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Yehudi Menuhin világhírű hegedűmű-
vész kezdeményezésére és javaslatára 
az UNESCO október 1-jét a Zene Vi-
lágnapjának nyilvánította. A világnap 
célja, hogy a társadalom széles rétegei 
számára népszerűsítse a zeneművésze-
tet, és szorgalmazza a népek közötti 
barátságot és megbékélést. 
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Gyomaendrődi Zenebará-
tok Kamarakórus ünnepi koncertjének 
ismét a Járási Hivatal díszterme adott 
otthont 2017. október 5-én, ahol a 
nagyszámú közönséget Dr. Pacsika 
György hivatalvezető úr köszöntötte 
kedves szavakkal.
A teltházas rendezvény első felében a 
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kola tanárai és vendégművészei szere-
peltek. Utóbbiak már szinte hazajárnak 
Gyomaendrődre. Borbély Miklós lélek-
emelő szaxofonszólóját Körözsi Krisz-
tina kísérte zongorán, őket Gulyás 
Dóra Eszter és Papp Gábor finom gi-
tárjátéka követte. Majd a Pázmándi 
Gergely Trió professzionális játékával 
kápráztatta el a közönséget. A jazz-

formáció erre az alkalomra a nagyon 
tehetséges fiatal énekesnővel, Nagy Li-
livel egészült ki. A záró műsorszám-
ban a művésztanárok, valamint Nagy 
Lili mellett részt vett az idén először 
Hunya Alajosné-díjban részesült Gá-
csi Benedek gitárnövendék és az intéz-
mény rendszeres vendég-ütőse, Szarka 
Zsolt is. A koncert második felében a 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamara-
kórus biztosította a jó hangulatot, mi-
vel erre az alkalomra egy könnyedebb, 

vidám repertoárral készültek. Az utol-
sóként felcsendülő afrikai gyökerű dal 
hangzását különböző ritmushangsze-
rekkel tették színesebbé az éneklők. A 
kórustagok mellett egy afro-kubai ütő-
hangszerrel, bongóval Valah Zsolt is 
közreműködött vendégként. 
A fellépők és a rendezvényt szerve-
ző Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola ezúton is köszöni az érdeklő-
dést azoknak, akik ezen az estén velük 
együtt ünnepelték meg a zene „varázs-
latos mágiáját”.   Kállai Ferenc 

Alapfokú Művészeti Iskola

“A zene varázslatosabb bármely mágiánál”



2

Képviselő-testületünk 2017. szept-
ember 28-án tartotta soros ülését, 
ahol harmincegy napirendi pontot 
tárgyaltunk.  Módosítottuk a 2017. 
évi költségvetési rendeletet, amely-
re azért volt szükség, mert bekerültek 
a költségvetésbe a nyertes pályázatok 
összegei -amely több mint 700 millió 
forint-, illetve több ágazati pótlék is 
érkezett önkormányzatunkhoz, ame-
lyek az intézmények működésével 
kapcsolatosak. Remélem, hogy a kö-
vetkező évben többször kell majd ren-
deletet módosítanunk, amiatt, mert 
több forráshoz jut önkormányzatunk.

Új adónem bevezetésére készü-
lünk, amely a közterületen elhelyezett 
nagy reklámtáblák megadóztatatá-
sáról szól. Gyomaendrőd területén 
tíz ilyen reklámtábla található. Tes-
tületünk első körben arról szavazott, 
hogy ezt a tíz táblát a lehető legna-
gyobb, maximális összeggel, azaz 12 
ezer forint négyzetméterenkénti áron 
adóztatja meg. Ez több mint kétmillió 
forintos bevételt jelenthet évente, a jö-
vő évtől kezdődően. Más adónem be-
vezetését, vagy a mostani adótételek 
növelését nem tervezzük. A korábban 
kialakított, egyszerűsített adórend-
szert szeretnénk tovább folytatni.

Ismét foglalkoznunk kellett a hul-
ladékgazdálkodási rendszerrel, ezzel 
kapcsolatos döntéseket kellett meg-
hoznunk. A jelenlegi közszolgálta-
tó, a Felső-Bácskai Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. szeptember 30-ával ki-
vonul Békés megyéből, és a helyét új 
közszolgáltató a DAREH Nonprofit 
Kft. veszi át. Október elsejétől kötünk 
szerződést velük, 2017. december 31-
ig szól a határozott idejű szerződés. 
Reményeink szerint 2018-tól mi már 
a DAREH Bázis tagok leszünk, mint 
tagoknak más szerződést kell köt-
nünk. Remélem, a lakosság nem ve-
szi észre az átállást, folytatódnak 
azok a pozitív változások, amely az 
FBH Nonprofit Kft. színre lépésével 
következett be: a heti rendszerességű 
kommunális hulladékgyűjtés mel-
lett bevezettünk több olyan többlet-
szolgáltatást, amelyért a lakóknak 
nem kell fizetniük. Rendszeressé vált 
a házhoz menő, szelektív hulladék-
gyűjtés: a műanyag-, a papír-, illetve 
a zöldhulladék szállítás. Most már a 
lakók külön kukát kaphatnak a sze-
lektív hulladékgyűjtéshez. Ha valaki 
figyelte a hulladékszállítás területén 
bekövetkezett változásokat, az már 
három kukával is rendelkezhet ott-

