a címlapon 
megjelent cím teljesen máshogy értel-
mezi a fejlesztés valódi célját. Érdekes, 
hogy a cikkben már azok a gondolatok 
találhatóak, amelyeket a projekt előké-
szítése során megfogalmaztunk. Sétány, 
pihenőterület, gyalogos használatú tér, 
díszmedence, rendezvénytér... Vélemé-
nyem szerint ezek a szavak nem igazán 
merítik ki a mai értelmezés szerinti vi-
galmi negyed fogalmát. Nem is értem, 
hogy hogyan lehet azt feltételezni, hogy 
egy templommal, járási székhellyel (vá-
rosházával), iskolával, sportcsarnok-
kal övezet területen az említett címben 
megfogalmazott városrészt kíván bár-
ki is megvalósítani. A fejlesztésnek van 
egy része, amely arra irányul, hogy a 
rendezvényeinknek színvonalas hely-
színt biztosíthassunk, de egy egységes 
térburkolat, újonnan kialakított elektro-
mos és vízhálózat nagyon messze áll a 
piros lámpás negyedtől (már ha a cikk 
szerzője erre gondolt). Nem gondolom, 
hogy szükség van a szándékosan félre-
értelmezett gondolatokra!

Toldi Balázs polgármester

Változás a TOP-os  
pályázatoknál

2016. október 10-i, hétfői rendkívü-
li ülésén a Békés Megyei Közgyűlés 
megváltoztatta azt a pontozási, értékelé-
si rendszert, amely hátrányosan érintett 
több járást, illetve azok településeit, a 
TOP-os pályázatokban. A korábbi rend-
szerben kialakított pontozás további elő-
nyökhöz juttatta volna azokat a járásokat 
és településeiket, amelyek számára már 
így is jelentős összegek kerültek lehatá-
rolásra. Mit jelenthet ez Gyomaendrőd 
számára? Előny, vagy hátrány?

Toldi Balázs: Amennyiben az irányí-
tó hatóság elfogadja azt az Integrált Te-
lepülésfejlesztési Program módosítását, 
amelyet a Megyei Közgyűlés elfogadott 
gyomaendrődi ülésén, akkor vélemé-
nyem szerint, már nem sok jelentősége 
van. Hiszen a még meg nem jelent felhí-
vások keretösszege azzal a módosítással 
teljesen lehatárolt. A korábbi felhíváso-
kat az új pontozás nem érinti. Így nem 
maradt olyan felhívás, ahol érvényes le-
het az új rendszer. Amennyiben az első-
körös felhívásokból lesz visszamaradó 
összeg, amelyet újra kiírnak, már érde-
kes lehet ez a módosítás, akkor már nem 
lennénk hátrányban. De ennek kevés az 
esélye.
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Dankó Béla országgyűlési képviselő hírei

Tisztelt Szépkorúak!
Az ősz, noha az elmúlás, az el-

csendesedés hónapjaként szokás em-
legetni, mégis az egyik legszebb, 
legmozgalmasabb évszakunk. Amit 
sokan elmúlásnak látnak, az nem 
más, mint a természet és az em-
ber egész éves munkájának beérése, 
mindazon erőfeszítések kézzelfogha-
tó eredménye, amely hajtja, terelgeti 
előre sorsunkat, életünket is.

Sokat emlegetjük, hogy nem szé-
gyen tanulni, példát venni idősebb 
embertársainktól, sőt ajánlatos szem 
előtt tartani szüleink, nagyszüleink 
tanulságos életútját és mindazt a ta-
pasztalatot, amelyet mintegy útrava-
lóként kapunk tőlük az évek során. 

A ma együtt ünneplők mindegyi-
ke, Önök közül bárki bízvást ta-

nulságul, okulásul mutathatná fel a 
mögötte sorakozó évek eseménye-
it. Ezen megszámlálhatatlan élmény, 
a sok szál, melyek itt-ott összefonód-
tak, majd újra szétváltak a múltban, 
a mai nap ünnepélyességében, s re-
ményeim szerint derűs hangulatában 
mindennél jobban mutatja az Önök-
ben rejlő erőt.

Kívánom hát, hogy erről szóljon a 
mai napjuk, s a mostani generációk 
hálája, tisztelete szolgáljon méltó ke-
retül az Idősek Világnapján, amellyel 
mi tekintünk Önökre.

 Jó egészséget és még tevékeny, 
boldogságban megélt évek hosszú so-
rát kívánom mindannyiuknak a ma-
gam és munkatársaim nevében.

Tisztelettel és üdvözlettel:
Dankó Béla országgyűlési képviselő

Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném megköszönni min-

denkinek, aki fontosnak, Ma-
gyarország jövője szempontjából 
meghatározónak tartotta a mai 
Népszavazást és elment szavazni. 

A NEM-ek elsöprő többséggel 
nyertek, ez pedig megadja a felhatal-
mazást Kormányunknak arra, hogy a 
magyar emberek ügyét Brüsszelben 
is erős felhatalmazással képviselje. 

Külön köszönöm szű-
kebb otthonom, Békés  
2. választókerületének felelős hoz-
záállását a Népszavazás kapcsán. 

Bízom benne, hogy törekvésein-
ket siker koronázza, hiszen Brüsz-
szel nem mehet szembe a magyar 
emberek egyhangú akaratával.

Dankó Béla, 
országgyűlési képviselő

Sikeres pályázat a központi konyha fejlesztésére
Gyomaendrőd Város Önkormányza-

ta, mint a Gyomaendrőd, Csárdaszál-
lás, Hunya Települési Önkormányzati 
Társulás székhely önkormányzata, jú-
nius hónap végén pályázatot nyújtott 
be a Nemzetgazdasági Minisztéri-
umhoz, a Térségi Szociális Gondozá-
si Központ által működtetett Központi 
Konyha fejlesztése érdekében. 

A főzőkonyha napi szinten közel 
1500 adag ebédet készít a különböző 
korosztályok számára. Az infrastruk-
túra az elmúlt időszakban folyamato-
san fejlesztésre került, de a teljes körű 
felújításra eddig nem volt lehetőség.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
2016. szeptember 26-án kelt levelében 
tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, 
hogy pályázatunk 28 550 938 Ft köz-
ponti költségvetési támogatásban ré-
szesült, mely összegből építési célra 16 
031 027 Ft, míg eszközbeszerzésre 12 
519 911 Ft támogatás fordítható. A tá-
mogatási intenzitás 95 %.

