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Október 23-án, a Szabadság Napja ün-
nepén, lezárult a háromszáz évvel ez-
előtti újratelepülés emlékére szervezett 
Gyoma 300 éves ünnepségsorozat. Az 
emlékünnepség több elemből állt. A 
Határ Győző Városi Könyvtárban a 
könyvtári dokumentumok mellett kiál-
lításra kerültek Kun Béla, Kovács At-
tila és Fekete Attila gyűjtők válogatott 
dokumentumai, Juhos Sándor fotói. Itt 
láthatta a közönség először azokat az 
iratokat, amelyek dr. Kovács György 
és felesége, dr. Kovácsné Sári Enikő 
adományaként kerültek a város tulaj-
donába. Az iratok Kner Piroska (Kner 
Izidor testvére) hagyatékából maradtak 
meg, és Prof. Dr. Gyuricza Csaba köz-
reműködésével jutottak el városunkba. 

Az ünnepre kialakított új Wodiáner 
téren került megrendezésre az 1956-os 
forradalom és szabadságharcra emlé-
kező ünnepség, melynek szónoka Dr. 
Takács Árpád kormánymegbízott volt. 
Toldi Balázs polgármester felidézte az 
emlékév jelentősebb programjait. Dr. 
Erdész Ádám, a MNL Békés megyei 
Levéltárának igazgatója Gyoma 300 

évét mutatta be. A kétszáz évvel ké-
sőbbi utódoknak szánt időkapszulát a 
kormánymegbízott és a polgármester 
helyezte el, akik a jelképes szalagátvá-
gással átadták Gyomaendrőd legújabb 
terét: a felújított Wodiáner teret. 

Gyoma 300 év lezárása – Téravató- Ünnepi testületi ülés
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A forradalom és szabadságharcról szó-
ló megemlékezés koszorúzással foly-
tatódott a Szabadság téren a Hősök 
emlékművénél, és a „szürkeház” falán 
elhelyezett emléktábláknál. (Endrő-
dön a 1956-os kopjafánál Dankó Béla 
országgyűlési képviselő és Lehoczki-
né Timár Irén alpolgármester koszorú-
zott.)
A hagyományoknak megfelelően, 
képviselő-testületi ülésre került sor, 
amelyen Dankó Béla országgyűlési 
képviselő mondott ünnepi beszédet. 

A helyi kitüntetéseket Toldi Balázs 
polgármester adta át: Prof. Dr. Gyuric-
za Csaba Díszpolgár címet
Gyomaendrődért Kitüntető Emlékér-
met a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-
Hunya Kistérségi Óvoda vehetett át.

A több évtizeden át, a közszolgá-
latban végzett tevékenység előtti tisz-
telgéssel, oklevelet kaptak mindazok, 
akik a helyi közintézményekben pe-
dagógusként, egészségügyi, szociális, 
kulturális és közigazgatási szakdol-
gozóként vagy technikai munkatárs-
ként eltöltött évek után, az elmúlt egy 
évben aktív pályafutásukat befejezték 
és nyugállományba vonultak: Bognár 
Anna, Dinya Béláné, Gellainé Nagy 
Erzsébet, Kocsisné Beranek Gizella, 
Molnárné Majoros Katalin, Rácz Ibo-
lya, Dr. Ráczné Rauhoffer Erika, Sike 
Andrásné, Szilágyi Jánosné, Szurovecz 

Károlyné, Tari Lászlóné, Tímár Károly 
Imre, Varjú Ernő Mihályné.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
oklevél átadásával fejezte ki köszöne-
tét Dr. Kovács György és Dr. Kovács-
né Sári Enikő adományozók részére, 
akik városunk számára kiemelten fon-
tos helytörténeti dokumentumokból ál-
ló gyűjteményt adományoztak.
Kun Béla és Kovács Attila helytörténeti 
gyűjtőknek szintén oklevél átadásával 
fejezte ki köszönetét az önkormányzat: 
gyűjteményük rendelkezésre bocsátá-
sával segítették a Gyoma 300 ünnep-
ségsorozat méltó megünneplését.

Gyoma újratelepülésének emlékére, 
helytörténeti kérdésekből álló inter-
netes kvízjáték volt játszható, mely-
nek legeredményesebb három játékosa 
oklevél és tárgyjutalmat vehetett át: 1. 
Balázsné Drahó Ildikó; 2. Mag Bianka. 
3. Gera Zoltán. 

Gyoma 300 év lezárása – Téravató- Ünnepi testületi ülés (folytatás)

A Wodiáner téren elhelyezésre ke-
rült időkapszulát a 200 évvel későbbi 
utódoknak szánták. Az időkapszulát  

október 20-án, pénteken a Városhá-
za dísztermében töltötték meg, zárták 
le. A fémhengerben elhelyezésre került 
egy A4-es fűzött, színes nyomású ki-
advány, amelyben megtalálhatók: 
- a Gyoma 300 éves rendezvénysorozat 
legfontosabb történései, rendezvényei-
nek dátumai és azok rövid leírása, fo-
tókkal illusztrálva
- a képviselő-testület tagjai 2017-ben
- Gyomaendrőd korábbi önkormányza-
ti képviselőinek listája
- Gyoma és Gyomaendrőd közigazga-
tási státuszának rövid kronológiája
- Gyomaendrőd kitüntetettjeinek listája
- város 2017. évi költségvetése
- a legtöbb adót fizető vállalkozások 
listája
- fejlesztési célkitűzések
- közintézmények adatai
- a népesség összetétele 2017. január 1-én
- térképek
- Toldi Balázs köszöntője
- Dr. Pacsika György köszöntője

Bekerült még a tégelybe:
- 385 forint aprópénz (200, 100, 50, 20, 
10, 5)
- Gyomaendrőd és Gyoma300 jelvény
- Békés Megyei Hírlap számai, amiben 
gyomaendrődi hírek vannak
- Gyomaendrődi Hírmondó számai ez 
évből
- 1 pendrive rengeteg fotóval, Ki Ki-
csoda Gyomaendrődön könyv pdf for-
mátumban
- Gyoma múltjáról jelenidőben című 
könyv
- 1 DVD filmekkel

Időkapszula – Gyoma 300
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Prof. Dr. GYURICZA CSABA kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnök, 
egyetemi tanár, az MTA doktora Gyo-
mán született 1973-ban, nős, három le-
ánygyermek édesapja. 

Endrődön járt általános iskolába, 
majd elvégezte a szentesi Bartha János 
Kertészeti Szakközépiskolát. 1991-ben 
Gyöngyösön tanult tovább a GATE 
Gazdaság és Társadalomtudományi 
karán, majd Gödöllőn folytatta tanul-
mányait a GATE Környezet- és Táj-

gazdálkodási Intézetében, 
ahol 1996-ban környezet-
gazdálkodási agrármérnö-
ki diplomát szerzett. Az ezt 
követő három évben dokto-
ri ösztöndíjas a gödöllői és a 
bécsi egyetemen. 2000-ben 
doktorált talajfizikából. 
2008-ban habilitált doktori 
fokozatot szerzett, 2015-ben 
pedig a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktora lett. 
Az ezredfordulón Svédor-
szágban és Németországban 
tanult ösztöndíjasként. Ku-
tatási területe a talajművelés 

és talajvédelem volt, melynek kereté-
ben a halmozottan hátrányos térségek 
földhasználatát, növénytermesztést, a 
talajállapot leromlásának okait és az 
ellenük való agrotechnikai védekezé-
sek lehetőségeit valamint az EU csatla-
kozás várható hatását vizsgálta a hazai 
növénytermesztésben.

A gödöllői Szent István Egyete-
men 2000-től tanársegéd, 2001-től 
egyetemi adjunktus, 2004-től egyete-
mi docens, 2004-ben az Európai Unió 

Közös Kutatóközpontjában, Milánó-
ban dolgozott nemzeti szakértőként, 
2012-2015-ig pedig dékán. 2015-től a 
Kaposvári Egyetem és a Szent István 
Egyetem professzora - ezzel Magyar-
ország legfiatalabb agrárprofesszora. 
2015 márciusától a Mezőgazdasági- 
és Vidékfejlesztési Hivatal államtit-
kári rangú elnöke. 2017-től a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ 
főigazgatója. Jelentős társadalmi, köz-
életi munkát végez: négy alapítvány 
kuratóriumi tagja, a földművelésügyi 
miniszter tanácsadó testületének tagja, 
a Herman Ottó Intézet felügyelőbizott-
sági tagja, hat éve belügyminiszteri 
tanácsadó a közfoglalkoztatás témakö-
rében, a vörösiszap-katasztrófa utáni 
táj rehabilitáció szakmai vezetője volt.

1995-ben Pro Scientia Aranyérem-
mel, 1998-ban az Év doktorandusza, 
míg 1999-ben Darányi Ignác-díjjal 
tüntették ki.

Gyomaendrőddel állandó és ele-
ven kapcsolatot tart fenn. Dolgozik az 
endrődi Honismereti Egyesületben és 
részt vett a nagyváradi helytörténeti 
kutatásban, adatokat gyűjtött és publi-
kált az 1944. október 6-7-i endrődi ese-
ményekről is.

Díszpolgár – Prof. Dr. Gyuricza Csaba

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-
Hunya Kistérségi Óvoda 2012. szept-
ember 1-jén kezdte meg működését. A 
több nagy múltú óvoda egyesítésével 
létrehozott intézmény a város legna-
gyobb óvodai ellátást biztosító nevelési 
központjává vált.

Az intézmény óvodai egységei 
mindkét városrészben megtalálható-
ak, a társulás települései közül pedig 
Csárdaszállás község óvodai nevelésé-
nek megszervezését látja el. Endrődön 
a Csemetekert Óvodában, Gyomán 
a Százszorszép és a Margaréta Óvo-
dában fogadják az óvodáskorba lé-
pő gyermekeket. Óvodapedagógusaik 
széleskörű szakmai tudással, elhiva-
tottsággal végzik nevelőmunkájukat, 
melynek eredményességéhez hozzá-
járul a pedagógiai munkát segítő dol-
gozókkal összehangolt munkavégzés. 
A szülői munkaközösség büszke óvo-
dáikra és az intézmény valameny-
nyi dolgozójára, akik igyekeznek a 
gyermekek nevelési színterét egy cso-
dálatos helyhez hasonlatossá tenni, ott-
honossá varázsolni, hiszen gyermekeik 
idejük nagy részét az óvodákban töltik. 
Hivatásuk többet jelent számukra egy 
elvégzendő feladatnál. Örömmel, lel-

kesedéssel, kreativitással töltik meg a 
mindennapokat. Igyekeznek saját sze-
mélyiségükkel színessé tenni a közös-
ség arculatát, szakmai sajátosságokkal 
gazdaggá, sokoldalúvá, tartalmassá 
tenni munkájukat. Sokat tesznek azért, 
hogy olyan környezetet teremtsenek, 
ahol jó gyereknek lenni, ahol szülők 
gyermekeiket biztos kezekben tudhat-
ják. 