hon. Mind a hármat más hulladék 
gyűjtésére használhatja, és mind-
egyik kukát havonta legalább egy-
szer ürítik.  A kommunális hulladékot 
természetesen továbbra is hetente vi-
szik el. Bevezettünk a házhoz menő 
lomtalanítást, amelyre évente két al-
kalommal, ingyenes lehetőség van. 
A közszolgáltatónál kell egyeztetni 
az időpontot. Ezek olyan fejlesztések 
voltak a hulladékszállítás területén, 
amelyek megnövelték a kényelemér-
zetét a lakosoknak. Sajnos, az FBH 
Nonprofit Kft. úgy döntött, kivonul 
a megyéből, ezért keresnünk kellett 
egy új közszolgáltatót, ez a DAREH 
Társulás lett. Reméljük, hasonló szín-
vonalon fogja végezni a hulladékszál-
lítást, mint az előző szolgáltató. 

Jóváhagytuk a nyári napközis ellá-
tásról és a szünidei étkeztetésről szóló 
beszámolókat. Mindkét szolgáltatást, 
amelyet az önkormányzatnak köte-
lező feladatként kell ellátnia, magas 
színvonalon valósították meg a fel-
adatellátással megbízottak. Ugyan-
akkor megállapítottuk azt is, hogy az 
erőfeszítések ellenére, sokkal többen 
is igénybe vehették volna a szünidei, 
ingyenes étkezést.  

Képviselő-testületünk módosí-
totta a 3. számú házi gyermekorvo-
si körzet feladat-ellátási szerződését. 
Dr. Katona Piroska rendelési idejé-
nek módosításra azért nyílt lehető-
ség, mert október elsejétől Dr. Nagy 
Éva háziorvos megkezdi rendelését 
a doktornő által helyettesített, fel-
nőtt háziorvosi körzetben. Október 
elsejével új, felnőtt háziorvos kezd-
te meg működését a Pikó Béla utcai 
rendelőben. Remélhetőleg ezzel is se-
gíteni tudjuk a gyomaendrődi egész-
ségügyi alapellátásba kényszerülőket, 
lerövidül a várakozási idő.  Dr. Kato-
na Piroska gyermekorvosi körzetében 
több időt tud fordítani a gyerekekre, 
illetve a doktornőnek engedélyt adott 
képviselőtestületünk arra, hogy he-
lyettesítést vállaljon Csabacsűdön, 
Kardos-Örménykúton, ezáltal segítve 
a járást, illetve kistérségünket. Tár-
gyaltuk a Gyomai Szülőföld Baráti 
Kör kérelmét, amely a Kállai-szobor 
tulajdonjogának, illetve a szobor állí-
tás pénzügyi teljesítéséről szólt.  Az 
önkormányzat újabb másfélmillió fo-
rinttal támogatta a Gyomai Szülőföld 
Baráti Kört, de az összeget a Kállai 
szobrot elkészítő művésznek fogjuk 
átutalni. Ezzel lezárjuk a Kállai-szo-
bor körül kialakult pénzügyi nehéz-

ségeket, teljes mértékben rendezzük 
a szobor sorsát. A szobrot az egyesü-
let felajánlotta az önkormányzatnak. 
Amennyiben az elszámolások meg-
történtek, október végén döntünk a 
tehermentes szobor átvételéről. 

Beszámoltak gazdasági társasága-
ink is, amelyek mérlege pozitív, vagy 
nulla. Úgy gondolom, ez azért je-
lentős, mert ebben az évben már az 
újonnan kialakított struktúra szerint 
működtek a társaságok. Remélhető-
leg, a korábban meghozott döntések 
és az ott dolgozók munkájának kö-
szönhetően megszűnik az a pazarló 
gazdálkodás, amely a korábbi éveket 
jellemezte, és eltűnnek a húsz-har-
minc-negyvenmilliós hiányok, ame-
lyek a korábbi működést jellemezték.  
Ezek az eredmények segítik az ön-
kormányzat gazdálkodását, több pénz 
marad a település fejlesztésére. 

A Liget Fürdőnek korábbról van 
egy hitele, amelyet korábban az ön-
kormányzat rendezett a hitelintézet 
felé. 15 millió forint megfizetését az 
önkormányzat részére öt részletben 
vállalta a fürdő. Azt kérte az ügyve-
zető igazgató úr, hogy a visszafizetés 
összegét fordítsa a fürdő fejlesztésre 
az önkormányzat. Az önkormányzat 
szempontjából nagyon konstruktív 
és jó a javaslat. Pozitív változás ez a 
fürdő gazdálkodásában és a gazdál-
kodásról való gondolkodásmódban. 
Remélhetőleg, az elkövetkezendő 
négy évben, amikor az újabb három-
millió forintok esedékesek lesznek, 
szintén hasonló, konstruktív fejlesz-
tési elképzeléseket tudunk megvaló-
sítani.

A GyomaKözszolg Nonprofit Kft. 
ugyan pozitív működési eredményt 
mutatott az első félévben, és várha-
tóan 25 millió forint lesz az eredmé-
nye 2017-ben, viszont a likviditása 
veszélyben van. A fizetőképessége 
azért van veszélyben, mert az orszá-
gos közszolgáltatást felügyelő NHKV 
Zrt. felé, a jelenlegi közszolgálta-
tónk nem tudott teljes mértékben el-
számolni. Ez nem a közszolgáltatónk 
hibája. Amint ezek az elszámolások 
és kifizetések megtörténnek, meg-
szűnik a finanszírozási probléma a 
GyomaKözszolg Nonprofit Kft.-nél. 
Az átmeneti időszakra tízmillió fo-
rintot adunk a kft.-nek kölcsön.