A projekt keretei között az alábbi 
fejlesztéseket tervezzük megvalósíta-
ni:
- padlóburkolat cseréje a főzőtérben
- napkollektor beszerzése és felszerelé-
se a használati melegvíz biztosítása ér-
dekében
- fűtéskorszerűsítés
- fa nyílászárók műanyag nyílászárók-
ra történő cseréje
- a kimenő szennyvízrendszer korsze-
rűsítése, felújítása (zsírfogó akna és 

aknarendszer felújítása)
Pályázatunk másik fő része az esz-

közbeszerzés, melynek során – a teljes-
ség igénye nélkül – beszerzésre kerülne 
elektromos üzemű kombinált sütő-pá-
roló, burgonyakoptató gép, egyetemes 
konyhagép, aszalógép, szeletelő gép, 
spirálkaros dagasztó gép, nagykonyhai 
mosogató, főzőüst, rozsdamentes edé-
nyek, tepsik tartozékaikkal, stb. Továb-
bá megvalósul 1 db normál hűtőkamra 
beszereltetése, a szükséges élelmisze-
rek általános hűtőtárolásához, illetve a 
hűtve érkező áru tárolásához.

Jelenleg folyamatban van a Támo-
gatói Okirat előkészítése, melynek ha-
tályba lépését követően kezdődhet meg 
a beruházás megvalósítása – a befeje-
zési határidő 2017. december 31.

Városüzemeltetési Osztály

A pályázattal kapcsolatban Dan-
kó Béla országgyűlési képviselő 
elmondta, mivel a helyi KDNP-s, ön-
kormányzati képviselőkkel folyama-
tos kapcsolatot tart, tisztában van a 
gyomaendrődi fejlesztési igényekkel, 
hiányosságokkal, amelyek megoldásá-
ra a város minden lehetőséget kihasz-
nálva pályázik. Ezt, a lehetőségeihez 
mérten képviseli, támogatja. Ennek 
egyik eredménye, hogy megvalósulhat 
a TSZGK Központi konyhájának fej-
lesztése.

A RUTIN 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. oktober 25, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc 

Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu
Bosnyák József tanfolyamszervező 

Tel.: 0630/409-2868
   B Kat.:    ÁKO:125,73%     VSM:ELM:68,97%

VSM:FORG:71,43%           K.K.:154.790,-   
OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata lakossági 

közmeghallgatást tart.
Helye: Gyomaendrődi Közös 

Önkormányzati Hivatal, 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Ideje: 2016. november 10. 
(csütörtök) 17 óra.

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

Munkáltatói Fórum és Állásbörze Gyomaendrődön

Gyomaendrődön, a járási hivatal 
dísztermében 2016. szeptember 13-
án került megszervezésre a megyei 
GINOP-5.1.1 program Képzési- és Ál-
lásbörze rendezvénysorozat követ-
kező állomása. A börze megnyitóján 
köszöntőt mondott Dr. Nagy Ágnes a 
Békés Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztályának vezetője, 
Toldi Balázs Gyomaendrőd város pol-
gármestere. A megnyitót Dr. Pacsika 
György a Gyomaendrődi Járási Hiva-
tal vezetője tartotta majd ezt követő-
en Tímárné Buza Ilona a járási hivatal 
foglalkoztatási osztályának vezetője 
ismertette a programokat. Részt vet-
tek még a járási településvezetők közül 
Valánszki Róbert és Kovács Mária pol-
gármesterek is.

A felkínált 154 állás iránt 269 ál-
láskereső és közfoglalkoztatott ér-
deklődött a helyszínen megjelenő 48 
munkáltatónál. 28 képzésre jelentkez-
hettek az érdeklődők azonnali belépés-
sel és további 9 őszi képzésről kaptak 
tájékoztatást. A szolgáltatások széles 
skáláját vehették igénybe, melyek kö-
zül a legnépszerűbb talán a Börzekerék 
volt, ahol a képzésre, munkavállalásra, 
tanácsadásra, pályaismeretre vonatko-
zó kérdésekre kellett válaszolni. Min-
den résztvevő kapott mappát, melyben 
az állásajánlatok, a képzési lehetősé-
gek és az igénybe vehető szolgáltatá-
sokat is megtalálta, melyeket nem csak 
a börze alkalmával vehetnek igénybe a 
munkát keresők. Meglepő érdeklődés 
kísérte a rendezvényt, az álláskeresők 

és közfoglalkoztatottak is rendkívül 
aktívak voltak. A napokban folytatódó 
közvetítések további sikeres elhelyez-
kedéseket vetítenek előre.

Kísérő rendezvényként Munkálta-
tói Fórum került megtartásra, melyet 
a jelen lévő 32 munkáltató örömmel 
fogadott. Tájékoztatást hallhattak az 
Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. részéről Soós Pétertől 
a 2016. év Felelős Foglalkoztatója pá-
lyázati lehetőségről. Az EURES há-
lózat működéséről Nagy Gabriella, a 
Foglalkoztatási főosztály munkatár-
sa tájékoztatta az érdeklődőket, majd 
Mucsi Balázs a Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum főigazgatója ismertette 
a GINOP 5.2.4. Gyakornoki program 
pályázati lehetőségeit. Az utolsó két 
előadás is izgalmas volt a vállalkozá-
sok számára, hiszen az ellenőrzések 
tapasztalatairól, a gyakran előfordu-
ló hibákról beszélt a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal adóellenőre Gojdár Sán-
dor és dr. Juhász Mariann, aki a Fog-
lalkoztatási Főosztály Munkavédelmi 
és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályá-
nak vezetője. Több kérdést intéztek a 
fórumon az előadókhoz, akik hasznos 
tanácsokkal látták el az érdeklődőket.   

A börze eredményeként szeptember 
végéig 48 álláskereső helyezkedett el a 
versenyszférában közvetítéssel, 10 fő 
támogatás nélkül, míg 38 fő számára 
bér- és járuléktámogatásra köt hatósá-
gi szerződést a vállalkozóval a foglal-
koztatási osztály. Több közvetítés van 
még folyamatban, melyeknek eredmé-
nyeként további elhelyezésekre lehet 
számítani.

Fókuszban a közbiztonság
Dr. Polyák Zsolt dandártábornok, 

megyei főkapitány kezdeményezése 
alapján 2016. szeptember 14-én Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórum meg-
tartására került sor.

A fórumon a járást érintő közbiz-
tonsági kérdések szerepeltek napi-
renden. Dr. Pacsika György járási 
hivatalvezető a hivatal és a rendőrha-
tóság közötti szoros együttműködés 
fontosságát hangsúlyozta, mely példa-

értékűen működik a mindennapokban. 
Lehóczkiné Tímár Irén, Gyomaend-
rőd Város Önkormányzatának alpol-
gármestere a közeljövőben kiépítendő 
városi kamerarendszer közbiztonságot 
javító hatásáról szólt, és tájékoztatta a 
jelenlévőket a beruházás várható üte-
mezéséről. Kovács Mária, Ecsegfalva 
község polgármestere pedig az őszi be-
takarítási munkák miatt kérte, hogy a 
rendőrség – a polgárőrséggel együtt – 

fokozottabb jelenléttel próbálja meg-
akadályozni az ilyenkor előforduló 
terménylopásokat. A résztvevők tájé-
koztatást kaptak a Készenléti Rend-
őrség határvadász toborzó akciójának 
részleteiről is.