Az óvodáskorú gyermekek egyik 
fontos jellemzője, hogy érzelemtől ve-
zéreltek, vagyis személyiségükben az 
érzelmek dominálnak, ezért nagyon 
fontos, hogy a választott óvo-
da érzelmi biztonságot, nyu-
godt, kiegyensúlyozott légkört 
biztosítson a számukra, vala-
mint, hogy érezzék, hogy sze-
retettel vannak körülvéve. Az 
óvoda sok gyermek életében 
az első igazi közösség, itt kell 
megtanulniuk a közösséghez 
tartozás fogalmát, az összetar-
tozás élményét, ezt pedig csak 
úgy tudják elsajátítani, ha az 
óvoda lehetőséget biztosít a kö-
zös programokra, a közös él-
mények megtapasztalására. A 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-

Hunya Kistérségi Óvoda számos ha-
gyományőrző rendezvénnyel járul 
hozzá gyermekeink szociális kompe-
tenciájának fejlődéséhez, a gyerekek 
által alkotott kisebb és nagyobb közös-
ségek közös élményeinek gazdagításá-
hoz. Az intézmény hagyományaival, a 
helyi és egyéb néphagyományok ápo-
lásával gyermekeink olyan, a későb-
bi életükre is meghatározó élményt 
kapnak, amelyek a városhoz, a szülő-
földhöz, a társakhoz való érzelmi kötő-
désüket alapozzák meg. Az intézmény 
óvodapedagógusai hisznek abban, 
hogy a múlt átörökítése a pedagógus 
íratlan kötelessége.

Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett
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Képviselőtestületünk 2017. október 
26-án tartott, testületi ülésén döntöt-
tünk három, visszakerült ingatlannak 
a sorsáról. A Hősök út 63. szám alatt 
lévő, volt kollégium épületét forgalom-
képessé nyilvánítottuk, várhatóan a jö-
vő évben értékesítjük. Meghallgattuk 
a 2017. év háromnegyed éves pénz-
ügyi beszámolóját, amely továbbra is 
azt mutatja, hogy az önkormányzat, az 
intézmények és a hivatal is időarányo-
san gazdálkodnak. Döntöttünk az 5-ös 
számú felnőtt háziorvosi körzet szer-
ződés-hosszabbításáról. A Dr. Petrikó 
Attilával kötött szerződést módosítot-
tuk határozatlan idejűre.

Jóváhagytuk a XX. Nemzetkö-
zi Sajt- és Túrófesztivál programja-
it, illetve annak költségtervezetét. A 
sajt- és túrófesztivál péntek- szom-
bat-vasárnap kerül megrendezésre a 
következő év áprilisának utolsó hétvé-
géjén. Hosszú hétvége lesz, ahol május 
elseje keddre esik. Pályázat benyújtá-
sához önerő biztosításáról döntöttünk: 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
működtetésére tíz százalékos önerővel 
- százezer forint- lehet pályázni. El-
nyerhető összeg 900000 Ft.

A korábban kiírt, járda-felújítási 
pályázatunkat nem zárjuk le, tovább 
folytatjuk. Négymillió forint értékben 
vásároltunk alapanyagot, amelyből ed-
dig kb. 1,8 millió forintnyi anyag ke-
rült felhasználásra. Közel ötszáz méter 
hosszan javítjuk a járdákat közösen a 
lakossággal. Maradt még anyag, to-
vábbra is érkeznek igények, ezért a 
Városüzemeltetési Bizottság javaslatá-
ra meghosszabbítjuk a pályázatot, ha-
tározatlan idejűvé változtatjuk. 

A bejelentések között nagy örömmel 
számolhattam be arról, hogy október 
16-án a Békés Megyei Önkormány-
zat Település- és Területfejlesztési Bi-
zottsága ülésezett, és a TOP második 
körére benyújtott pályázatokat érté-
kelték. Az értékelés során városunk 
tizenegy pályázatából tízet pozitívan 
bírált el a Településfejlesztési Bizott-
ság. Ez még nem jelenti azt, hogy eze-
ket a pályázatokat megnyertük. Ez azt 
jelenti, hogy javaslatot tett a bizottság 
az irányító hatóság felé, hogy támo-
gassa ezeket a pályázatokat. 

- Első körben támogatta a gyomai 
piactér megújítását és részben fedet-
té tételét. 74 millió forintos keretösz-
szeggel bíró pályázat, amelyben a piac 
lefedésén kívül a Pásztor János-térre 
parkolókat, illetve járdát építhetünk. 

- A Blaha úti óvodát tornaszobával 
bővítjük, korszerűsítjük az épületet és 

a fűtést. Erre a célra 45 millió forintos 
keretet biztosíthat a pályázat. 

- Támogatásra került három bel-
víz-projektünk: a Csókás-zugi áteresz 
felújítása (ennek 75 millió forint a költ-
ségterve). A Fűzfás-zugi áteresz felújí-
tása (95 millió forint), illetve a Kodály 
utca és a Hídfő között megvalósítan-
dó kerékpárút belvízelvezetésének a 
terveit is támogatta a bizottság (ez 70 
millió forint). Ebből következik, hogy 
támogatta a kerékpárút építését is a 
Kodály utca, illetve a Hídfő utca kö-
zött. Ez 108 millió forintos projekt. 
Ehhez kapcsolódik a Selyem úton a 
kerékpársáv kijelölése is. 

- Támogattak három energetikai 
felújítást. A Pikó Béla utcában lévő 
háziorvosi rendelők energetikai kor-
szerűsítése: napelemek elhelyezése, 
külső nyílászáró-csere, külső hőszi-
getelés, belül pedig akadálymentesí-
tés, illetve a belső burkolatok cseréje, 
illetve fűtéskorszerűsítés. Ez 35 mil-
lió forintos beruházás. Az endrődi ré-
szen a háziorvosi, fogorvosi, illetve az 
ügyeleti rendelő energetikai korsze-
rűsítése: a műszaki tartalom hasonló, 
mint a gyomai részen. Napelemek el-
helyezése, nyílászáró-csere, külső hő-
szigetelés, fűtés-korszerűsítés és belső 
átalakítás. Ez 42 millió forintos beru-
házást jelent. A Kis Bálint Általános 
Iskola Fő úti épületének az energeti-
kai korszerűsítése 91 millió forintos 
pályázati felújítás. Itt nincs nyílászá-
rócsere, mert korábban már megva-
lósult. Külső hőszigetelés, napelemek 
elhelyezése, illetve fűtéskorszerűsítés 
tartozik a pályázathoz.

- Támogatta a bizottság a gyomai 
városrész főterének megújítását 250 
millió forint értékben. Hasonló mű-
szaki tartalommal bír, mint az endrődi 
városrész főterének felújítása. A Sza-
badság-tér, illetve a Hősök útjának a 
Zöld Város projekten belüli felújítását 
tartalmazza. 

- Napelem-park projektet nem egy 
koncentrált helyen valósítanánk meg, 
hanem több intézményünk tetejé-
re helyeznénk el napelemeket, amivel 
energia-megtakarítást, tudunk elérni, 
gazdaságosabbá téve az intézménye-
ink működését. Ennek a keretösszege 
91 millió forint.

Ebből a tizenegy pályázatból áll 
össze a második körös TOP-os felhí-
vásra begyújtott pályázatunknak. Ösz-
szege 980 millió forint körül van. Ez 
nagyon nagy lépés lesz a települé-
sünk életében. A már nyertes, koráb-
bi TOP-os pályázatainkkal és a CLLD 

pályázatban a művelődési ház felújí-
tásával kiegészülve, nagyon korrekt 
és kerek pályázati csomagot sikerült 
megnyernünk. A pályázatok szinte 
minden egyes önkormányzati intéz-
ményt érintenek: az egészségügyet, a 
közművelődést, az oktatást, a közle-
kedést, a közlekedésbiztonságot. Ha 
az EFOP-os pályázataink is sikerrel 
járnak, akkor jelentős fejlődés érhe-
tő el településünkön. Ezek a pályáza-
tok segítenek abban, hogy a korábban 
elmulasztott fejlesztések megvalósul-
hassanak. Segítségükkel városunk él-
hetőbb településsé válik, növekszik a 
Gyomaendrődön élők komfort- és biz-
tonságérzete. Arra törekszünk, hogy 
vonzóbbá tegyük a települést: új mun-
kahelyteremtések, új beruházások 
irányába. Ez lesz az új cél képviselő-
testületünk előtt, hiszen azokat a szo-
ciális, közművelődési, illetve oktatási 
fejlesztési célokat, amelyeket koráb-
ban kitűztünk magunk elé, remélhe-
tőleg a következő évben, de legkésőbb 
2019-ben sikerül elérnünk. 

Értesültünk arról is, hogy a Kis 
Bálint Általános Iskolának 480 m2-
es sportudvar kialakítására nyertünk 
majdnem 20 millió forintot. Ehhez az 
önkormányzat hárommillió forint ön-
erővel járul hozzá. 23 millió Ft ösz-
szegből megvalósulhat egy öntött 
gumiburkolattal ellátott sportudvar, 
kiegészülve kapukkal, kosárlabdapa-
lánkokkal, röplabdahálóval.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2017. november 22, 17 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Fő út 224.