A cikk folytatódik 
a következő oldalon...

Polgármesteri tájékoztató
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Kitüntették a 40 éves Endrődi Táj-
házat a Szabadtéri Néprajzi Múze-
umban, Szentendrén.
A szentendrei Skanzenben szeptem-
ber 23-án, Tájházaink vendégségben 
címmel rendezték meg a magyaror-
szági és határon túli magyar tájházak 
szakmai találkozóját. Az eseményen 
Dr. Nagy Mihály az EMMI főosztály-
vezetője és Dr. Cseri Miklós a Skan-
zen főigazgatója elismeréseket adott át 
a rendezvényre meghívott jubiláló táj-
házaknak. A kilenc kitüntetett tájház 
között szerepelt az Endrődi Tájház, 
mely az idén ünnepli alapításának 40. 
évfordulóját. Az elismerést Toldi Ba-
lázs polgármester és Dr. Szonda Ist-
ván a tájház vezetője vette át. 
A rendezvényen meghirdették a Táj-
házaink almafája programot és az al-
mák versenyét. Több mint 20 féle 
hagyományos almafajtát kóstolhattak 
meg a vendégek és a legízletesebbek-
re leadhatták voksaikat is. Az Endrődi 
Tájház cigány almája elnyerte a bronz 
alma- díjat.

A Selyem út és az Apponyi út ke-
reszteződésében az úttestre zajfelverő 
bordákat fogunk elhelyezni mindkét 
irányban. Korábban a normálméretű 
STOP táblákat nagyobbra cseréltük, 
de azóta is történtek ott balesetek. 
Ezért döntöttünk arról, hogy növel-
jük a kereszteződés közlekedésbiz-
tonságát a hangfelverő bordákkal. 
Ugyanakkor felmerül a közlekedők 
felelőssége is, hiszen jól látható táblák 
vannak elhelyezve, és a sebesség meg-
választása sem lehet önkényes, a köz-
lekedési szabályok betartása kötelező. 
Nem mentesít ez alól a helyismeret hi-
ánya sem, akkor még fokozottabb fi-
gyelemmel kell közlekedni.

Ismét csatlakozunk a Borsa Hun-
garica felsőoktatási ösztöndíjrend-
szerhez. A korábbi évekhez képest 
megemeltük a jogosultsági kritérium-
hoz tartozó összeget, ennek köszön-
hetően többen tudják majd igénybe 
venni az ösztöndíjat. Sajnos, sosem 
volt kimerítve a keretösszeg. Remé-
lem, minél több fiatal kihasználja ezt 
a lehetőséget.  

A Német-zugi szivattyútelep üze-
meltetésének átadásáról is dön-
töttünk. A Német-zughoz tartozó 
csatornarendszert a KÖVIZIG kezeli, 
ők veszik át az üzemeltetést. Mindkét 
fél szerencsésnek tartja, ha a csator-
narendszer, a belvízvédekezéshez 

kapcsolható szivattyútelep, illetve a 
holtág kezelése egy kézben van. 

Döntöttünk a Sajt- és Túrófesztivál 
időpontjáról, amely 2018. április 27-
28-29-én lesz. A négynapos, hosszú 
hétvége első felében kívánunk prog-
ramokat rendezni, amelyhez 6,5 mil-
lió forint támogatást nyújtunk. 

A képviselő-testület döntése értel-
mében a Gyomaendrőd Díszpolgára 
címet prof. Dr. Gyuricza Csaba, Gyo-
maendrődért Kitüntető Emlékpla-
kettet pedig a Kistérségi Óvoda kap, 
amelyek átadására az október 23-ai 
ünnepi képviselő-testületi ülésen ke-
rül sor. 

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató (folytatás)

A Határ Győző Városi Könyvtár adott 
otthont a Gyomaendrődi Idősekért 
Alapítvány által kiírt versíró pályázat 
díjátadó ünnepségének. 
A beérkezett pályamunkákat 
Lehóczkiné Timár Irén alpolgár-
mester, Megyerimé Csapó Ildikó és 
Gondáné Cserenyecz Andrea érté-
kelte. A pályázaton Hangya Lajos-
né pályamunkái első helyezést értek 
el. Dobogósok lettek Zelenyánszki  
Mátyásné és Nagy Pálné versei.

A 40 éves Endrődi Tájház elismerése

Versíró pályázat időseknek – Díjátadó
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A Békés megyei Ön-
kormányzat szervezésében 
megrendezésre került Megye-
napon azoknak a települések-
nek a polgármesterei, értéktár 
vezetői vehettek át oklevele-
ket, akik helyi értéktárába az 
elmúlt esztendő során új érté-
ket vettek lajstromba. Gyoma-
endrőd polgármestere, Toldi 
Balázs vette át a Békés Me-
gyei Értéktár elnökétől, Zalai 
Mihálytól és a megyei ér-
téktár alelnökétől, dr. Erdész 
Ádámtól a gyomaendrődi ér-
téktárba bekerült értékekhez 
gratuláló oklevelet.