A megyei főkapitány összegző érté-
kelésében kiemelte, hogy a Gyomaend-
rődi járás közbiztonsága általánosan 
jónak mondható, és megköszönte azt 
a munkát, melyet ennek a szép ered-
ménynek az érdekében végeztek el a 
járás érintett szereplői.



6

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

Rangos kiállításon mutatkoztak be a Gyomaendrődi járás önkormányzatai
2016. szeptember 8-án, Békéscsabán 

került megrendezésre az a szabadtéri 
Közfoglalkoztatási Kiállítás, ahol a me-
gyei 56 kiállító közül öten (Csárdaszál-
lás, Hunya, Ecsegfalva, Gyomaendrőd 
és Dévaványa) járásunkból mutatták be 
a közfoglalkoztatási programok ered-
ményeit. Békéscsaba főterén, a Szent 
István téren hatalmas érdeklődés mel-
lett került sor a 4. Közfoglalkoztatá-
si Kiállításra, melyen Hoffmann Imre, 
Közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes 
államtitkár, Gajda Róbert, a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt vezető kormány-
megbízott, Herczeg Tamás, Békéscsaba 
város tanácsnoka és Dr. Nagy Ágnes, a 
Békés Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztályának vezetője tar-
totta a megnyitó beszédet.

A színes műsorokkal kísért ren-
dezvényen a Gyomaendrődi járás te-
lepülései nagy területen, igényesen, 
gazdagon feldíszített standokon és fa-
házakban büszkélkedhettek az álta-
luk előállított értékekkel. Bemutatták 
az állattartási program eredménye-
it, nagyon szép kültéri faszerkezetek, 
padok, hirdetők, filagória került dí-
szítésre a dévaványai Helyi sajátossá-
gok nevű program lakás textíliáival. 
A mezőgazdasági programban termelt 
zöldségekből salátákat, savanyúságot 
kóstolhatott az odalátogató közönség. 
(Igen nagy sikert aratott a joghurtos 
céklasalátájuk). A gyomaendrődi me-
zőgazdasági program kertészeti bemu-
tatója, homoktövisből készített szörp 
is igen nagy sikert aratott, ami mögött 

a homoktövis lekvár helybeni készíté-
se és az ecsegfalvi savanyúság készí-
tés, paradicsomlé kóstolás sem maradt 
el. A hunyai önkormányzat a zöldsé-
gekből készült sütemények mellett a 
seprűkötés mikéntjébe avatta be a láto-
gatókat, melyet a békéscsabai óvodások 
„varázsseprű” címmel is felruháztak. 
Csárdaszállás is bemutatta az általuk 
termesztett növényeket és nagyon fi-
nom csemegekukoricát, sült tököt is kí-
náltak többek között a standjuknál. A 
járás standjaihoz látogató vendégeket 
Toldi Balázs, Kovács Mária, Petneházi 
Bálintné, Hegedűs Roland polgármes-
terek mellett Dr. Pacsika György járá-
si hivatalvezető és Tímárné Buza Ilona, 
a foglalkoztatási osztály vezetője is fo-
gadta.

Ünnepi hangverseny a hivatal dísztermében
A Gyomaendrődi Járási Hivatal 

dísztermében 2016. szeptember 28-án 
második alkalommal került sor a Ze-
nei Világnap alkalmából megrendezés-
re kerülő ünnepi hangversenyre. Dr. 
Pacsika György a Gyomaendrődi Járá-
si Hivatal hivatalvezetője köszöntötte a 
hangversenyre ellátogató zenekedvelő 
közönséget. Az ünnepi hangversenyen 
varázslatos dallamok csendültek fel a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kama-
ra Kórus és a Kállai Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai és meghí-

vott vendégeik előadá-
sában. Hivatalvezető Úr 
virágcsokorral és em-
léklapokkal köszönte 
meg a fellépők előadá-
sát és bízva a hagyo-
mány folytatásában, a 
későbbiekben is szeret-
né biztosítani a járási hi-
vatal dísztermében az 
előadási lehetőséget a 
kulturális rendezvények 
számára.

Tótka Sándort, a gyomaendrődi 
származású riói olimpikont látta ven-
dégül dr. Pacsika György hivatalve-

zető. Tótka Sándor az idei riói nyári 
olimpiai játékokon Molnár Péterrel a 
K-2 200 méteres táv döntőjében a kivá-
ló negyedik helyet szerezte meg 32,41 
másodperces időeredménnyel. Az él-
sportoló a helyi Körös Kajak KSE-ben 
kezdte pályafutását, 2014-től pedig az 
Újpesti TE színeiben lapátolja a vi-
zet. A kötetlen hangvételű beszélgetés 
során az ifjú kajakos tehetség mesélt 
a kinti élményeiről, a felkészülésük 
előzményeiről és természetesen a jövő-
beni terveiről. Ígéretet tett arra, hogy 
2020-ban Tokióból hazatérve már 
olimpiai éremmel együtt fogja meglá-
togatni a járási hivatalt! 

A hivatalban dolgozók is éltek a 
látogatás adta lehetőséggel, és szép 
számban fejezték ki gratulációjukat.  
Tótka Sándor eddigi pályafutásának 
legszebb pillanatai:

- Ifjúsági olimpia 2010 Szingapúr K-
1 500 m arany érem,

- Ifjúsági világbajnokság 2011 Bran-
denburg K-2 200 m arany érem,

- Világbajnokság Moszkva 2014 K-1 
4x200 m váltó arany érem,

- Világbajnokság Milánó 2015 K-2 
200 m arany érem,

- Európa bajnokság Moszkva 2016 
K-4 500 m arany érem,

- 2015-ben az év magyar egyete-
mi sportolója, valamint az év magyar  
kajakozója.

Olimpikon járt a hivatalban
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Figyelem! - Miért lehet a hosszú az egészségügyi várólista?

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

Az egészségügyi ellátás igénybevételé-
vel kapcsolatban az elmúlt évek során 
egy igen kedvezőtlen gyakorlat alakult 
ki a városban. A páciensek jelentős há-
nyada – előzetes jelzés nélkül - nem je-
lenik meg az előjegyzett időpontban a 
szakrendelésen. Sajnos ez a tendencia 
az elmúlt időszakban tovább erősödött.
Szeptemberben pl. a belgyógyászati 
rendelésekre összességében 49 beteg 
nem jött el a „lefoglalt” időpontban.
Ráadásul volt olyan páciens, aki 
egy hétre 3 időpontot is előjegyzett. 