(Fodrászüzlet emeletén)

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

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

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató

Tel.: 0630/409-2868
AKO: B = 125,15%  C= 100%

VSM:Elm     AM = 47,06%;      A össz = 75 %;   B= 45,59%;       C=72,73%;
Forg      AM=83,33%;        A össz = 60%;     B=53,21%;

KK: AM = 57 300Ft, A1 = 65 900Ft, A2 = 109 600 Ft, A = 148 100Ft, B = 165 800 Ft

OKÉV: 21056-2007
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Corini termében, 2017. október 12-
én első alkalommal került meg-
rendezésre az oktatási kerekasztal 
megbeszélés, melyen a járás oktatá-
si intézményeinek vezetői és képvise-
lői vettek részt.
A meghívott vendégeket dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető kö-
szöntötte és a meghívóban szereplő 
napirendi pontok alapján tájékozta-
tásra illetve megbeszélésre kerültek 
az alábbi témák.
A Foglalkoztatási Osztály vezetője, 
Tímárné Buza Ilona tájékoztatta a je-
lenlévőket a pályaválasztási vásár ren-
dezvényről.
A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály szakügyintézője Sebestyénné 

dr. Kruchió Ilona tartotta meg tájékoz-
tatóját a fogyasztóvédelmi előadások/
osztályfőnöki órák általános - és kö-
zépiskolákban történő megszervezésé-
vel kapcsolatosan.
A 2016-ban megválasztott diák járá-
si hivatalvezető és diákpolgármester 
mandátumok a novemberi hónapban 
lejárnak és az idei év jelöltjeinek jelké-
pes kulcsátadási ünnepséget érintő - és 
a vállalt feladatok egyeztetése is meg-
történt. Az elmúlt évekhez hasonló-
an ismét megszervezésre kerül a járási 
nyílt nap, melynek keretében a végzős 
diákok megismerkedhetnek a hivatali 
ügyintézés lehetőségeivel.
A megbeszélés utolsó napirendi pont-
jában tájékoztatást kaptak a jelenlé-
vők a járás épületében megtekinthető 

Corini kiállítás és Hajómakett kiállítás 
megtekintéséről.
A tankerületi irodavezető irányításá-
val az intézmények képviselői meg-
oszthatták egymással tapasztalataikat 
és véleményeiket a továbbtanulással 
kapcsolatosan, majd a további együtt-
működés lehetőségei is egyeztetésre 
kerültek.

Oktatási kerekasztal

Vállalkozók számára megrendezett 
kerekasztal beszélgetésre került sor 
2017. október 13-án, a Gyomaendrő-
di Járási Hivatal Corini termében.
Egy új típusú együttműködési forma 
ez a munkaerő-piaci szereplők köré-
ben, amelynek lényege, hogy a közös 
gondolkodás, a közös problémamegol-
dás irányába viszi el a résztvevőket. Dr. 
Pacsika György hivatalvezető köszön-
tője után Tímárné Buza Ilona foglal-
koztatási osztályvezető és munkatársai 
ismertették az országos, megyei és 
járási foglalkoztatási tendenciákat, 
valamint a munkáltatók számára tá-

mogatást biztosító európai uniós prog-
ramokat. Nagy Gabriella EURES 
tanácsadó tájékoztatta a résztvevőket 
a hálózat munkájáról, a munkáltató-
kat érintő tudnivalókról. A kerekasztal 
beszélgetés keretében bemutatkoztak 
a helyi és megyei TOP program kon-
zorciumában résztvevők, így a Pak-
tumiroda vezetője és a Békés Megyei 
Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit 
Kft. képviselői. A vállalkozások első-
sorban a nem megfelelő munkaerő és 
a munkaerőhiány kérdését taglalták. A 
problémák felvetését követően megál-
lapították, hogy a közös gondolkodást 

érdemes folytatni, megismerni egymás 
jó módszereit, tapasztalatokat szerez-
ni. Felvetődött annak is a lehetősége, 
hogy a jövőben rendszeresen kerüljön 
sor ilyen típusú beszélgetésre, találko-
zásra, amellyel egyetértettek a résztve-
vők.

Üzleti reggeli a járási hivatalnál

A húszezredik ügyfelet köszöntöt-
ték a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
dévaványai Kormányablakában.
2017. október 19-én ünnepélyes ke-
retek között köszöntötték a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal Dévaványai 
Kormányablak húszezredik ügyfe-
lét. A szerencsés ügyfél Kissné Halasi 
Aranka, dévaványai lakos volt, aki el-
készült új személyi igazolványáért ér-
kezett a hivatalhoz. Az ügyfelet Dankó 
Béla országgyűlési képviselő, dr. Kri-
zsán Anett, a Békés Megyei Kormány-
hivatal igazgatója, Valánszki Róbert, 
Dévaványa Város Polgármestere és dr. 

Pacsika György, a Gyomaendrődi Járá-
si Hivatal hivatalvezetője köszöntötte.
Az ünnepséget dr. Krizsán Anett 
igazgató nyitotta meg, majd Dankó 
Béla országgyűlési képviselő mond-
ta el gondolatait a kormányablak hasz-
nosságáról, és arról, hogy mennyire 
megkönnyíti ez az ügyintézési pont a 
dévaványai lakosok életét. Valánszki 
Róbert polgármester és dr. Pacsika 
György hivatalvezető felidézte a kor-
mányablak két évvel ezelőtti megnyi-
tása során végzett közös munkát, és 
kiemelték, hogy milyen áldozatos tevé-
kenységet végeznek a kormányablak-

ban dolgozó ügyintézők. Kissné Halasi 
Aranka elmondta, ügyfélként az eddi-
giek során teljes mértékben elégedett 
volt a kormányablak ügyintézési szol-
gáltatásaival.

20 000. ügyfél Dévaványán



6

A járási startmunka 
„mezőgazdaság” mintaprogramjának 
keretében szeptemberben, és 
októberben betakarításra került a 
közfoglalkoztatásban korábban 0,3 
ha-on telepített homoktövis ültetvény 
bogyótermése. A közfoglalkoztatottak 
összesen 1,5 tonna bogyót szedtek le, 
melyet a Jászszentandráson működő 
homoktövis feldolgozással foglalkozó 
szövetkezet vett át feldolgozásra. 
Az átadott bogyóból a szövetkezet 
homoktövis készítményeket készített, 
melyet az Önkormányzat értékesít a 
lakosság számára. Az Önkormányzat 
hosszú távú célja, hogy gyomaendrődi 
feldolgozó egységet hozzon létre, ezzel 
is munkahelyet teremtve a településen. 

A mintaprogram keretében 
befejeződött a 4.23 ha-on termesztett 
kender betakarítása is.  A kendert teljes 
mértékben kézimunkával vágták le, 
csépelték, rostálták ki a közmunkások. 
A kendert vetőmagtermesztés céljából 
vetette az Önkormányzat, mivel a 
magját kedvező áron tudja értékesíteni 
az Agromag Kft. részére.  A cirok 
betakarítása is befejeződött, melyet 
szintén teljes egészében kézzel 
végeztek a közfoglalkoztatottak. 
Ennek megfelelően a téli hónapokban 
újra elkezdődhet a járási startmunka 
„helyi sajátosság” mintaprogramjának 
keretében a seprűk kötése, melyek 
szintén megvásárolhatóak lesznek.

Végéhez közeledik az árvácskák, 
tulipánhagymák kiültetése is a 
városban, a közfoglalkoztatottak 
több ezer kétnyári virágot ültettek 
ki az őszi hónapokban, melyet a 
virágkertészetben állítottak elő.

A járási startmunka „bio és 
megújuló energia felhasználás” 
mintaprogramjának keretében a 
program keretében kitermelt gallyak 
feldarálásával jelentős mennyiségű 
darálék keletkezett. A darálékot szintén 
értékesíti az Önkormányzat, valamint 
egy brikettáló gép segítségével brikettet 
állít elő. A brikett fűtésre praktikusabban, 
és hatékonyabban használható fel a 
daráléknál, valamint könnyebben is 
értékesíthető.

A homoktövis készítmények, 
valamint a gallyak felaprításával 
készített darálék, valamint az elkészített 
seprűk, Gyomaendrődön a Luther utca 
2. sz. alatt megvásárolhatóak.

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

Mind e mellett a mintaprogramok 
nagyban hozzájárulnak a város 
rendezettségéhez, szépítéséhez, valamint 
az értékteremtésen keresztül bevételt, 
és megtakarítást is eredményeznek 
városunk számára.

Varju Róbert
közmunkavezető

Közfoglalkoztatás hírei
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A köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött, az 
Országgyűlés 2017. október 17-i 
ülésnapján elfogadott belügyi 
feladatokat érintő és más kapcsolódó 
törvények módosításáról is döntött 
az Országgyűlés. Közel harminc 
jogszabály módosítását tartalmazza 
az elfogadott törvényjavaslat (ÁKR, 
Illetéktv.,Szabstv. stb.), amelyek főként 
a vízgazdálkodási tárgyú törvények. 
Az engedély és bejelentés nélkül 
létesíthető kutak esetében az azokra 
vonatkozó közigazgatási eljárási 
illetékmegfizetésére vonatkozó 
rendelkezés hatályon kívül helyezését 
tartalmazza, valamint azt is, hogy 
2019-től a vízjogi engedélyezés 
területén megvalósul a teljes átállás az 
elektronikus ügyintézésre. A hatályos 
kéményseprő-ipari szabályozás az 
ingatlanhasználót –a tüzelőanyag 
fajtájától függően –évente, illetve 
kétévente rendszeres kéményseprő - 
ipari sormunka ellenőrzés lehetővé 

tételére kötelezi. E lakossági teher 
megszüntetése érdekében indokolt 
volt az egylakásos lakóépületeknél 
a rendszeres sormunka helyett a 
megrendelésre történő munkavégzést 
bevezetni. 
Magyarország Kormánya és a Szlovák 
Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatáron lévő közúti határhidak 
és határútszakaszok üzemeltetéséről, 
fenntartásáról és rekonstrukciójáról 
szóló Megállapodásról is döntés 
született. Magyarország számára az 
átfogó cél a határon túli magyarsággal 
történő kapcsolat megkönnyítése. 
Ennek érdekében gyakorlati lépésként 
a 2007. évi régi megállapodás helyett 
egy új megállapodást köt a szlovák 
és a magyar fél, amelynek célja, 
hogy a korábbi tapasztalatok alapján 
egy könnyebben végrehajtható 
karbantartási rendszert alakítson ki 
a határátkelők fenntartása érdekében 
pl. megközelíthetőségi szempont 
alapján. Elsősorban hidakról van szó, 
amelyeket Magyarország és Szlovákia 
felosztott egymás közt és egy-egy 
hidat teljes egészében az egyik fél 
tart karban (attól függetlenül, hogy az 
közös tulajdonban van).