A Békés Megyei Önkormányzat elismerő oklevele

A III. Országos Közfoglalkoztatá-
si Kiállítást 2017. szeptember 22-23. 
között tartották Budapesten, a Vajda-
hunyad várában, amelyen Békés me-
gyéből egyedüliként, a gyomaendrődi 
közfoglalkoztatási program is bemu-
tatkozhatott.
Belügyminisztérium szervezésé-
ben harmadik alkalommal megren-
dezett Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításra azok a programok kaptak 
meghívást, akik ezt a feladatot leg-
jobban látják el. A rendezvényen 130 
kiállító mutatathatta be a megvaló-
sított közfoglalkoztatási programok 
eredményeit. A kiállítás jó alkalmat 
nyújtott a kiállító települések köz-
munkaprogramjának megismerésé-
re, az általuk készített termékek, és a 
helyi ételek kóstolására, azok megvá-
sárlására. A legjobbak között ott volt a 
gyomaendrődi közmunkaprogram is.

Gyomaendrődiek az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon

Dr. Nagy Éva vagyok, a gyomaendrődi 
III-as számú felnőtt háziorvosi körzet 
új orvosa. Szegeden születtem, általá-
nos iskolai tanulmányaimat Kiskun-
majsán végeztem. A szegedi Radnóti 
Miklós Gimnáziumban érettségiztem.
1988-ban nyertem felvételt a szegedi 
Szent-Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem Általános Orvosi Kará-
ra, ahol 1994-ben szereztem meg az 
orvosi diplomámat. Ezt követően a 
kiskunfélegyházi Városi Kórház gyer-
mekosztályán dolgoztam. Két fiam 
született, akik ma már 22 és 19 évesek. 
10 évet a gyógyszeriparban töltöttem 

kardiológiai, pulmonológiai, neuroló-
giai és pszichiátriai vonalon. 2013-tól 
háziorvosként tevékenykedem.
Gyomaendrőd egészségügyi „vér-
keringésébe” egy barátnőm által ke-
rültem, több mint 4 éve ügyeletes 
orvosként dolgozom a városban. Ez idő 
alatt kiváló kapcsolatot sikerült kiala-
kítanom a város egészségügyi (ügyele-
ti, mentős) dolgozóival, és reményeim 
szerint a betegekkel. Örömmel vállal-
tam el a III-as számú felnőtt házior-
vosi körzet működtetését Toldi Balázs 
Polgármester Úr felkérésére.
Szeretnék a nagy tiszteletnek örvendő 

Darvas Tamás doktor úr méltó utódja 
lenni. 
Gyógyító, megelőző tevékenységem 
során igyekszem családorvosi és em-
beri oldalról is a betegek érdekeit, mi-
nőségi életre való törekvését szem 
előtt tartani, melyben nagy segítsé-
gemre lesz a kiválóan képzett körzeti 
ápolóm Czeglédiné Szívós Andrea.
Bízom a betegek együttműködésében 
és türelmében, hiszen mindannyiunk 
közös érdeke a gyógyulás és az egész-
ség megőrzése.
Szeretettel és tisztelettel várom a kör-
zet már meglévő és leendő betegeit.

Dr. Nagy Éva

Új házi orvos rendel Gyomaendrődön
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Gyomaendrőd Város Önkormányza-
ta 2016. évben sikeresen pályázott a 
Költségvetési törvény által nyújtott le-
hetőségeken belül a Térségi Szociális 
Gondozási Központ által működtetett 
Központi Főzőkonyha fejlesztése érde-
kében. 
A projekt összköltsége 28 550 938 Ft, 
melyből 
1 4727 547 Ft önerőt biztosított az ön-
kormányzat saját forrásból. Az el-
nyert támogatás összege 27 123 391 
Ft. Ezen túl az önkormányzat saját for-
rásból további 1 247 140 Ft összegből 
a zöldségek és gyümölcsök tárolására 
hűtőkamrát alakított ki a főzőkonyhán.
A projekt révén infrastrukturális fej-
lesztés és eszközbeszerzés valósulha-
tott meg, melynek keretében sor került 
a főzőkonyha teljes padlóburkolat cse-
réjére, fűtéskorszerűsítésére, nyílás-
zárók cseréjére, szennyvíz rendszer 
felújítására (zsírfogó akna és akna-
rendszer felújítására), valamint nap-
kollektorok kerültek beszerzésre és 
felszerelésére a használati meleg víz 
biztosítása érdekében. A konyha épü-
letének külső homlokzata is megújult.
Az eszközbeszerzés keretében a ré-
gi, elhasználódott eszközpark cseréje 
valósulhatott meg, beszerzésre került 
egy elektromos kombinált sütő-páro-