(Egyébként az informatikai háttérprog-
ram folyamatban lévő fejlesztésének 
köszönhetően a „notórius időpontgyűj-
tőket” egyszerűen és gyorsan ki tudjuk 
majd szűrni.) 
Az egy rendelésről történő távolma-
radás tekintetében még lehangolóbb a 
statisztika. Volt olyan rendelés az orto-
pédián, amelyen 23 fő nem jelent meg. 
A bőrgyógyászaton a nem túl dicsősé-
ges rekord 16 fő. 
A rendelésen történő megjelenés elma-
radásával önmagában nem lenne baj, 

hiszen emberek vagyunk, bármikor 
közbejöhet valami. A gond ott kezdő-
dik, amikor előre látható esetben sem 
történik meg az előjegyzett időpont le-
mondása, hiszen ennek kézzelfogha-
tó hatásai vannak. Egyrészt romlik a 
szakrendelés kapacitáskihasználtsága, 
aminek számottevő financiális követ-
kezményei lehetnek, másrészt – és ez 
a legfontosabb - a távolmaradó pácien-
sek betegtársaik elől veszik el a helyet, 
feleslegesen növelve a várakozási időt.

Dr. Lemák György, igazgató

Arany János Tehetséggondozó Pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 
12/2016. (IV. 27.) EMMI rendelet alap-
ján pályázatot hirdetett települési ön-
kormányzatok számára a településükön 
élő, tehetséges nyolcadik évfolyamos 
tanulóinak az Arany János Tehetség-
gondozó Programban való részvételre. 
A program célja, hogy segítse a hát-
rányos helyzetű, tehetséges diákok to-
vábbtanulását. Pályázni a pályázati 
felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapja-
inak beküldésével lehet, amelyet meg-
találnak a város honlapján.

A programban részt vevő intézmény-
párok (középiskolák és kollégiumok) 
közül hármat lehet megjelölni, melyek 
közül a tanulók elsősorban a lakóhely 
szerinti megye intézményébe nyerhet-
nek felvételt. A pályázatot legkésőbb 
2016. december 13-ig a települési ön-
kormányzat juttatja el az önkormány-
zati döntéssel együtt az első helyen 
kiválasztott középiskola címére! Ezért 
kérjük, hogy amennyiben pályázni 
szeretnének, pályázati anyagukat 2016. 
november 4. napjáig juttassák el a Kö-
zös Önkormányzati Hivatalhoz.

Csökkenhet a várólista az új radiológus 
szakorvos belépésével. Dr. Kiss Egon 
radiológus szakorvos 53 éves. Diplo-
máját 1988-ban, a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetemen szerezte.
Radiológia szakvizsgát tett 1995-ben. 
Munkahelye a Püspökladányi 
Egészségügyi Szolgáltató Nonpro-
fit Kft. Radiológia, Debreceni Egye-
tem Orvos- és Egészségtudományi  

Centrum REOF Képalkotó diagnoszti-
ka. Nős, 3 gyermek édesapja.

2016. november 22-én 16,30 órá-
tól vendégünk lesz Nyáry Krisztián 
író. Legújabb és korábbi könyveiről  
beszélgethetünk vele.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 
program rajtunk kívül álló okok  
miatt változhat. Kérjük figyeljék 
honlapunkat, Facebook oldalunkat 
és plakátjainkat!

Beharangozó - 
Nyáry Krisztiánt 

várjuk a könyvtárba

Új radiológus a szakrendelőben
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Október 3-9 között került megren-
dezésre az Őszi Könyvtári Napok or-
szágos rendezvénysorozat – melyhez a 
Határ Győző Városi Könyvtár is csatla-
kozott. A programsorozat fókuszában 
most az öko-tudatosság, környezetünk 
védelme, a természetes anyagok fel-
használása-használata, a szelektív, új-

rahasznosítható hulladék témaköre állt. 
A hét folyamán kiállításokat láthat-

tak: gyomaendrődi virágok és lepkék 
fotói mellett tematikus könyvkiállítá-
sokat. Nagy sikert arattak kreatív olva-
sóink természetes anyagokból készített 
munkái is: szörpök, befőttek, lekvárok, 
mézeskalácsok, gyümölcssajtok mel-
lett különleges kézimunkákat csodál-
hattak meg az érdeklődők. A témához 

kapcsolódóan két pályázatra küldték 
be munkáikat a gyerekek: a rajzpályá-

zatra 228 rajz érkezett, a „Hulladékból 
hasznosat” felhívásnál pedig csak úgy 
sziporkáztak az ötletes alkotásokkal. 
Volt tea-és szörpkóstoló, ismerkedés 
a gyógynövényekkel, a könyvtárosok 
pedig szerencsesütivel és ajándékkár-
tyával kedveskedtek a kölcsönzőknek.

Az iskolás csoportok vetítéssel egy-
bekötött előadáson szereztek hasznos 
ismereteket a környezettudatos élet-
móddal kapcsolatban. Felnőtt és gyer-
mek olvasóinkat játékra hívtuk: a 
könyvtár honlapján totót tölthettek ki, 
illetve minden nap válaszolhattak a na-
pi kérdésre, és „zöldtanácsokat” olvas-
hattak ugyanitt.

A rendezvény záróakkordja és egy-
ben csúcspontja a vasárnap délelőtti 
családi nap volt: a pályázatok legsikere-
sebb alkotói átvették jutalmukat, majd 
a színvonalas, vidám előadáson és az 
ökojátékok kipróbálásával minden kor-
osztály jól szórakozott.

Rendezvényeink résztvevői, könyv-
tárlátogatók és a 12 iskolai osztály, az 
Esély klub tagjai örömmel fogadták a 
látni-, kóstolni-és kipróbálnivalókat 
– mi pedig örültünk, hogy rendezvé-
nyünk jól sikerült és a magunk módján 
támogattuk ezt a hasznos ügyet.

HGYVK

Öko-tudatosság a könyvtárban (is)

VÁRJUK CSAPATOK 
JELENTKEZÉSÉT A DISZNÓTOROS 
ÉS BÖLLÉRPÁLINKA VERSENYRE!

2016. november 26-án, a Varga Lajos Sportcsarnokban 
immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a 
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny a 
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 
szervezésében. Egyesületünk célja a rendezvénnyel, hogy 
eredeti, hagyományőrző hangulatot teremtve elevenítsük 
fel a nagyapáinktól tanult disznótoros hagyományokat, 
hamisítatlan gasztronómiai élményekkel fűszerezve. A nap 
folyamán válogathatnak a látogatók a hagyományos házi 
jellegű ételekből és italokból, valamint a gasztronómiai 
különlegességekből.
Ön gyúrja a környék legjobb kolbászát? Vagy töltött 
káposztája a család kedvence? Esetleg csak egy 
felejthetetlen élményre vágyik a barátaival? Nevezze 
be Ön is csapatát disznótoros étel készítő versenyre, 
melynek zsűrije a Békés Megyei Culinary Team szakács 
olimpikonjai lesznek. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz süteményverseny, 
ahol nevezhetik a legjobb hájas illetve tepertős 
süteményeiket! A legjobbakat a zsűri díjazza. 
A rendezvény legnépszerűbb része a Böllérpálinka 
Verseny idén sem maradhat el. Minősítesse Ön is legjobb 
házi pálinkáját! A pálinka zsűri elnöke: Ignácz Tibor 
pálinkamester-szakmérnök (Hármas-Körös Pálinka 
Manufaktúra) lesz. 