A bírósági végrehajtás-
ról szóló törvény módo-
sítása is elfogadásra ke-
rült, mely szerint a ki-
lakoltatási moratórium 
meghosszabbodik. A 
végrehajtó magánsze-
mélyeknél a lakóingat-
lan kiürítésének foga-
natosítását a december 
1-jétől március 1-jéig 
terjedő időszak helyett 
november 15-től április 
30-ig terjedő időszakra 
halasztja el.
Elfogadásra került az 
egyes migrációs tárgyú 
törvények módosításá-
ról szóló törvényjavas-
lat, mely 16 törvényt 
módosít. A most elfo-
gadott javaslat kezeli 
a harmadik országbeli 
állampolgárok kutatás, 
tanulmányok folytatá-
sa, gyakorlat, önkéntes 
szolgálat, diákcsere-
programok vagy okta-
tási projektek, és au pair 
tevékenység céljából 

történő beutazásának és tartózkodá-
sának feltételeiről szóló EU irányelv 
átültetését, amelynek határideje 2018. 
május 23., valamint tartalmaz néhány 
jogalkalmazást segítő, jogértelmezést 
egységesítő rendelkezést is.
Az elektronikus hírközlésről szóló 
törvény módosításáról is döntés 
született. A módosítás célja, 
hogy készülékvásárlás mellett az 
internethasználat elterjedését célzó 
kedvezményes előfizetési csomagok 
esetében is lehessen két éves határozott 
időtartamú előfizetői szerződést 
kötni. Digitális Jólét Alapcsomag 
célja, hogy kedvezményes feltételek 
mellett szélessávú internet-előfizetési 
lehetőséget biztosítson azoknak, 
akik egyébként ezt „normál áron” 
nem engedhetnék meg maguknak. 
A kormányzati szándék szerint 
az Alapcsomag elősegíti majd az 
internethasználat és a digitális 
kompetenciaszint növekedését 
Magyarországon. A módosítás 
további célja, annak törvényi 
rögzítése, hogy a fogyasztónak 
lehetősége legyen a határozott 
idejű szerződés felmondása abban 
az esetben is, ha a helyhez kötött 
szolgáltatás esetén költözés miatt más 
helyre kéri a szolgáltatás teljesítését, 
ám ezt a szolgáltató műszaki okokból 
nem tudja teljesíteni.
Az Országgyűlés döntése alapján 
november 9-e a magyar jelnyelv 
napja lett.  A kezdeményezés elismeri 
és kihangsúlyozza a magyar jelnyelv 
fontosságát, szerepét, hiszen a 
jelnyelv egy magyar nyelvi kisebbség 
elsődleges nyelve, használatának 
korlátlan biztosítása elősegíti, hogy 
a társadalom egyenrangú, egyenjogú 
tagjai legyenek.
Az általános forgalmi adóról szóló 
törvény módosítása is elfogadásra 
került. A vakokat és a gyengénlátókat 
segítő eszközök az ÁFA tv. alapján 
az 5%-os kedvezményes általános 
forgalmi adókulcs alá tartoznak. 
A látássérülteket segítő eszközök 
technikai fejlődése következtében 
szükséges azonban az új eszközöket 
is nevesíteni, ezért a most elfogadott 
módosítás szerint 2018. január 1-jei 
hatálybalépéssel a kedvezményes 
ÁFA kulcs alá tartozó vakokat és 
gyengénlátókat segítő eszközök köre 
kibővül a Braille-nyomtatóval és a 
Braille-kijelzővel. 

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye
Az Országgyűlés 2017. október 31-én meghozott egyes döntései
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A „Mikro-, kis-és középvállalkozá-
sok munkahelyteremtő beruházásai-
nak támogatása” elnevezésű 2017. évi 
központi munkaerőpiaci program ke-
retében országosan 262 vállalkozás 4 
milliárd 250 millió forint vissza nem 
térítendő támogatási összeget nyert el 
a nemzetgazdasági miniszter döntése 
alapján. A támogatással mintegy 2100 
új munkahely létesítéséhez, valamint 
4400 munkahely megőrzéséhez járul 
hozzá a kormányzat, ami tovább javít-
ja a kkv szektor versenyképességét. 
Békés megyében a munkahelyteremtő 

pályázatnak köszönhetően 40 vállal-
kozás részesül összesen 493,5 millió 
Ft támogatásban.-tájékoztatott Dankó 
Béla országgyűlési képviselő- Mind-
ezen belül, Békés megye 2. számú 
választókerületébe 258 millió Ft tá-
mogatás érkezik összesen 19 vállalko-
záshoz.
Ahogy a képviselő elmondta, a kor-
mány egyik legfontosabb stratégiai 
célja a munkahelyteremtés és a fog-
lalkoztatás bővítése, emellett azt is el 
kell érni, hogy csökkenjenek a mun-
kaerőpiac területi különbségei is, így 
kiemelten kell támogatni a hátrányos 
helyzetű térségeket.
A program keretében a pályázók 2 
éves foglalkoztatási kötelezettséget és 
3 éves fenntartási kötelezettséget vál-

laltak. A támogatás keretében új esz-
közök, gépek beszerzése, immateriális 
javak költségei, ingatlan vásárlása, 
bérleti díjak, lízing költségek számol-
hatóak el.
A támogatás mértéke nem regisztrált 
álláskereső személy esetén, új mun-
kahelyenként 1,5 millió Ft, ezen felül 
a vállalatok kiközvetített álláskere-
ső foglalkoztatása esetén új munka-
helyenként 500 ezer forint, vagy 12 
hónap alatt kizárólag közfoglalkozta-
tási jogviszonyban foglalkoztatott sze-
mélynél új munkahelyenként 800 ezer 
forint, és kedvezményezett járásban 
vagy településen új munkahelyenként 
további 400 ezer forint kiegészítő tá-
mogatást kaphattak.

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye
Békés megye 40 vállalkozása részesült munkahelyteremtő támogatásban

Együttműködési lehetőség a Debreceni Egyetemmel

2017. október 5-én együttműködé-
si megállapodást előkészítő találkozó 
jött létre a Debreceni Egyetem Böl-
csészettudományi Karán, amelyet 

Toldi Balázs polgármester kezdemé-
nyezett. A találkozón a város részéről 
részt vett még Gera Krisztián a Liget 
Fürdő Kft. igazgatója és Dr. Szonda 
István az Endrődi Tájház és Helytör-
téneti Gyűjtemény igazgatója. Az 
egyetem részéről a meghívottakat Dr. 
Bartha Elek oktatási rektorhelyettes, 
Dr.Keményfi Róbert a Bölcsészettudo-
mányi Kar dékánja és Dr.Forisek Péter 
oktatási dékánhelyettes fogadta. Bart-
ha Elek bemutatta az egyetem oktatá-
si palettáját és az együttműködésben 
rejlő kölcsönös előnyöket. Toldi Ba-
lázs polgármester válaszában kifejtet-
te az oktatási, kutatási és fejlesztési 
terveit, amelyek elősegítenék a lakos-

ság helyben tartását, a közös stratégiai 
fejlesztések pedig az életminőség javí-
tását szolgálnák. Szonda István a tu-
dományos és kutatási együttműködés 
előzményeinek felsorolása mellett rá-
mutatott a vallási turisztikai fejlesz-
tés, muzeológiai gyakorlóhelyként 
való együttműködés lehetőségeire. 
Előkerült még a sport és az életminő-
ség-javító szolgáltatások tudományos 
hátterének biztosítása is. Az együtt-
működési területek pontosítása után 
a találkozó résztvevői megállapodtak 
egy - az egyetem és a város közötti - 
együttműködési szerződés előkészíté-
sében és egy november 24-én tartandó 
közös konferencia rendezésében.

Kedves Olvasó!
November havi cikkünkben az ál-
talános iskolás leányokat érintő 
méhnyakrák elleni oltásról szeretnénk 
részletesebb tájékoztatást nyújtani a 
kedves lakosságnak. A méhnyakrák 
egy olyan daganatos betegség, amely 
az esetek döntő többségében védő-
oltással megelőzhető lenne. Mégis, 
évente 400 nő veszti életét ebben a be-
tegségben. Hazánkban a 45 év alatti 
nők második leggyakoribb daganatos 
megbetegedése. Ezen súlyos megbe-
tegedésért az esetek nagyon nagy szá-
zalékában a humán papilloma (röviden 
csak a HPV) rákkeltő típusai felelősek. 

A HPV okozta méhnyakrák megelő-
zésére, országunkban elérhető védő-
oltás. 2014 őszétől pedig ingyenesen is 
megkapható a Nemzeti Immunizáció 
program keretein belül iskolai kam-
pányoltás formájában. Védőoltásra jo-
gosult, minden, az aktuális tanévben 
7. évfolyamot végző 12. életévét be-
töltött leánytanuló. Magyarországon 
a Cervarix oltóanyag kerül beadásra. 
Térítésmentesen úgy juthat hozzá a le-
ánytanuló, ha 7. évfolyamot végzi adott 
tanévben, 12. életévét betöltötte, illetve 
a megkapott szülői/gondviselői nyilat-
kozatot kitöltve visszajuttatta az iskola/
védőnő számára a megadott határidőn 

belül. Ha ezen elvárásoknak megfe-
lel, a védőoltás két részletben kerül be-
adásra. A két oltás között fél évnek kell 
eltelnie. Amennyiben a leánytanuló 7. 
évfolyamot úgy végzi, hogy az olktás 
beadásakor 15. életévét betöltötte, ak-
kor az ő esetében 3 részletben történik 
az oltások beadása, az első két oltás 
között minimum egy hónapnak kell 
eltelnie, a második és harmadik oltás 
között pedig fél évnek. Az idei tanév 
folyamán novemberben és májusban 
fognak beadásra kerülni az oltások, 15. 
életévét betöltött tanuló esetén novem-
berben, decemberben és májusban ke-
rül sor az oltások beadására.
Szép napot és jó egészséget kívánunk! 

Védőnők

A védőnők tollából…
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A Gyomaközszolg Nonprofit Kft az 
alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt lakosságot!

Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a hulladékszállítási közszolgáltató 2017. október 1-től a DAREH 
Bázis Nonprofit Zrt. A tevékenységet azonban továbbra is a Gyomaközszolg Nonprofit Kft látja el.

További változás, hogy a begyűjtött hulladék (heti vegyes, havi 2 szelektív, havi 1 zöld) nem Gyomaendrődre, 
hanem a szarvasi hulladék átrakóállomáson keresztül a békéscsabai válogatóműbe kerül beszállításra. A 
békéscsabai válogatómű Magyarország jelenleg üzemelő legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb kommunális 
hulladékválogatója, optikai és röntgensugaras válogatók is működnek benne. Ezen optikai válogatók a téli 
fűtési szezonban keletkező hamut, salakot nem tudják kezelni, ezért kérjük az edényzetbe ilyen hulladékot 
ne helyezzenek el.

Az égetés során keletkező hamu, salak hulladékot 2017. november 15-e után a lakos a Gyomaközszolg 
Kft telephelyére kihelyezett konténerben zsákba kötve, munkanapokon 8-15 és szombaton 8-10 óra között 
térítésmentesen elhelyezheti.

Tegyünk együtt a környezetünk tisztaságáért, az egészségünk védelméért!