ló, két darab 320 literes üst, aszalógép, 
burgonyakoptató gép, multifunkcioná-
lis robotgépek, dagasztógép. Továbbá 
a zöldségek és gyümölcsök tárolásá-
ra alkalmas hűtőkamra is kialakításra  
került.
A konyhai fejlesztés révén megva-
lósulhat egy sokkal hatékonyabb, 
egészségesebb közétkeztetés települé-
sünkön.
A kombi pároló sütő használatával a 
sült húsok sütési vesztesége 36%-ról 5-
10%-ra csökken, ezáltal a hús szafto-
sabb marad, nő az élvezeti értéke. 
A panírozott ételeknél, fasírozottnál a 
hagyományos technológiával szemben 
elérhetővé vált, hogy nem bő zsiradék-
ba kerüljön az étel elkészítésre, hanem 
zsiradékkal való bepermetezést köve-
tően az előmelegített sütőben több száz 
szelet rántott hús/fasírozott alig 10-
15 perc alatt ropogósra süljön. Ezzel 
az eljárással az eddig felhasznált ét-
olaj 90%-a megtakarításra kerül, a ha-
gyományos ízek megőrzése mellett. A 
zöldségek és köretek párolásának ideje 
is megrövidül az új eszköz által, emel-
lett jóval magasabb vitamin és ásványi 
anyag tartalmú ételek kerülnek kiszol-
gálásra. 
Az új eszköz lehetővé teszi az állandó 
magas minőség biztosítását úgy, hogy 

csökken az előállított 
ételek kalóriatartal-
ma. 
A fejlesztés nagyban 
hozzájárul a közét-
keztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egész-
ségügyi előírásokról 
szóló 37/2014 (IV.30.) 
EMMI rendeletbe 
szabályozott egész-
séges táplálkozás 
megvalósításához a 
településen.  
Önkor mányzatunk  

kiemelt figyelmet fordít a korosztá-
lyoknak megfelelő étkezés, a tápanyag 
és kalória bevitel megfelelő biztosítá-
sára, valamint arra, hogy a fogyasztók 
ne csak finom, hanem egészséges éte-
leket is kapjanak, hozzájárulva ezzel 
az egészségtudatosság kialakításához 
gyermekkortól időskorig egyaránt.
Az intézmény  főzőkonyháján, munka-
napokon átlagosan:
• 52 fő bölcsődésnek ebédet
• 315 fő óvodásnak tízórai, ebéd, 
uzsonnát
• 540 fő általános iskolásnak ebédet, 
tízórait, uzsonnát
• 178 fő idős otthoni lakónknak regge-
li, ebéd, vacsorát, továbbá 
• 100 fő részére alkalmazotti vagy 
vendég ebédet szolgálunk ki.

Megújult a konyha

Fotó: Megyeri László

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
nevében, Toldi Balázs polgármester 
virágot helyezett el a Kállai szobornál. 
A Nemzet Színésze, Gyomaendrőd 
Díszpolgára, Kállai Ferenc 1925. 
október 4-én született Gyomán, hét 
éve hunyt el.

Koszorúzás Kállai  
Ferenc születésnapján



6

Az Országgyűlés - a Csongrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
2017. június 30. napján tartott 
rendkívüli, nyilvános ülésén hozott 
határozata szerint - megszavazta, 
hogy Csongrád megye elnevezése 
„Csongrád-Csanád” elnevezésre 
módosuljon.
Döntés született abban is, hogy 
2017. november 1-jétől az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a 
Magyar Államkincstárba olvad.
Az illetékekről szóló törvényjavaslat 
is elfogadásra került, mely 
illetékmentességet biztosít a 
közérdekű nyugdíjas szövetkezet 
cégbejegyzéséhez, ahogy az a 
szociális szövetkezet, a Kft., az egyéni 
cég, a Kkt. és a Bt. esetében már 
adott. Az illetékmentesség a törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekre is kiterjed, így a már befizetett 
illeték visszatérítésére a cégbíróság 
végzése alapján, hivatalból kerül sor. 
A közjegyzőkről szóló törvény és 

egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosítását is elfogadták. 
Az Európai Bizottság 2016-
ban indított kötelezettségszegési 
eljárást Magyarország ellen, mert 
jogrendszerében a közjegyzői 
hivatás gyakorlása állampolgársági 
feltételhez volt kötve. A most 
elfogadott törvénymódosítás az 

Európai Bíróság Európai Bizottság 
kontra Magyarország ügyben 2017. 
február 1-jén hozott ítéleten alapul, 
és a hatályos szabályoknak az ítélet 
végrehajtása érdekében történő 
módosítását szolgálja. Az ítélet lényege, 
hogy kimondta a közjegyzői tisztség 
tekintetében nem indokolt a magyar 
állampolgárság feltétele. A törvény 
továbbá felhatalmazza a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamarát, 
hogy létrehozza a Végrendeletek 
Országos Nyilvántartását.
A bírósági polgári nemperes 
eljárásokban alkalmazandó 
szabályokról, valamint egyes 
bírósági nemperes eljárásokról is 
döntött az Országgyűlés. A most 
elfogadott javaslat célja egyfelől, hogy 
meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek valamennyi bírósági polgári 
nemperes eljárásban – ha az adott 
eljárást szabályozó törvény másként 
nem rendelkezik – érvényesülnek. 
Másfelől itt kapnak helyet azok, a 
jelenleg jellemzően rendeleti szinten 
szabályozott polgári nemperes 
eljárások, amelyek törvényi 
szintű szabályozását indokolt 
megteremteni.

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye
Az Országgyűlés 2017. október 3-án meghozott egyes döntései

„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.

Á L L ATO K

XIX. GYOMAENDRŐDI ŐSZI TÁRLAT

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kossuth Lajos utca 9.

Kiállítók:
Bognár Nóra
Cs. Nagy Lajos
Hevesi-Nagy Anikó
Juhász Sándor
Kondor Nóra
Kovásznai Nóra
Kovásznai Klára
Lövei Zsófia
Mészáros Annamária
Nagy Zopán
Novák Hanga
Nótári Krisztina
Szakáll Sándor

Nyitás: 2017. október 27. 1800

Zenélnek: Gulyás Dóra Eszter és Papp Gábor gitárművészek
Zárás: 2017. november 24.