Ízelítő a programokból:

09:00: Megnyitó
A rendezvényt megnyitja Toldi Balázs Gyomaendrőd 
Város Polgármestere
09:30: Látványos hagyományőrző bemutató disznóvágás 
10:00: Fási Gyula zenés műsora
12:00: Suttyomba Zenekar koncertje
12:45: Körösmenti Néptáncegyüttes műsora
14:00: Körös Party Band

közben:
16:00: Eredményhirdetés
18:00: Disznótoros tombolasorsolás
19:00: Monotone Rock Team

Részletes versenykiírás és nevezési feltételek:  
www.gyomaendre.hu. További információ kérhető: 
Körös Látogatóközpont InfoPont (Gyomaendrőd Jókai 
u. 6.) hétköznap 8:00 -16:00 között vagy a 66/386-851-
es telefonszámon illetve a gyomaendrod@tourinform.hu 
e-mail címen. 

Szeretettel várunk mindenkit!
GYÜSZ-TE csapata
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Őszi hírek az óvodákból
Örömmel számolunk be róla, hogy 
a Földművelésügyi Minisztérium 
és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
által kiírt Zöld Óvoda 2016 
pályázaton, az endrődi városrészen 
található Csemetekert Óvodánk pozitív 
elbírálásban részesült. Így a Kistérségi 
Óvoda minden gyomaendrődi 
telephelyű óvodája Zöld Óvoda cím 
birtokosa, mely elismerést környezet- 
és egészségtudatos szemléletformáló 
pedagógiai munkánk eredményeként 
kaptuk meg. 

A népi megfigyelések szerint Szent 
Mihály napján az időjárásban és a 
természetben is változás áll be. A 
pásztorok ilyenkor adtak számot a 
rájuk bízott jószágokról. Így történt 
ez nálunk, a Százszorszép Óvodában 
is, ahol a szegény juhászlegény az 
aranyszőrű bárányt kapta fizetségül a 
gazdától. A vidám, hagyományőrző 
mesejáték után felcsendültek a 
szüreti dalok, elkezdődött a Szüreti 
Mulatság. Első osztályos vendégeink 
az óvodásokkal együtt lakmároztak 
a finom őszi gyümölcsökből, 
termésekből. Nem maradhatott el a 
szőlőpréselés és mustkóstolás sem. 

Az Állatok Világnapján a Margaréta 
és Százszorszép Óvoda középső és 

nagycsoportos gyermekei a Csákvári 
tanyára kirándultak, ahol a ház 
körül élő állatokkal ismerkedtek 
meg. A Csemetekert csemetéi 
pedig környezettudatos, népzenével 
színesített, interaktív színházi előadás 
részesei voltak. 

Idén is sikeres volt az őszi 
hulladékgyűjtő akciónk. A családokkal 
közösen szelektíven gyűjtöttük a papírt 
és a műanyag flakonokat. Ezúton is 
köszönjük szépen a Kedves Szülők 

segítő támogatását!
A Generali Biztosító által 

meghirdetett: Játék közben is 
biztonságban! című országos 
rajzpályázaton a Százszorszép Óvoda 
Nyuszi csoportjába járó Kiss Cintia II. 
helyezett lett. Nyereménye: 25.000 Ft. 
értékű utalvány. 
A Határ Győző Városi Könyvtár 
meseillusztrációs rajzpályázatának 
díjazottja Kürti Péter  (Százszorszép 
Óvoda Breki csoport)

A Kistérségi Óvoda hírei

Bethlen Kollégium 
ünnepségen a Színfolt

A Körösmenti Táncegyüttes 2017. május 26-27-én 
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi 

műsorhoz várjuk azoknak az érdeklődését, jelentkezését, 
akik az elmúlt 50 évben az együttes tagjai voltak, vagy 

munkájukkal segítették az együttes életét. 
Érdeklődni lehet a korosmenti@freemail.hu email címen, 

a Körösmenti 50 Facebook csoportban, 
valamint a 06-20/392-0265 telefonszámon. 

Mindenkit szeretettel vár a Körösmenti Táncegyüttes!

2016. szeptember 17-én délelőtt átadták Nagyenyeden a fel-
újított Bethlen Gábor Kollégiumot. Ebből az alkalomból 
Szőcs Ildikó, a kollégium igazgatónője a Színfolt Mazsorett 
Csoport legnagyobb táncosait és vezetőjét meghívta az ün-
nepélyes avatásra. A mazsorettek délelőtt díszsorfalat álltak, 
délután pedig magyar induló zenére táncoltak a színpadon. 
Szép műsorukkal elnyerték a helyiek tetszését, újabb meg-
hívást kapott az együttes, februárban, a Máltaiak báljába. A 
csoport köszöni az anyagi támogatást Toldi Balázsnak, Gyo-
maendrőd város polgármesterének, Gschwindt Mihály vál-
lalkozónak és a mazsorett – táncosok szüleinek!

Hunya Jolán Színfolt vezetője
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei - 1. rész
„Egy hét egy német 

nemzetiségi településen”

Ezzel a címmel adott be a Gyoma-
endrődi Kis Bálint Általános Iskola 
2016 januárjában pályázatot az Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelőhöz. Az 
egyhetes német nemzetiségi tábor cél-
kitűzéseinek megvalósításához a pá-
lyázati összeg 91 %- át, 1,5 millió Ft-ot 
nyert az iskola. 2016. augusztus 28-a és 
szeptember 3-a között 40 diák és 4 kí-
sérő töltött egy programokban gazdag 
hetet a Gerecse hegységben elhelyez-
kedő Tarján községben. A német nem-
zetiségi nyelvet tanuló diákok olyan 
településen táborozhattak, ahol a la-
kosok nagy része még ma is aktívan 
ápolja a német nemzetiségi hagyomá-
nyokat. A gyerekek megismerték a 
tájház tárgyi emlékeit, a helyi népszo-

kásokat, sváb ételt ké-
szítettek, sváb éneket és 
táncot tanultak a helyi 
emberektől. A diákok 
Tatán, a Fellner Jakab 
Kilátó 200 lépcsőfokát 
megmászva megcsodál-
ták a várost, majd a vár-
ban található kiállítások 
megtekintése után a Né-
met Nemzetiségi Múze-
umba tettek látogatást. 
Vértesszőlősön, a Ré-
gészeti Kiállítóhelyen 
megnézhették a közel 
400 ezer éves előem-
bert, Samut. Tatabányán 
az Ipari Skanzenbe lá-
togattak, ahol a város 
egykori bányászati tevékenységét, s a 
bányászok életét ismerhették meg. A 
tanulók a német nemzetiségi táborban 

szerzett élményeik által aktív részesei-
vé váltak a német népi kultúrának, ha-
gyományőrzésnek. 