Elérhetőségeink: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.   06-66-386-233
Ügyfélszolgálat: Hétfő és Csütörtök: 8:00- 12:00 12:30-15:00, Péntek: 8:00-13:00
Szelektív és zöld edényzet igénylés: Kedd, Csütörtök: 9:00-14:00

Lomtalanítás kérése: 06-70-413-15-47           Honlap: www.gyomakozszolg.hu

 

 

 

Homoktövis készítmények 
 

A homoktövis alapanyag saját, gyomaendrődi ültetvényből származik. 

A homoktövis fogyasztása magas vitamintartalma miatt az egész szervezetre 
jótékony és fiatalító hatású.  
Táplálja a szervezetet a szükséges vitaminokkal és telítetlen zsírsavakkal. Zsíroldó 
hatású, fogyó- és méregtelenítő kúrák kiváló itala, elsősorban a májat regenerálja, 
tisztítja. 
Magas az antioxidáns tartalma, sejtregeneráló, immunerősítő, járványok idején 
fogyasztva véd a fertőzésektől, csökkenti az allergiás reakciókat (szénanátha), 
erősíti az idegrendszert, nyugtató, stressz oldó hatású. Elősegíti a fekélyek 
gyógyulását, javítja a szív funkcióit és az erek állapotát, véd a káros UV 
sugaraktól, kúraszerűen fogyasztva növeli a fizikai, szellemi teljesítőképességet. 
 
Áraink: 
 

3 literes dobozos  Homoktövis Ivólé  1.750.- Ft. 

 

5 literes dobozos  Homoktövis Ivólé  2.800.- Ft. 

 

Napfénytől védett, hűvös helyen tárolandó. Előfordulhat a termék 
természetes ülepedése, ezért felbontás előtt felrázandó. Felbontás után 
hűtve 7 napig tárolható.        
  

 

BETHLEN GÁBOR
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI
SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

„Iskola a vidék jövőjéért!”

Nem sikerült még választanod? Akkor mi segítünk!

2018/2019-es képzéseink Neked:

Szakközépiskola
Képzési idő 3+2 év érettségi (választható)

8 általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők számára

Képzési idő 4+1 év technikus (választható)

8 általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők számára

Gazda

Lovász

Édesipari termékgyártó

Állattartó szakmunkás

Pék

Kistermelői élelmiszerelőállító,

falusi vendéglátó

Családi gazdálkodó

Tartósítóipari szakmunkás

Tejipari szakmunkás

Húsipari szakmunkás

Halász, haltenyésztő

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

Nappali képzések:

Mezőgazdaság ágazat

Környezetvédelem ágazat

0001

0002

Nappali képzések:

Szakgimnázium

Képzési idő 2 év 

Érettségivel rendelkezők számára

Mezőgazdasági technikus

Környezetvédelemi technikus

Állattenyésztő                                                                  
és állategészségügyi technikus

-

-

-

Nappali képzések:

Technikus

Képzési idő 1 év 

Mezőgazdasági technikussal rendelkezők 

számára

Növényvédelmi szaktechnikus-

Nappali képzés:

Szaktechnikus
Képzési idő 2 év 

Szakmával rendelkezők számára

Nappali képzés

Intenzív érettségi

Nyílt nap:

2017. nov. 17. 

(péntek) 9 ⁰⁰-12 ⁰⁰ Szeretettel várjuk a jelentkezésed!

Bármilyen kérdésed merülne fel, keress 

fel minket az alábbi lehetőségeken...

 06 66 581 200             gyomaendrodszki@gmail.com             5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.

OM azonosítónk: 202739

Belovagló

Patkolókovács

Biogazdálkodó

Ráépülő képzések

  www.bethlengaborszki.com         acebook.com/bethlengaborszki

-

-

-
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A Kistérségi Óvoda hírei
Gyomaendrőd Város Képviselő-
testülete rangos elismerésben 
részesítette intézményünket. A 
Szülői közösség felterjesztése alapján 
Gyomaendrődért Emlékplakettet 
vehettünk át az október 23-i 
Ünnepi Testületi ülésen. Ez a 
díj biztatást és elismerést jelent 
számunkra ahhoz a munkához, 
melyet az óvodai neveléstörténet 
hagyományaira, értékeire építve és a 
jelen kor kihívásaihoz alkalmazkodva 
tudásunk legjavával igyekszünk 
végezni, hogy a gyermekek számára 
a jövőt építhessünk. Ez a díj 
csapatmunka eredménye, hisz közös 
munkával lehet csak nagy dolgokat 
elérni. Az elismerés megilleti azokat 
az óvodapedagógus kollégákat, 
akik jó példával jártak előttünk és 
meghatározó szerepet töltöttek be 
hivatásunk gyakorlásának kezdetén. 
Közülük sokan most is nyomon 
követik szakmai sikereinket, óvodai 
életünket. A rangos elismerés a 
szülőket is illeti, akiknek hálásak 
vagyunk azért, hogy bizalmukkal 
megtisztelték óvodáinkat, akikre 
mindig számíthatunk, akik partnerek 
terveink, szakmai célkitűzéseink 
megvalósításában. Köszönet illeti 
Gyomaendrőd Város Képviselő 
testületét, Önkormányzatát is, akik 
törődést és gondoskodást fordítanak 
az óvodai nevelés színvonalas 
feltételeinek biztosítására. Végül, de 
nem utolsó sorban köszönet illeti az 
intézmény valamennyi dolgozóját, 
akik szívvel-lélekkel, elkötelezetten 
végzik munkájukat. A díjhoz méltóan 
munkánkat továbbra is tudásunk 

legjavával és a gyermekek iránti 
szeretettel végezzük a gyomaendrődi 
óvodai nevelés szolgálatában.
2017. október 18-án, a Mezőberényi 
Sportpályán rendezték meg az őszi 
Grassroots Fesztivált.  A Grassroots 
az amatőr, vagy más néven 
szabadidős labdarúgás különféle 
válfajainak a gyűjtőfogalma, amelybe 
belefér a gyerekek, a felnőttek, a 
veteránok, a futsal, a fogyatékkal 
élők és a nők játéka is. Az Európai 
Szövetség, az UEFA Grassroots-
programján keresztül is igyekszik 
erősíteni azon meggyőződését, mely 
szerint a labdarúgás nem az elit 
sportja, éppen ellenkezőleg: bárki 
számára könnyen hozzáférhető, 
hasznos szabadidős tevékenység. 
A fesztiválon megkülönböztetett 
szeretettel köszöntötték az első ízben 
regisztrált Ovi-Focis kis csapatunkat. 
A Bozsik Intézményi Program 
keretében öt korosztály összehangolt 
mozgásos tevékenységére került 

sor, melyet oktatási intézmények 
testnevelői, edzői és a helyi futball 
klub szakemberei irányítottak. 
A több színterű, változatosan 
berendezett műfüves sportpályán 
a Százszorszép ovisok is 
megmutathatták kitartásukat, álló-, 
motoros-, koordinációs képességeket 
és természetesen a futball örömeit is 
átélhették.
Október 27-én pedagógusaink 
nevelőtestületi értekezleten keretében 
fejlesztették tovább szakmai 
ismereteiket. Meghívott vendégünk 

volt Ágostonné Farkas Mária a Kis 
Bálint Általános Iskola igazgatónője, 
aki a Pedagógia Szakszolgálat 
logopédus munkatársaként a 
kisgyermekkori beszédfejlődési 
rendellenességeket mutatta be, 
számtalan gyakorlati példával.
Vendégünk volt továbbá Czikkely 
Erika, a Békés Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Főigazgató-
helyettese. Előadásának címe. Eltérő 
fejlődési ütem óvodáskorban a 
gyógypedagógus szemszögéből.

A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Suliváró

Suliváró címmel játékos képességfej-
lesztő foglalkozásra vártuk a Kis Bá-
lint Iskolába október 20-án azokat 
az óvodásokat, akik 2018 őszén kez-
dik meg az iskolát. Programunk cél-
ja, hogy megkönnyítsük a gyermekek 
számára az iskolakezdést, megismer-
jék iskolánkat, a leendő tanító néniket, 
osztálytársaikat. A foglalkozáson a 
leendő elsős tanító nénik és a fejlesztő 
pedagógusok irányításával a gyerme-
kek mozgás-, figyelem-, emlékezet-, 

gondolkodásfejlesztő játékok 
során ismerkedtek a „Mozgás-
kotta” módszerrel. A színes for-
mák, számok, jelek segítségével 
észrevétlenül „tanultak”, készül-
tek az iskolára. A foglalkozást 
lufis játékkal zártuk, melyben 
gyerekek, szülők, pedagógusok 
közösen játszottak. 
A következő Suliváró foglalko-
zásra november 16-án 16.30 órai 
kezdettel kerül sor, melyre sze-
retettel várunk minden érdeklő-
dőt.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
„Bármire képes vagy, ha elszán-
nod magad”
(Sarah J.Mass – amerikai író)

Lehetett volna ez is a címe annak 
az előadásnak, amelyet iskolánkban 
október 27-én tartott dr. Vass Vil-
mos egyetemi tanár, aki több mint 
30 éve tanít a köz- és a felsőoktatás-
ban. Tantervelmélettel foglalkozik, 
különösen érdekli a tanulás – gon-
dolkodás - kreativitás hármas egy-
sége, amelyre épül a tanterv. Évente 
közel 150 előadást tart, több mint 
100 publikációja jelent meg magyar 
és angol nyelven.
Interaktív módszereit, „VAS-
háromszög”-nek nevezi, melyben 
kiemelt szerepet kap az „együtt ta-
nulás”, „a közös gondolkodás” és a 
motiváció.

Előadásának lényegét így összegez-
hetjük: a gyermekek lelkesen, mo-
tiváltan érkeznek az iskolába, ahol 
csak motivált pedagógusok tudják 
bennük fenntartani a további érdek-
lődést. Ehhez a „3A”-ra építhetünk, 
ami a következő: Akarat – Attitüd 
– Alázat.
A tanár úr élvezetes, humorral tűz-
delt, tanulságos programot biztosí-
tott mindannyiunk számára. Mi leszel, ha nagy leszel?

A Kis Bálint Általános Iskola pálya-
orientációs napot tartott november 6-
án minden tanulója számára annak 
érdekében, hogy a diákok megismer-
kedhessenek egy-egy szakma, mes-
terség vagy pálya sajátosságaival.
Ez a nap számtalan lehetőséget, infor-
mációt kínált a gyerekeknek, szülők-
nek ahhoz, hogy segítse ezt a nehéz, 
felelősségteljes döntést.
A nyolcadikosok forgószínpad-
szerűen ismerkedtek a különféle 
szakmákkal, a hozzánk látogató 
középiskolák kínálatával. Ezen 
kívül részt vehettek a Békés 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
pszichológusa, Szabó Andrea, és 

pályaválasztási tanácsadója, Kővágó 
Csaba által tartott rendkívüli 
osztályfőnöki órán is. 
Iskolánkba látogatott továbbá a 
Gyomaendrődi Rendőrőrstől Tokai 
Gréta, aki szintén a továbbtanulás 
lehetőségeiről, fontosságáról beszélt 
a diákoknak.
A Munkaügyi Központ 
képviseletében Botosné Feuerwerker 
Ágnes segített rövid idő alatt átfogó 
képet kapni a részt vevő gyerekek 
képességbeli erősségeiről és 
érdeklődési irányairól. 
A napot a szülők és érdeklődő diákok 
részére rendezett pályaválasztási 
tájékoztató zárta, melyen a járás 
középiskolái mutathatták be képzési 
kínálatukat.