Megtekinthető hétköznap: 800-1900

 szombat: 1400-1800
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A Békés Megyei Kormányhivatal 1,2 
milliárd vissza nem térítendő uniós tá-
mogatást nyert a KEHOP-5.2.2 projekt 
keretein belül, mely során ünnepélyes 
keretek között, elsőként a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Gyomendrődi 
Járási Hivatalának megújult épületét 
adták át, 2017. szeptember 28-án.
Az átadó ünnepségen Dr. Pacsika 
György a Békés Megyei Kormányhiva-
tal Gyomaendrődi Járási Hivatal veze-
tője köszöntőjében kiemelte, hogy a több 
mint 100 éves, immár megújult Gyoma-
endrődi Járási Hivatal épülete tovább-
ra is a gyomaendrődi állampolgárokat 

fogja szolgál-
ni. Továbbá el-
mondta, hogy az 
állami tisztvise-
lők legfontosabb 
feladata, hogy 
teljes elhivatott-
sággal szolgálják 
az állampolgáro-
kat, és végezzék 
mindennapi tevé-
kenységüket.
Dr. Takács Árpád 
a Békés Megyei 
Kor mányh iva -

talt vezető kor- mánymegbízott 
ünnepi beszé- dében kiemel-
te, hogy a Kormányhivatal a Magyar 
Kormány hozzájárulásával egy olyan 
városképi fejlesztést is végre hajtott a 
járási épület felújításával, melyre ko-
rábban még nem volt példa. A kor-
mánymegbízott kitért arra is, hogy a 
közigazgatás akkor működik jól, ha 
értelmi és érzelmi azonosulás van az 
ügyfelekkel. A Békés Megyei Kor-
mányhivatal azon dolgozik, hogy a 
megyében a köz szolgálata a szó leg-
nemesebb értelmében legyen szolgálat, 
mint elmondta a hivatal feladata, hogy 

a közösséggel szemben kötelezettséget 
vállaljon.
Dankó Béla országgyűlési képviselő 
átadóbeszédében elmondta, hogy Gyo-
maendrődön egy meghatározó- és az 
egyik legfontosabb szolgáltatást nyúj-
tó épület újult meg. Az épület föld-
gáz fogyasztása várhatóan 60%-kal, 
az elektromos áram költsége várható-
an 90%-kal csökken a beruházás kö-
vetkeztében, mely közel 5 millió Forint 
megtakarítást jelent a működési költ-
ségvetésben.
Az épületen megtörtént 878 m2 utó-
lagos homlokzat és 2008 m2 utólagos 
hőszigetelés a padlástéri födémen. Az 
épületben 43 db fa homlokzati nyílás-
záró cseréje, 27 db fa homlokzati nyí-
lászáró felújítása és 33 db műanyag 
ablak cseréje valamint hőszigetelt alu-
mínium bejárati ajtók kerültek beépí-
tésre. A fűtéskorszerűsítéshez a régi 
kazánokat 2 db új 100 kW-os konden-
zációs kazán váltotta fel. 89 db ter-
mosztatikus radiátorszelep beépítése 
hozzájárul a helyiségek állandó hő-
mérsékletéhez, így elkerülhető lesz az 
irodák alul- vagy túlfűtése. Az épület 
tetejére telepített 56,94 kW teljesítmé-
nyű, 219 db panelből álló napelemes 
rendszer üzemeltetése jelentős villa-
mos energia megtakarítást eredmé-
nyez.

Átadták a Járási Hivatal épületét

2017. szeptember 28-án ünnepélyes 
keretek között új elnevezést kapott a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal eddig 

csak Kistárgya-
ló néven hívott 
hivatali helyisé-
ge. A terem ettől 
a naptól kezdve a 
Corini terem ne-
vet viseli, a helyi 
illetőségű Corini 
Margit festőmű-
vész előtti tisz-
telgés jegyében. 
A teremben idő-
szakos kiállítás-
ként a művésznő 
néhány jellem-
ző festménye te-
kinthető meg az 

érdeklődők számára.
Az ünnepségen részt vett Dankó Bé-
la országgyűlési képviselő, Dr. Takács 

Árpád kormánymegbízott, Toldi Ba-
lázs polgármester, dr. Pacsika György 
járási hivatalvezető, és dr. Frankó Ká-
roly, a Közalapítvány Gyomaendrőd 
Város Közgyűjteményeiért Kuratóri-
um leköszönő elnöke is. A kiállítást dr. 
Pacsika György hivatalvezető nyitotta 
meg, majd dr. Frankó Károly mondta el 
Corini Margit művészetével és életút-
jával kapcsolatos gondolatait és szemé-
lyes élményeit. Az esemény zárásaként 
Toldi Balázs polgármester mondott po-
hárköszöntőt, aki külön kiemelte dr. 
Frankó Károly eddigi érdemeit a mű-
vésznő emlékének megőrzése kapcsán.
A kiállítás 2017. december 22-ig mun-
kanapokon előzetes telefonos időpont 
egyeztetés (tel: 06-66-284-043, kap-
csolattartó: Gonda Anett titkársági 
szakügyintéző) után ingyenesen meg-
tekinthető, az 5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1. sz. alatt.