Népmese Napja 

„Egyik legősibb és legértékesebb 
örökségünk a magyar népmese. A ma-
gyar lélek szólal meg benne.” /Wass 
Albert/
Szeptember 30-a, Benedek Elek szüle-
tésének napja, a Népmese Napja. Több 
éves hagyomány városunkban, hogy 
ezen a jeles napon a Határ Győző Vá-
rosi Könyvtár szervezésében, több 
gyomaendrődi helyszínen hallgathat-

nak mesét az érdeklő-
dők. Ebben az évben, 
volt „Kisbálintos” diá-
kok előadásában hall-
gathattunk két népmesét 
az óvodásokkal együtt. 
Hunya Réka A három 
kívánság és Uhrin Bar-
bara A két testvér című 
népmese felolvasásával 
bűvölték el iskolánk di-
ákjait és az ovisokat.

Európai Diáksport Napja

Intézményünk, 9. alkalommal csat-
lakozott a Magyar Diáksport Szövetség 
felhívásához, a diáksport napi rendez-
vényekhez, melyre az idén szeptember 
30-án került sor. 
Az első esemény helyszíne Révlapos 
volt, ahol megrendezésre került az év-
folyamonkénti 2016 m-es futás. A dél-
után folyamán, iskolánk Hősök úti 
épületegységében 7 különböző hely-
színen, sportági bemutatókon vehet-
tünk részt. A városunkban működő 
sportegyesületek tagjainak és veze-
tőinek köszönhetően, kipróbálhattuk 
a kajakozást, a kézilabdázást, focit, a 
néptáncot. Remek judobemutatót lát-
hattunk, a mazsorett lányok pedig lát-
ványos produkciókkal szórakoztattak 
bennünket. Tartalmas, élmény teli nap-
pal gazdagodhattak diákjaink. Minden 
egyesület és sportoló segítségét kö-
szönjük!

Ötödik alkalommal Erdélyben

A Gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskola hetedikes diákjai öt emlé-
kezetes napot tölthettek el Székelyföld 
legszebb vidékein. Az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő Határtalanul! cí-
mű felhívására „Csak a szépet gyűjtsed 
meg magadban…” címmel adott be pá-
lyázatot az intézmény, a megítélt támo-
gatás összege: 1.124.000 Ft. A nyertes 
projekt keretében 45 diák és 5 pedagó-

gus ismerhette meg a Keleti-Kárpátok, 
a Gyergyói-medence, a Csíki-medence 
földrajzi, természeti értékeit, a vidék 
történelmét, hagyományait, kultúráját, 
építészeti örökségét. A program cél-
ja, hogy állami támogatás segítségével 
minden gyermek eljuthasson a határon 
túl élő magyarokhoz, segítse az anya-
országi és a külhoni magyarok közöt-
ti kapcsolatok kialakítását, a tanulók 
megismerjék a történelmi Magyaror-
szág természeti és kulturális értékeit. 
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Fecskeavató a kisdiákoknál
Iskolánkban immár, több évre visz-

szatekintő kedves hagyomány, hogy 
negyedik osztályosaink „kisfecskék-
ké” avatják az új első osztályos kis-
diákjainkat. A borús, hideg, őszi idő 
ellenére remek hangulatban telt el ez a 
délután. Erre az eseményre készülve, 

már napokkal korábban őszi hangu-
latúvá varázsoltuk iskolánkat. A kö-
zös éneklés, versmondás után az első 
osztályosok bemutatkozása követke-
zett. A próbatétel teljesítését követően,  
a 4. a osztályos lányok Kukoricatán-
ca  fokozta a jókedvet. Majd minden 
osztály a Kukoricázz velünk! jelmon-
datunk jegyében, játékos vetélkedők, 

kukoricás ételek elfogyasztása mellett, 
tartalmasan töltötte el a délután hát-
ralévő részét. Az idén is ellátogattak 
hozzánk a gyomai városrész nagycso-
portos óvodásai. Aktív részesei voltak 
a Fecskeavatónknak. Apró ajándékkal 
kedveskedtünk nekik, majd az elsősök 
vendégül látták őket.

A Kis Bálint Általános Iskola hírei - 2. rész

Könyvtári napok
Iskolánk minden alsós osztá-

lya ellátogatott a Határ Győző Városi 
Könyvtár által szervezett Őszi Könyv-
tári Napokra. Tapasztalati úton és 
látványosan juthattunk hasznos isme-
retekhez. Balog Lajos digitális fotóit 
láthattuk, Gyomaendrőd virágai, lep-
kéi címmel. Megtekinthettünk több 
kiállítást is. Természetes alapanyagok-
ból készült termékek, tárgyak, hulla-
dékokból készített tárgyak, válogatott 
mesékre készített illusztrációk és ké-
zimunkák kiállítását. Gyümölcsteák-
kal és szörpökkel kínáltak bennünket. 
Ismerkedhettünk a gyógynövényekkel, 
Földünk védelmével, környezettudatos 
szemléletmóddal. Köszönjük a lehető-
séget a városi könyvtár dolgozóinak! 
Nagyon jól éreztük magunkat! 

A Sport legyen a tied!
2016. október 4-én a Gyomaendrő-

di Kis Bálint Általános Iskolából 15 fő 
diák és egy fő pedagógus részt vett „A 
Sport legyen a tied!” rendezvényen. A 
program a békéscsabai sportcsarnok-
ban zajlott, ahol a gyerekek 12 sport-
ág bemutatkozását láthatták, és ki is 
próbálhatták a különböző sporteszkö-
zöket. A diákoknak legjobban a Békés-
csabai Röplabda Sportegyesület felnőtt 
női csapatának színvonalas bemutató-
ja tetszett.
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Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola hírei
Kivettük a részünket az 

őszi könyvtári napokból is

A Határ Győző Városi Könyvtár 
programsorozatán meseillusztrációkat, 
hulladékból készült alkotásokat készí-
tettek tanulóink. Élvezettel hallgat-
ták az Ökológia gyerek közelben című 
előadást, amelyen sok ér-
dekességet tanultak. Inter-
aktív formában szereztek 
ismereteket a környezet-
tudatos viselkedésről és 
az emberiség pazarló, 
környezetpusztító tevé-
kenységéről. Az előadás 
után megismerkedtek az 
egyes gyógynövények 
testi és lélektani gyógyító 
hatásaival. Ezek közül né-
hány gyógynövényből ké-
szült gyógyteát, szörpöt 
meg is kóstoltak. A prog-
ram keretében a könyvtár 
aktuális kiállításait tekin-

tették meg a gyerekek, majd mindenki 
kedvére válogathatott a gyerekszekció 
könyveiből, és lelkesen, elvonultan ol-
vasott. Iskolánkból több, mint 100 ta-
nuló látogatott el a könyvtárba ezen a 
héten, és mind az alsósok, mind a fel-
sősök nagyon jól érezték magukat. Kö-
szönjük a színes programot a könyvtár 
dolgozóinak!