Szülői bál 

Október 14-én a Kis Bálint Álta-
lános Iskola szülői közössége jóté-
konysági bált rendezett. Köszönjük 
mindenkinek, aki valamilyen for-
mában támogatta a rendezvény si-
kerét, azzal, hogy részt vettek a 
vacsorán, vagy támogatójegyet vá-
sároltak, netán tombolatárgyat ado-
mányoztak, és köszönet a szereplő 
szülőknek, pedagógusoknak. Kö-
szönjük a tombola fődíját, az elekt-
romos fűnyírót, melyet a http://
vaszkoshop.hu webáruház működ-
tetője ajánlott fel a rendezvényre.

Az intézményi Bozsik – programról

A Magyar Labdarúgó Szövetség fel-
hívására csatlakozott a Gyomaend-
rődi Kis Bálint Általános Iskola az 
OTP Bank Intézményi Bozsik-prog-
ramhoz a 2015/2016-os tanévben. Ezt 
a kezdeményezést támogatta Gyoma-
endrőd Város Önkormányzata és a 
Gyomaendrődi Kis Bálint általános 
Iskola igazgatónője. Az iskola és az 
önkormányzat együttműködésének 
eredményeképpen készülhetett el a 
gyomai városrészen a műfüves foci-
pálya.
Az intézményi Bozsik-program lehe-
tőséget biztosít arra, hogy a kisgyer-
mekek, a fiúk és lányok is óvodás 
kortól kezdődően általános iskola 8. 
osztályig felmenő rendszerben ismer-
kedhessenek meg a labdarúgás sport-
ággal. A program célja, a labdarúgás 
népszerűsítése, az egészséges élet-
mód és szemléletmód kialakítása és 
nem titkolt cél, hogy azok a gyerekek 
is érjenek el sikereket ebben a sport-
ágban, akik egyesületekben nem kí-
vánnak versenyszerűen sportolni, de 
szívesen veszik a játéklehetőséget, a 
csapatjáték élményét. Később azon-
ban az érdeklődő tehetséges gyer-
mekeknek lehetőségük nyílik az 
egyesületekben való versenyszerű 
sportolásra is.
A Bozsik-program a Fair Play szel-
lemiségéhez híven, éves rendez-
vénysorozata végén minden játékost 
egyformán jutalmaz, az iskola pedig 
sporteszköz támogatásban részesül.  
A Kis Bálint Iskolában 2015-től, és 
ettől a nevelési évtől (2017) kezdődő-

en a Százszorszép Óvodában Pántya 
Sándor pedagógus koordinálja a ver-
senyekre való felkészülést, a nevezé-
seket, a foci-tornákra való eljutást. 
Intézményi szinten a Kis Bálint Ál-
talános Iskolában tervezik a program 
továbbfejlesztését: a kicsiknek már 
első osztálytól kezdődően az iskolán 
belüli edzéslehetőséget, suli-bajnok-
ságok megrendezését, további kol-
légák bevonását, továbbképzéseken 
való részvételt biztosítanak.
A kondicionális képességeken (erő, 
állóképesség, gyorsaság) túl a fog-
lalkozásokon fejlődik a gyermekek 
figyelme, mozgáskoordinációja, té-
ri tájékozódása, ritmusérzékelése, 
differenciáló képessége, azaz olyan 
funkciói, amelyek a tanulási telje-
sítményekre is pozitív hatást gyako-
rolnak. A gyerekekkel focitornákon, 
fesztiválokon vesznek részt, ahol 
mindenki jutalmat kap, a legeredmé-
nyesebb játékosok pedig különdíjban 
is részesülhetnek. 
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Lúdas Matyi a cirkuszban?!

Rendhagyó előadás keretében, a cir-
kusz- és a színházművészet eszköze-
it is felhasználó produkciót nézhettek 
meg az ötödikeseink Budapesten a 
Fővárosi Nagycirkuszban. Az elő-
adás hangulati elemekkel, érzésekkel 
és erős szimbólumokkal jelenítette 
meg az eredeti történetet, amelybe 
bevonták a lelkes gyermekközönsé-
get is. Az előadás előtt megtekintet-
tük a Mezőgazdasági Múzeumot és a 
Hősök terét is. A kellemes hangulatú 
kirándulás támogatásáért köszönetet 
mondunk Dankó Béla országgyűlési 
képviselő úrnak.

1956. október 23-ra emlékeztünk

A megemlékező műsort az irodalom 
szakkör  diákjai és az iskola énekka-
ra adta. A történelmi események fel-
elevenítése után értékeltük az elmúlt 
másfél hónap eseményeit, versenyeit, 
programjait.

Bolyai matekversenyen voltunk

Péntek 13-a a babona szerint balsze-
rencsés nap, de 44 lelkes versenyző 
ezzel nem törődve vett részt október 
13-án, a Bolyai Matematika csapat-
versenyen. A rózsahegyis gyerekek 
körében hosszú évek óta  azért is nép-
szerű ez a versenyforma, mert a 4 fős 
csapatok együtt 
gondolkozhatnak az alternatív vála-
szokat is tartalmazó feladatokon. 

Egy héten át minden az őszről szólt

Tartalmas és jó hangulatú témahét 
volt iskolánkban. Az ősz szépsége, 
sokszínűsége volt jelen a tanítási órá-
kon és a szabadidős tevékenységek 
során. A remek októberi időjárásnak 
köszönhetően lehetőségünk volt az is-
kola melletti ligetben terméseket, szép 
őszi leveleket gyűjteni, közben meg-
figyelni az őszi színekbe öltözött ter-
mészetet. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy iskolánknak ilyen 
csodálatos, festői környezete van. A 
termésekből, levelekből képeket, bá-
bokat készítettek szorgos kiskezek, 
amelyek a tantermeket, és a folyosó-
kat őszi hangulatba öltöztették.  Az 
alsó tagozatos gyerekek várva-várt 
programja a Vitamin nap volt. Ekkor 

az egészséges táplálkozás jegyében 
zöldségből, gyümölcsből készült fi-
nomságokat kóstoltunk. A szülők kre-
ativitását és aktivitását igazolta ebben 
az évben is a sok-sok mutatós és íz vi-
lágában is kitűnő alkotás, amit ez úton 
is köszönünk szépen nekik. A délelőtti 
programot játszóházzal zártuk. Ebéd 
után került megrendezésre a vitamin-
futás, amit a jó időnek köszönhetően a 
gáton tudtuk lebonyolítani. 

A felsősök Ősz témahetét, a hagyomá-
nyoknak megfelelően, az ötödikesek 
szervezték. „Az ősz színei” címmel 
digitális fénykép pályázatot írtunk ki, 
amelynek győztesei Csatári Levente 
és Keresztes Fanni lettek. Nagy érdek-
lődéssel várták a tanulók a Halloween 
– partit, amely ebben az évben vita-
min-büfével egészült ki. Az osztály-
főnökök vezetésével az osztályok őszi 
sétát tettek két közeli kertészetbe, ahol 

megismerhették az őszi kertek dísze-
it, a fák, dísznövények ültetésének 
módszereit. Ezen a héten közelebb ke-
rültünk a természethez, kellemes él-
ményekkel gazdagodtunk.

Hulladékgyűjtést szervezett a 
Diákönkormányzat

Október végére hirdette a hulladék-
gyűjtést a Diákönkormányzat, amely-
nek keretében 7760 kg fém, és 4861 
kg papír hulladékot gyűjtöttek össze 
a szorgalmas gyerekek és szüleik.

Szlovénia kincsei: 
várak és a természet

Ebben az évben Szlovéniába szervez-
tünk 4 napos tantestületi kirándulást. 
Csodálatos természeti szépségek, 
kulturális és történelmi értékek látvá-
nyával gazdagodtunk.

További hírek a 
wwww.rozsahegyiiskola.hu 

oldalon találhatók.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Szeptember és október a tanévkezdés 
mellett kilencedikeseink beavatásának 
időszaka is egyben. A végzős 
évfolyamok osztályfőnökeikkel 
együtt újabb és újabb izgalmas 
feladatokat találnak ki a „kicsik” 
számára, melyeket aztán a Fecskehét 
alkalmával az iskola többi tanulója, 
munkatársai előtt elvégeznek, 

bemutatnak. Az idei tanévben 
ismét két kilencedikes osztályunk 
kápráztathatta el ügyességével, 
összefogásával, kreativitásával a 
„nagyobbakat”, hogy végül az esküt 
letéve hivatalosan is „szentgellértes” 
diákokká válhassanak. A hét minden 
napján megfelelő felszerelésben 
kellett megjelenniük, a szünetekben 
ügyességi feladatokat oldottak 
meg, osztályzászlót, osztályindulót 
alkottak, egy előre megadott 
zeneszámra koreográfiát készítettek, 

ez utóbbiakat a Fecskehét 
zárónapján mutatták be. 
Idén is a Szent Gellért nap 
tiszteletére tartott mise után 
került sor a rendezvényre 
a Városi Sportcsarnokban, 
ahová meghívást kaptak 
nyolcadikosaink is 
osztályfőnökükkel együtt. 
Egy hét múlva pénteken első 
ízben került megrendezésre a 

Diákönkormányzat 
kezdeményezésére 
a „Fecske-piknik”. 
Ezen a délutánon a 
klubban társasjáték, tea várta 
az érdeklődőket, valamint 
a diákok-tanárok-szülők 
jóvoltából finomabbnál 
finomabb sütik fokozták a jó 
hangulatot. 
Idén azonban egy má-
sik eseményre is sor ke-
rült ezekben a napokban.  
Iskolánk kezdeményezésé-

re útnak indult ugyanis a Szent Gel-
lért Labdarúgó Torna vándorkupája, 
melyet évente ősszel egy-egy győztes 
csapat vehet át a Szeged-Csanád Egy-
házmegye középiskolái közül. A Vá-
rosi Sportcsarnokban megrendezett 
első futsal kupán gimnáziumunk csa-
pata mellett további 4 középiskola vett 
részt a küzdelmekben: Karácsonyi Já-
nos Katolikus Gimnázium, Göndöcs 

Benedek Középiskola (Gyu-
la), Mikes Kelemen Katoli-
kus Gimnázium, Szakképző 
Iskola (Battonya), Árpád 
Fejedelem Katolikus Gim-
názium és Szakközépisko-
la (Kistelek). A sorsolást 
követően körmérkőzéses 
rendszerben zajlottak a mér-
kőzések, melynek végén a 
kupát a Göndöcs csapata vi-
hette haza, iskolánk a máso-
dik helyen végzett.