Ünnepélyes teremnévadó
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2017. szeptember 6. napján fogad-
ta az ötvenezredik ügyfelét a Gyoma-
endrődi Járási Hivatal Gyomaendrődi  

Kormányablaka.
2017. szeptem-
ber 6. napján ün-
nepélyes keretek 
között köszön-
tötte az ötvenez-
redik ügyfelét a 
G yom a e nd rő d i 
Kormányablak. A 
szerencsés ügyfél 
Balogh János Zsolt 
gyomaendrődi la-
kos volt, aki ve-
zetői engedéllyel 
kapcsolatos ügy-
intézés érdekében 

járt a hivatal- nál. Az ügyfe-
let Dankó Béla országgyűlési képvise-
lő; dr. Takács Árpád, a Békés Megyei  

Kormányhivatal kormánymegbízottja; 
és dr. Pacsika György, a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal hivatalvezetője kö-
szöntötte.
Balogh János Zsolt elmondta, hogy 
elégedett a Kormányablak ügyintézési 
tevékenységével, és pozitív tapasztala-
tairól számolt be.

A Gyomaendrődi Kormányablak a 
2015. április 30. napján történt megnyi-
tása óta stabil ügyfélbázissal bír. Heti 
szinten kb. 500 főt fogad a Kormány-
ablak ügyfélszolgálata. A Kormány-
ablak váróterében található, bárki által 
kitölthető ügyfél-elégedettségi kérdő-
ívek tapasztalatai alapján az ügyfelek 
elégedettek a Kormányablakban igény-
be vehető ügyintézési lehetőségekkel 
és az itt dolgozó ügyintézők teljesítmé-
nyével.

50 000. ügyfél Gyomaendrődön

2017. szeptember 8. napján megérkez-
tek a Gyomaendrődi Járási Hivatal-
hoz azok a személyi igazolvány olvasó 
eszközök, amelyeket 2017. november 
1. napjától fognak használni az egész-
ségügyi dolgozók a hagyományos, pa-
pír alapú vényeket leváltó új e-receptek 
kapcsán.

A kártyaolva-
sók kiosztását a 
G yom a e nd rő d i 
Járási Hivatal ki-
jelölt munkatársa 
végzi, aki a he-
lyi egészségügyi 
i n t é z m é n y e k -
kel egyeztetve, 
az Állami Egész-
ségügyi Ellátó 
Központ (ÁEEK) 
által kiadott doku-
mentumok segít-
ségével, ütemterv 
szerint fogja át-
adni a kártyaol-

vasókat az egészségügyi intézmények, 
háziorvosok, gyógyszertárak kapcso-
lattartóinak.
Az e-recept egy elektronikus vény-
kezelő és nyilvántartó rendszer, az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Tér (EESZT) egyik legfontosabb 
szolgáltatása. Az EESZT egy modern 

és egységes informatikai környezet, 
olyan felhőalapú technológiát hasz-
náló kommunikációs tér, ami a jelen-
leg elérhető legmagasabb fokú adat- és 
kibervédelemmel ellátva kapcsolja ösz-
sze az egészségügyi ellátókat egymás-
sal – beleértve a kórházi, a járóbeteg- és 
a háziorvosi ellátást, valamint a gyógy-
szertárakat is –, illetve számos, a gyor-
sabb gyógyulást és kényelmet biztosító 
szolgáltatást nyújt a lakosság számára.
Az e-receptek kiadása és kezelé-
se érdekében a járási hivatalok kor-
mányablakai folyamatosan végzik 
az egészségügyi dolgozók új típusú, 
elektronikus tároló elemmel ellátott 
személyi igazolvánnyal való ellátását, 
mely okmányra az orvosoknak és asz-
szisztenseiknek szükségük lesz a rend-
szer használatához.

Bővebb információk az EESZT rend-
szerről és az e-receptről az alábbi lin-
keken elérhetőek el:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt
https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/
eeszt-informacios-portal/gyik

Újabb lépés történt az e-recept felé

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

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatala 
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A Gyomaendrődi Járási Hivatal kis-
termét Corini Margitról nevezték el, 
amelyen Dr. Frankó Károly úr mon-
dott beszédet, illetve mutatta be rövi-
den Corini Margitot és csodálatra méltó 
művészetét. Beszédében felidézte az 
1976-os kiállítás megnyitóját. Az akko-
ri, ott elhangzott beszédét adjuk közre. 
„1976-ban Honti Antal felkért, nyis-
sam meg Corini Margit kiállítását. Sen-
ki nem merte felvállalni, politikai okok 
miatt. Corini Margit osztályidegen volt 
– Budapestről Gyomára száműzték- itt 
élt 1952-től 1982-ig. Idén, október 5-én 
lesz 35 éve, hogy elhunyt, 120 éve szü-
letett. Ez az írás, az akkori megnyitó 
eredeti, megőrzött példánya. Ezt olvas-
tam fel 1976-ban, a kiállításon. Utólag, 
a párt és a megye vezetése rosszallóan 
fogadta: ennek a fasiszta nőnek a képei 
mit keresnek itt a falakon?- hangzott a 
vélemény. Corini a neve miatt volt „osz-
tályidegen”.