A katasztrófavédelmi 
tábor szakkör formájában 

folytatódik
A nyáron színvonalas katasztrófa 

védelmi táborban vettek részt tanuló-
ink, amelynek folytatásaként rendsze-
res foglalkozásokon sajátíthatják el 
ismereteiket az érdeklődő gyerekek, és 
felkészülnek az országos szintű ifjú-
sági katasztrófa védelmi versenyre. A 
program szervezője: Paróczai Zoltán, 
oktatója: Kondacs Zsolt alezredes.

A sport legyen a miénk is!
A Magyar Diáksport Szövetség szö-

vetsége szervezésében sportnapon 
vettek részt a 3.a osztályos tanulóink 
Békéscsabán, ahol különböző sport-
ágakkal ismerkedhettek meg. A prog-
ram célja a sportolás iránti érdeklődés 
felkeltése volt.

Okos Programok
Iskolánk 5 éve aktív résztvevője a 

PontVelem Okos Programnak. A prog-
ram  ösztönöz a szelektív hulladék-
gyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra 
és a fenntartható életmódra, miköz-
ben hangsúlyozza az egymást segítő 
karitatív tevékenységek fontosságát. 
A gyűjtés a diákok környezettudatos 

magatartását fejleszti cselekvő, gya-
korlatias, játékos formában. A hasz-
nált elemek, rossz mobiltelefonok, kis 
akkumulátorokért kapott pontokat já-
tékokra, ajándékokra, elektronikai 
eszközökre válthatjuk be. Az el nem 
költött pontokkal a BankVelem oktató  

program keretében valós banki környe-
zetben gyakorolhatjuk a betétlekötést, 
a takarékoskodást, megismerkedhe-
tünk a kamatszámítással is. Utalha-
tunk, átvezethetünk pontokat más 
számlákra, gyakorolhatjuk az on-line 
vásárlást a pontjaink beváltásával. A 
harmadikosok a tavalyi évben e prog-
ram keretében rendelték belépőiket a 
Fővárosi Állatkertbe.

Jelentkeztünk az Utazó Iskola Prog-
ramra is, ahol korosztálynak megfe-
lelően a 3-4. és a 7-8. évfolyam egy 
elméleti és egy játékos órán vett részt. 
Mindkettőnek a pénzügyi tudatosság 
kialakítása volt a célja. A gyerekek új 
fogalmakkal ismerkedtek, pontosítot-
ták a már hallott, de még nem tudato-
sult pénzügyi tevékenység körét. A jó hangulatú, sok elgondolkodtató isme-

retet nyújtó órákon kellemesen éreztük 
magunkat. Végül kis perselyt, nyak-
láncot, társasjátékot kaptunk emlékül 
a kellemes délelőttért.

Gyetvai Jánosné tanítónő, 
az Okos Program koordinátora

További információk 
találhatók az iskola honlapján: 

www.rozsahegyiiskola.hu
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Lakossági szolgáltatási igények 
és a helyi vállakozások egymás-
ra találását segítő weboldal indult el  
HelyiSzaki.hu néven. A webol-
dalnak már elérhető a mobil telefo-
nokra optimalizált változata is. A 
weblap Önkormányzatok weboldalá-
ra és okostelefonra kifejlesztett egye-
di felület, ahol a helyi lakosok igényei 
találkoznak a helyi vállalkozók te-
vékenységével, szolgáltatásaival. A 
kezdeményezés keretében az önkor-

mányzat segítséget és egységes tá-
mogatást nyújt a helyi vállalkozók és 
a lakosság részére annak érdekében, 
hogy a helyben felmerülő lakossági 
igényekre a megoldásokat a helyi vál-
lalkozók termékei és munkája szolgál-
tassák. A program egyidejűleg hivatott 
tompítani a nagyváros elszívó hatását, 
ugyanakkor a hagyományos hirdeté-
sektől független és egységes támoga-
tást biztosít minden helyi illetőségű 
vállalkozó és vállalkozó kedvű részére. 

A program által megcélzott célcsoport 
a Gyomaendrődön tevékenykedő vál-
lalkozások, mikrovállalkozások, egyé-
ni vállalkozók, kkv szektor, lakosság. 
A weblap előnye, hogy a vállalkozá-
soknak állandó, költségmentes jelen-
létet biztosít a vásárlók látóterében, a 
weblapon keresztül új vevőkör kerül 
a vállalkozás látókörébe, ami növek-
vő forgalmat eredményezhet. Ameny-
nyiben a feladat elvégzésére alkalmas 
a vállalkozás, akkor rangsorolás nélkül 
megjelenik a keresőben. Emellett a vá-
sárlónak visszajelzési lehetősége is van, 
így bárki számára ismertté válik az el-
végzett munka megítélése. A vállalko-
zások ingyenesen regisztrálhatnak a 
weblapon, képeket, információt oszt-
hatnak meg magukról, így a weblap fo-
lyamatos jelenlétet biztosít. A lakosság 
számára előnyös, mert egy olyan rend-
szerben tudnak vállalkozást keresni az 
elvégeztetni kívánt feladatra, amely-
ben a helyi vállalkozások érhetőek el, 
nem fizetnek felesleges kiszállási díjat, 
láthatják a korábban elvégzett munka 
alapján az igénybevevők véleményét a 
vállalkozóról.

www.gyomaendrod.helyiszaki.hu

Helyi megoldás helyi igényekre

Gyomaendrődi Hírmondó
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

„Fecskét látok…”
Gimnáziumunkban már hagyomány, 
hogy szeptemberben „fecskéket” ava-
tunk. Tanárok, diákok, nagyok és ki-
sebbek egyaránt várták a hetet, amikor 
a végzős osztályok vidám feladatokkal 
látták el kilencedikeseinket, akiket vé-
gül a hét utolsó napján „igazi” gimis 
diákokká avattak. Ebben a tanévben 
rendhagyó módon a Szent Gellért nap 
keretében került sor az avatásra. Diák-
jaink az ünnepi misét követően a városi 
Varga Lajos Sportcsarnokban vettek 
részt a „Fecskeavató” vetélkedőn, be-
mutatkozáson, ahol nagyon sok ötle-

tes feladat várt a kis fecskékre, többek 
közt a „római kocsiverseny”, valamint 
a Harry Potter filmből jól ismert játék, 

a kviddics. A hangulatos napokat ez-
úton köszönjük a szervező osztályok-
nak (12. A, B) és osztályfőnökeiknek.