Az iskolánkban működő Kner Imre 
Disputakör (KID) diákjai számára 
ez a tanév ismét izgalmas programot 
ígér. Idén a lengyel és magyar 56-
os illetve a cseh 68-as történelmi 
eseményeket dolgozzák fel a résztvevő 
iskolák szabadon választott módszer 
segítségével, köztük a mi disputásaink 
is. Közülük tízen vettek részt múltidéző 
interaktív kalandtúrán Budapesten, 
ami a projekt nyitó rendezvénye is volt 
egyben. A pesti események helyszíneit 
tablettel a kezükben járták végig a 
diákok, s ezen keresztül hallgatták 
meg a korabeli eseményekre 
visszaemlékező szemtanúk történeteit. 
Ha az interjúrészletek meghallgatása 
után jól válaszoltak a játék kérdéseire, 

akkor egy újabb utca vagy 
épület koordinátáit kapták 
meg a diákok, s oda 
érkezvén újabb rejtvényes 
feladatok segítségével 
ismerkedtek az 56-os 
történelmi eseményekkel. 
A történelmi kalandtúra 
végén a Zachor 
Alapítvány irodájában az 
alapítvány munkatársával 
és a diákok tanáraival 
együtt egy felidéző, 
mérlegelő, történelmi 
helyzetet elemző 
beszélgetéssel zárult a 
nap. A folytatásban a 
cseh, lengyel és magyar résztvevők 
közös ismerkedésére kerül sor 
Budapesten, ezt követően a csapatok 

projektfeladatot végeznek, a záró 
rendezvény Varsóban lesz, ahová 
diákjaink is kiutazhatnak.

Irány Varsó!

Szent Gellért nap körül
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Iskolánk 2017-ben csatla-
kozott az Europe Direct 
Tájékoztatási Iroda által 
meghirdetett Európa Par-
lament Nagykövet Isko-
lája (EPAS) programhoz, 
mely fő célja az, hogy 
Magyarország tanulói-
nak EU-s ismereteit bő-
vítse. Békés megyében 
egyedül iskolánk nyerte 
el a megtisztelő Nagykö-
vet Iskola címet. A pro-
jekt keretein belül senior 
nagykövetként, pedagó-
gus társaimmal együtt 
2017. október 15-17. kö-
zött szakmai kirán-
duláson vettünk részt 
Brüsszelben. A tanul-
mányút során az Európa 
Parlament és Európa Bi-
zottság működését ismer-
hettük meg testközelből. 

Az Európa Parlamentben Láng Péter 
interaktív módon mutatta be nekünk 
a parlament felépítését, pártjait, kép-
viselőinek feladatait, munkarendjét, 
majd Erdős Norbert a Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Bizottság tagja 
mutatta be munkáját. Hazautazás előtt 
ellátogattunk az Európai Történelem 
Házába, ahol hat emeleten keresztül 
Európa születésétől napjainkig ma-
gyar nyelvű táblagépes tárlatvezetés 
segítségével fedezhettük fel a gazda-
sági, tudományos, szociális élet fejlő-
dését, változásait. A tanulmányi utat 
a Parlamentáriumban zártuk, mely az 
Európai Unió kialakulását, fontosabb 
mérföldköveit mutatta be.
Rengeteg új és hasznos ismerettel 
gazdagodva tértünk haza. Köszön-
jük a lehetőséget Lővei Andreának 
az EP Tájékoztatási iroda vezetőjének 
és munkatársainak, hogy ezt az utat 
megszervezték nekünk. 
Molnár Andrea Európai Unió Nagy-
követ Iskola program senior nagykö-
vete.

Az Európa Parlamentben jártunk

A Polgári Igazszolgáltatás Európai 
Napja alkalmából iskolánk 19 tanuló-
ja két pedagógussal - Fekécsné Botos 
Emese és Kruchióné Hunya Adrienn 
tanárnőkkel - 2017. október 25-én ellá-
togatott a Szarvasi Járásbíróságra. Dr. 
Dani Dóra, a Szarvasi Járásbíróság el-
nöke köszöntötte a diákokat. Elmond-
ta, hogy egy uniós kezdeményezésre 
minden év októberében megrendezik 
ezt a nyílt napot.

A program célja az, hogy a fiatalabb 
korosztályt megismertessék a magyar 
bíróságok működésével. Dr. Hege-
dűs Norbert, bírósági titkártól meg-
tudtuk, hogyan épül fel a bírósági 
szervezetrendszer, kik dolgoznak a 
bíróságokon, illetve, hogy az állam-
polgároknak milyen alapvető jogai és 
kötelezettségei vannak. Mi a különb-
ség a peres, és a nem peres eljárás 
között, valamint hogyan kell egy ke-
resetet benyújtani.

Látogatás a bíróságon

Október 20-án, mint minden évben, 
idén is megemlékeztünk az 1956-os 
forradalomról és áldozatairól. Színes 
műsort állítottunk össze, hogy fel-
idézzük a történelem egy-egy mo-
mentumát, amely meghatározta a 
további fejleményeket, eseményeket. 

Beethoven-Egmont nyitánya aláfes-
tő zeneként szolgált azoknak a ver-
seknek és idézeteknek, amelyek a 
felkelés fordulópontjait mutatták be 
nekünk. A műsor zárásaként egy rö-
vid propaganda filmet vetítettünk le 
a diákoknak. 

Október 23- megemlékezés
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A Varga Lajos Sportcsarnokot 2017. 
november 8-án ismét a város nagycso-
portos óvodásai vették birtokba. Az 
idei szervező a Selyem úti Gyermek-
liget Óvoda, a Vásártéri Szivárvány 
Óvoda és az öregszőlői Tulipános Óvo-
da volt. Ezen a napon sosem a verseny-
zésé a szerep, hanem a jókedvé. Toldi 
Balázs polgármester megnyitója után 
a gyomaendrődi tornász lányok be-

mutatója következett Gergely Orsolya 
vezetésével. A nagyszerű gyakorlatok 
után bemelegítés majd sorversenyek 
következtek. Levezetésként az óvodá-
sok akadálypályákon próbálhatták ki 
ügyességüket. Lehóczkiné Timár Irén 
alpolgármester asszony adta át a nap 
végén az óvodáknak az ajándékokat, 
melyet Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata biztosított.

A rendezvény zárásaként közös zász-
lós felvonulással búcsúztak az óvodá-
sok.
A részt vevő óvodák: 
• Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás)
• Hunyai Óvoda
• Tulipános Óvoda (Öregszőlő)
• Gyermekliget Óvoda (Selyem út)
• Szivárvány Óvoda (Vásártéri)
• Csemetekert Óvoda (Blaha út)
• Margaréta Óvoda (Jókai út)
• Százszorszép Óvoda (Kossuth út)

Ugra-bugra Sportnap

Ha családtagja, barátja, ismerőse, 
hozzátartozója jogait megsértették 
a pszichiátrián, jelezze panaszát az 
alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk 
több mint 20 éve biztosít ingyenes 
jogsegélyszolgálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a pszichiátriai 
kezelésük során. Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány. 

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes tájékoztató 

kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan 
kezelünk!”

Sérelmek a pszichiátrián

A Bethlen Alapít-
vány és a Bethlen 
Gábor Szakisko-
la szervezésében 
2017. október 27-
én került megren-
dezésre a Bethlen 
Nap elnevezésű 
esemény, amelyet 
Bere József nyi-
tott meg. A meg-
nyitót követően 
Laskai Renáta, az 
iskola tanulójá-
nak előadásában 
egy szép verset 
hallhattunk, majd 
Dr. Szonda István 
vetítéssel egy-

bekötött előadást tartott Gyoma új-
ratelepülésének 300. évfordulójáról. 
Babos László mutatta be a Bethlen Gá-
bor Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakgimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium jubileumi évkönyvét, 
amely az iskolarendszerű szakképzés 
indításának 95. évfordulója alkalmá-
ból, ez év októberében került kiadásra. 
Ezt követően Gubucz József nyugdíjas 
főigazgató Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem életútjáról tartott előadást. Vé-
gül elismerések átadására került sor. 
A Bethlen Alapítvány „Bethlen Pla-
kett” díjat adományozott öt fő részére, 
akik az iskolával és az alapítvánnyal 
régóta és folyamatosan együttműköd-
nek. A díjakat az alapítvány kuratóriu-
ma nevében Gubucz József adta át.

Bethlen Nap



17

A reformáció 500. évfordulóján 
megújul a Gyomai Evangélikus Egy-
házközség óraszerkezete és harangja

Nagy hálával tartozunk  azért a 170 
500 Ft-ért, melyet az adományozás 
sorrendjében a következő embereknek 
köszönhetünk: Gál Imre és család-
ja, Jenei Gyöngyi, Pap Imréné, Szász 
Andrea, Tótka Margit, Davidovics An-

géla, Vaszkó Sándor, Szilágyi Tibor, 
Tari Sándor, Várfi András, Munkácsi-
né Fekete Marianna, Varjúné Kovács 
Edit, Óvári-Tímár Péterné, Tímár At-
tila, Tandi Sándor, Pintér Béla, Pa-
taki Bálint, Kucsmik István, Andódy 
Györgyné, Márton Antalné, Dávid 
Vendel, Matyi József, Varga Józsefné, 
Gazda Állateledel Pásztor út, Gubucz 

Béla, Fagyas Dóra, Márton János, 
Botos Lajos, Csík Imre, Koloh Imré-
né, Katona Lajos, Beinschróth Károly, 
Farkas László, Szerető Endre, Varga 
István, Patai István, Dr. Weigert Jó-
zsef, Lapatinszkiné Kucsmik Andrea, 
Dávidné Csontos Marianna, Urbán-
Papgáti Roberta, Gyuricza Miklós, 
Hornok Péter, Dúzs Károly, Zsilinsz-
ky Mihály, Gubucz Csaba, Fülöp Ede, 
Szász Mihály, Jochen Ziegler, Nagyné 
Perjési Anikó és Nagy Zsolt, Piltz Jó-
zsef, Piltzné Szmola Gabriella, Hor-
nok Sándorné, Hornok László, Búza 
Katalin, Bere József, Domonkos Ani-
kó, Zakariné Józsa Ida, Uhrin Attiláné, 
Palicskáné Szegedi Katalin, Simon-
né Sztranka Zsuzsanna, Fekécs Éva, 
Vaszkó Lajosné, Dinya Lívia, Cs. Nagy 
Lajos, Kissné Cseleh Anita, Fabulya 
Zsuzsanna, Tóthné Szabó Irén, Hunya 
Jolán, Forgácsné Gyetvai Krisztina, 
Ágostonné Farkas Mária.