Fortély-sátor azaz 
„szabadulószoba” 

a gimiben
Október első szombatján iskolánkba 
érkezett a szegedi Fortély-sátor pro-
jekt, melyet egykori diákunk, Valuska 
Sára két másik egyetemi hallgató tár-
sával együtt hozott el hozzánk. Tizen-
öt csapat (összesen 51 diák) próbálta ki 
a játékot. A szabadulószobának beren-
dezett teremből izgalmas feladatokon 
keresztül, kódokat megfejtve, lakato-
kat kinyitva lehetett kiszabadulni. Ha-
talmas élmény volt a résztvevők és a 

szervezők számára is egyaránt, érzése-
ikről, tapasztalataikról a Rolling Room 

terem gimnasztikai labdáin üldögélve 
beszélgettek a projektgazdákkal. 

FELHÍVÁS
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft 

értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bio hulladékgyűjtő edény 

igényelhető a Kft céghelyén 
(5500 Gyomaendrőd, 

Ipartelep utca 2. Tel.: 66-386-233) 
az alábbi időpontokban:

               Kedd:        9:00 - 14:00
             Csütörtök:  9:00 - 14:00

Az igénylőnek edényhasználati 
szerződést kell aláírnia, majd elvihe-

ti a kukát, aki rászoruló, annak a 
kiszállításban a Gyomaközszolg Kft 

segítséget nyújt.

Köszönettel: 
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 
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Körös Kajak SE hírei
Szeptember végén, Szolnokon a 

Nagy Zoltán emlékversenyen vettek 
részt versenyzőink, akiknek ez volt az 
év utolsó gyorssági versenye. A nyár-
ra emlékeztető időben a nagyszámú 
30-40 fős futamokban is többen közü-
lük dobogós helyen tudtak végezni: I. 
hely Gellai Gergő U10, II. hely Nagy 
Dominik U11, Pap Dani- Varjú Za-
lán páros U13, III. hely Fekécs Han-
na. Éppen lecsúszott a dobogóról 4. lett 
Tímár Krisztián. Továbbá a mezőny el-
ső felében értek célba: Gubucz Pan-
na, Hermeczi Richárd, Varjú Marcell, 
Laskai Ádám, Nagy Ágoston, Fári Ri-
chárd, Erdélyi Péter, Hinel Attila.

Október második hétvégéjén zárult 
a Körös Kajak SE 12 kajakosa számára 
a 2016-os versenyszezon. A Budapes-
ti Kajak Kenu Szövetség és az UTE ál-
tal megrendezett népszerűsítő maraton 
kajak-kenu versenyen is szépen teljesí-
tettek a gyermekek, akik most először 
eveztek a Dunán, a Hajógyári-sziget 
mellett kialakított versenypályán.
Eredmények: I. helyezett lett Gellai 

Gergő U10, és Nagy Dominik U11, III. 
helyezett Gellai Balázs U12., V. helye-
zett Tímár Krisztián U15, VI. helyezett 
Pap Dani U13.

Gratulálunk versenyzőinknek és 
edzőjüknek, Csőke Zsoltnak!

Körös Kajak SE

Véget ért a 2016-os versenyszezon a 
KSI Gyomaendrőd versenyzői és edzői 
számára. A három éves fennállás óta 
a legeredményesebb évét produkálta 
a csapat. Összesen 12 Országos bajno-
ki aranyérmet nyertek, mellé sok – sok 

ezüst és bronzéremmel. Az országos 
diákolimpián két első, négy második 
és két, harmadik helyezést értek el a 
KSI kajakosai. Négy fő: Várkonyi Sa-
rolta, Fodor Napsugár, Sági Aliz és Dé-
kány Gergő bekerült a nemzeti kölyök 
válogatottba. Szántó Milán pedig ifjú-
sági válogatott kerettag lett. A KSI első 
ízben rendezte meg a remények szerint 
hagyománnyá váló Békés Megyei Di-
ák kupát.

Az egész éves szerepléshez méltóan, 
az ősz beköszöntével is remekül szere-
peltek a KSI-s kajakosok. 2016. szept-
ember 3-án az V. Sprint Aréna, 100 
m-es gyorsasági versenyen vettek rész 
a gyerekek a tiszaújvárosi Dísz-tavon. 
A városközpontban, szép környezet-
ben, kellemes időjárási viszonyok kö-
zepette mérethették meg magukat a 
versenyzők. Szép eredménnyel zárták 
a napot a KSI Gyomaendrőd kajakozói. 
Egy kis létszámú csapattal vettek részt 
a viadalon, azonban az összesítésben 
így is a 2. helyen végzett KSI-s külö-
nítmény. 

2016. szeptember 10-én rendhagyó 
módon Békés belvárosában rendezett 
duatlon versenyt a Békési Kajak-Kenu 
Club. A kajakozásból és futásból álló 
versenyszámoknak az Élővíz-csatorna 
és az Erzsébet-liget adott helyet. Óriási 
sikert aratva, sok – sok első helyet sze-

rezve, a KSI az összesített pontszámok 
alapján elhozta az elsőnek járó Ma-
dzagfalvi kupát. Ez tényleg hatalmas 
eredmény, hiszen a házigazda Béké-
si csapat több mint száz tagot számlál, 
míg a KSI 40 – 45 versenyzővel vett 
részt az első Madzagfalvi kupán.

Idén Szegeden rendezték az ORV-
t (Olimpiai Reménységek Versenyét). 
Ezt tartják a serdülő korosztály nem 
hivatalos világbajnokságának. Rekord 
számú nevezés érkezett Szegedre, 31 
ország versenyzői álltak rajthoz a Maty 
éri kajak – kenu pályán. Szántó Mi-
lán három számban képviselte hazán-
kat, Gyomaendrődöt és a KSI-t. Ebben 
a hihetetlenül erős mezőnyben Milán 
egy nagyon szép negyedik és egy ki-
lencedik helyezést szerzett. K-2 1000 
méteren csak centiméterekkel maradt 
le a dobogóról.

2016. szeptember 25-én zajlott a 
Nagy Zoltán Emlékverseny, Szolno-
kon. A 2000 méteres távot minden 
KSI-s versenyzőnek sikerült teljesí-
tenie. Itt is nagyon szép eredmények 
születtek, ugyanúgy, mint az év utolsó 
megmérettetésén, a Dunai István Ke-
retfeltöltő Emlékversenyen. Amíg az 
időjárás engedi, vízre szállnak a spor-
tolók. A hideg beálltával azonban nem 
pihennek a gyerekek, hiszen megkez-
dődik a téli alapozás a konditeremben, 
az uszodában és a tornateremben. 

KSI Gyomaendrőd

KSI Gyomaendrőd hírei
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