Ahogyan egykoron a harang szava 
imádságra hívó szót jelentett a török 
támadások ellen, úgy jelentsen szá-
munkra is imádságra hívó szót, mely 
jelenthet imádságot a templomi közös-
ségben, de jelenthet az otthon csendjé-
ben is elcsendesedést egymásért!

Gyomai Evangélikus Egyházközség

Reformáció 500.

Kedves Sütiangyalok , Barátok , Támogatók! 

2014-ben indult az a civil kezdeményezés, mely pillanatok 
alatt országos méretűre nőtt. Az ötletgazdák célja az volt, hogy 
a karácsony közeledtével gyermekeknek , időseknek , rászorulók-
nak tegyék szebbé az ünnepet házi süteménnyel.

A Gyomaendrődi Örömsüti Csoport már 2015-ben szervezte, 
népszerűsítette, hogy háziasszonyok , hobbicukrászok , nagyma-
mák , amatőrök és profibbak csatlakozzanak , és együtt, egy cé-
lért dolgozva tegyék szebbé a hátrányos helyzetűek ünnepét. A 
program eredményességéhez sokan alapanyagokkal, hozzávalók-
kal járultak hozzá. Az első évhez hasonlóan, 2016 decemberében 
is közel 300 rászorulót leptek meg a „Sütiangyalok” saját készí-
tésű finomságaikkal, melyek felnőttek , gyerekek , idősek és fia-
talok körében egyaránt nagy sikert arattak. Minden helyszínen 
nagy szeretettel fogadták a csoport képviselőit, és rendkívül há-
lásak voltak azért, hogy gondoltunk Rájuk.

A program az idén is folytatódik. Várják , és szívesen fogad-
ják az Örömsüti csoportba azokat, akik csatlakozni szeretnének 
ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez, és természetesen szívesen 
bővítik a meglátogatandó helyszínek körét is! Elsősorban süte-
ményeket várnak , akár néhány szelettel is lehet örömet szerez-
ni! Az időpontokról később lesz egyeztetés. A támogatókat arra 
kérik , hogy sütéshez használható alapanyagokkal segítsék őket. 
liszt, margarin, cukor, porcukor, mák , dió, lekvár stb. 
Az alapanyagok leadhatók a Határ Győző Városi Könyvtárban 
is (Fő út 230.)

Stancolt és hagyományos papírdoboz 
gyártása minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, kasírozás!
RÓZA KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1. 
Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

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.
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„Toleranciát az éveknek” elnevezéssel közlekedésbiztonsági rendezvényt hirdet a Békés Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság. A program célja, hogy felhívják az idősebb korosztály figyelmét a 
mindennapi közlekedés veszélyeire, a balesetek megelőzésének lehetőségire.

A figyelemfelhívó rendezvény 2017. november 21-én,
Gyomaendrődön, a Kállai Ferenc Kulturális Központban 
kerül megrendezésre, 09.30 órai kezdettel.

A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Szarvasi Rendőrkapitányság által szervezett 
rendezvényen a résztvevők hasznos ismereteket sajátíthatnak el az alábbi programok 
segítségével:

Előadások:
- Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulása Békés megyében. A 

balesetek legfőbb okai, elkerülésének lehetőségei.
Előadó: Pardi Ildikó c.r.alezredes a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára

- Az idősebbek balesetmentes közlekedését elősegítő hasznos tanácsok
Előadó: Benkő Mihály osztályvezető a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Osztály Vezetője

- Időskorban előforduló leggyakoribb sérülések
Előadó: Helyi mentőállomás munkatársa 

KRESZ szabályainak felelevenítése szórakoztató formában.

Elsősegélynyújtással kapcsolatos bemutatók.

Részegszemüveg kipróbálásának lehetősége.

A résztvevők fórum keretében választ kaphatnak közlekedési témájú 
problémáikra, kérdéseikre.

Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel 
meghívja Önt a Képviselő-testület

2017. november 23-án 17 órakor

kezdődő közmeghallgatására
a Városháza üléstermébe
(Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.)

 
∗Napirend: 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, kitekintés 
a 2018. évi várható beruházásokra, fejlesztésekre 

2. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok 
 
 
A Képviselő-testület minden érdeklődőt tisztelettel vár.  
 
 
Gyomaendrőd, 2017. november 10. 
 
 
 
 

Toldi Balázs  
polgármester 

 

                                                            Karácsonyra hangolódva
Beszélgetés a környezetbarát 
ajándékozásról, majd néhány 
kiválasztott, hátrányos helyzetű 
gyereknek cipősdoboz ajándék 
tervezése. Megbeszéljük, hogy 
melyik gyereknek ki ajándékoz, 
vagy mivel járul hozzá. A következő 
időpontra, december 9-re készítjük el 

a csomagokat, amelyeket karácsonyig 
eljuttatunk a gyerekeknek. Várunk 
minden érdeklődőt, segítőszándékú 
embert!
Helyszín: Határ Győző Városi 
Könyvtár. Időpont: 2017. november 
25., 9 óra és december 9., 9 óra.

Interaktív Viharsarok

Szeretettel meghívjuk
a

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata által 

rendezett
 

XX . Szaloncukor 
Kupa

 
nemzetközi gyermek

kispályás labdarúgó tornára
 

2017. december 2-án,
szombaton 9,00 órától 15 

óráig
 

a Varga Lajos Városi 
Sportcsarnokba
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II. Jótékonysági 
Mikulás Futás

Közeleg az Advent. A Kállai Ferenc 
Kulturális Központ már készül az 
Adventi hétvégékre.
Gyomaendrőd lakosságával együtt 
szeretnénk készülni egy meghitt, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepre.
Az ünnephez elengedhetetlenül 
hozzátartozik az ajándékozás, a 
jótékonykodás is.
Az előző évben első alkalommal 
rendeztünk Jótékonysági Futást. Ezt 
szeretnénk folytatni és az idei évben 
a nevezési díjakból a gyomaendrődi 
tűzoltókat támogatni.
2017. december 16-án, szombaton 
az Adventi Hétvége Aranycsengő 
elnevezésű rendezvény keretén belül 
rendezzük meg Gyomaendrődön, 
a II. Jótékonysági Mikulás Futást. 
A nevezési díjból származó teljes 
bevétellel a tűzoltók munkáját segítő 
Szent Flórián Alapítványt támogatjuk. 
A nevezési díj 500 Ft, amely december 
4-től befizethető a Kállai Ferenc 
Kulturális Központban, a Körös 
Látogatóközpontban és természetesen 
a helyszínen is.
A nevezés futásra nem kötelez, így 
bátran támogathatja bárki egy 
befizetéssel a nemes célt!

Sok kicsi sokra megy!
Szeretettel várunk mindenkit, 
támogassuk együtt városunk 

tűzoltóinak munkáját!

LAKOSSÁGI FÓRUM

Ideje: 2017. november 22. (szerda) 9 óra
Helye: Gyomaendrődi Közös  
Önkormányzati Hivatal 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Témája: Gyomaendrőd Város hatályos 
Településrendezési Eszközeinek 8. számú 
módosítása

A lakossági fórumon információ Molnár Zoltán 
Gyula főépítésztől kérhető.

Részletes információk: www.gyomaendrod.hu 

FOGADÓÓRA

Ágostonné Farkas 
Mária, 

2017. november 27-én 
(hétfőn) 17 órától 

18 óráig 
képviselői fogadóórát 
tart a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ 

kistermében.
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2017. november 30. csütörtök 11 - 15 óráig
Gyomaendrődi Járási Hivatal Díszterme

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

A JÓ HARC AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK VÉDELMÉBEN 
– konferencia

11.00 – Beköszöntő  – Ungvölgyi János, a Templárius Alapítvány kuratóriumi elnöke
11.05 – Üdvözlő – Dankó Béla országgyűlési képviselő 
11:10 – Megnyitó – Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Békés megyei Kormányhivatal
11.15 – Fővédnöki köszöntő – Azbej Tristan az Üldözött keresztények megsegítéséért felelős 
helyettes államtitkár 
11.35 – A migráció magyar szemmel – Dr. Márfi Gyula Veszprémi érsek
12.05 – Üldözött sorsok – Győrfi Károly, a Keresztényüldözés a 21. század elején című könyv 
írójának előadása
12.45 – Szendvicsebéd
13.20 - A harcos egyház eszméje –  fr. D. Fekete Balázs történész, Templomos Lovagrend: 
13.40 – Keresztényüldözés média szemmel – Siklósi Beatrix, főszerkesztő, Nemzetiségi, 
Külhoni és Kiemelt Projektek Főszerkesztőség (MTVA)

Szent Lászlóról szóló alkotó- és esszépályázat a Konferencia ideje alatt megtekinthető. 
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Bejelentkezés 2017. november 
24-ig a pelyva.lajosne@gmail.com címen, vagy a 30/636-7101 telefonszámon munkaidőben. 
Kérjük a teljes név, a képviselt szervezet megnevezését és címet megadni szíveskedjék. 

 
 

TEMPLÁRIUS ALAPÍTVÁNY 
 

A program megvalósítását a Barankovics Alapítvány támogatja.

 

 
 

   MAGYAR 
   KERESZTÉNYDEMOKRATA  

   SZÖVETSÉG 
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Tisztelt Ebtartók!

A Gyomaendrődi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2017. októ-
ber 1. és 2018. január 30. között 
ebösszeírást végez. Megkérünk 
minden ebtartót és ebtulajdonost, 
hogy a Gyomaendrődi Közös Ön-
kormányzati Hivatal honlapján, 
vagy a Gyomaendrődi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Ügyfélszol-
gálatán beszerezhető ebösszeíró 
nyilatkozat kitöltésével segítség 
munkánkat.

A teljes tájékoztató 
megtalálható a 
Gyomaendrődi 
Közös Önkormány-
zati Hivatal 
honlapján.

Gyomaendrőd 
Kőrösi Csoma u. 1. Hrsz.: 
836 alatti 1162 m2-es köz-

művesített telek eladó. 
Érdeklődni: Dinya József 

06/20 383 6077