Kedves Vendégeink!
Azt hiszem, nem könnyű feladatra 

vállalkoztam, amikor eleget téve a szá-
momra igen megtisztelő és kedves fel-
kérésnek: Corini Margit festőművész 
kiállítását most megnyitom.

Több mint egy évtizedes, személyes 
jó barátság fűz Corini Margithoz, az 
emberhez, e nagy műveltségű, magá-
nyos művészhez. Régi barátságunk ad-
ta az erőt és a lelkesedést, hogy mint a 
szépet a művészeteket szerető ember, 
beszéljek most a festészetéről.

Miért pihentek ezek a képek hosz-
szú éveken keresztül egy falusi ház fa-
lain, zugaiban- melyek egykor annyi 
szép sikert elismerést hoztak alkotójuk-
nak Franciaországban, a távoli Egyesült 
Államokban és nem utolsó sorban Ma-
gyarországon is? Miért kell Őt mégis 
bemutatnunk, túl a szokványos, ilyen-
kor illő bemutatáson is?

Közel 25 esztendeje él Gyomán és a 
szűk baráti kör kivételével nagyon ke-
veset tudnak Róla, még az itt élők is. 
Hogyan is kezdődött ez a tartalmas és 
sikerekben gazdag pálya, melynek első 
és legaktívabb periódusára emlékezünk 
ma vissza. Igen fiatalon 1923- ban az 
Egyesült Államokba utazik, New York-
ban festő akadémiára jár. 1928- ban Pá-
rizsba kerül - álmai városába- festészete 
itt bontakozik ki igazán. 1932- ben már 
egy esztendő alatt három kiállítás jel-
zi alkotói útjának mérföld köveit -New 
York- Párizs- Budapest- ezek az állo-
mások és természetesen sikerek. New 
Yorki kiállítását Roosvelt elnök fele-
sége nyitja meg, és az elnök szemé-

lyesen is vásárol képeiből. A korabeli 
kritikák egyértelműen a Párizsi éjsza-
ka festőjének nevezik el. Neves, világ-
hírű kritikusok írnak Róla elismerően. 
Így pl. Andre Salmon, a költő és kriti-
kus, a francia művészvilág anekdotázó, 
nagyszerű egyénisége, aki nem kiseb-
beket segített a világhír felé mint Pi-
casso, vagy Modigliani. Andre Saus, a 
másik korabeli kritikus pedig így ír Ró-
la: „Az az igazság, hogy Corini tehetsé-
ges művész, bátor és mindenek fölött, 
szerelmes a művészetébe. Igazi művész 
és szép művész a szó mindenféle értel-
mében.

15 éven keresztül állít ki képeket Pá-
rizsban a Grand Palais- ban - ahol az 
igen szigorú zsűri ad csak lehetőséget a 
bemutatkozásra. Ha meg akarjuk érteni 
művészi ábrázolásának kiindulópontját, 
akkor látnunk kell azt is, milyen tuda-
tosan törekedett színskálája pontos ki-
dolgozására, hogy képeinek fénye és 
ragyogása egyre tökéletessé válhasson. 
Festményein az árnyalatok kontraszt-
jaival, a felületek dinamikus egymás 
mellettiségével, pompásan tud tereket 
érzékeltetni. Ezek az eszközök belső 
érzékenységét, életörömét sugározzák. 
Művészetére jellemző az egyéni látás 
és színvilág, amely egyik legfőbb érté-
ke festészetének. Párizs a festők városa: 
képeinek gyakori színhelye az apacsta-
nyák környéke. Figurái különös éjszakai 
lények, kabátjuk gallérja mögé búvó, si-
ető emberek. Érezzük, szinte tapintjuk 
az éjszakát, a párizsi hajnalokat. Külö-
nös fények derengenek a keskeny utcák 
égboltjain- a még alvó város hangulata 
egybefonódik az ébredéssel. Alakjai si-
etnek, vagy ébren álldogálnak egy-egy 
derengő lámpa fénye alatt. Vajon hon-
nan jönnek és hová mennek? Talán egy 
szép éjszaka, egy csodás szempár bű-
völetében hazabotorkáló szerelmes lép 
elő a homályból, hogy egy sarkon be-
fordulva, örökre elbújjon előlünk. S e 
magányos figurák között, néha feltű-
nik a mélybehajló kékben, egy tűzpi-
ros svájcisapkás törékeny alak, aki nem 
más, mint a művésznő. Keskeny sikáto-
raiban, e csodálatos városnak - mint a 
mesékben- a legkisebb fiú győzni akar 
és tud, a képek hangulata bizonyítja: 
mi is ott vagyunk vele, fogjuk a kezét 
és mesél nekünk barátairól, ellenségei-
ről. Csodálkozó, tág pupillával érzékel-
jük az éjszakát, hisz nekünk nem kell 
félnünk, mert fogja a kezünket, úgy ve-
zet be birodalmába. Képeit nézegetve 
ott vagyok én is, ebben az ismeretlen és 
mégis ismerős világban. Hisz mindany-
nyian sokat hallottunk már Párizsról - a 

vágy városáról. S ki kételkedne abban, 
hogy a Párizsi éjszakák nem voltak va-
lóban csodálatosak? Mindannyiunknak 
vannak emlékei, voltak és lesznek éj-
szakáink, sietős hajnalaink. Azt hi-
szem, Corini művészi világával nem 
nehéz azonosulni.

E képek évtizedekkel ezelőtt szü-
lettek, azóta a világ sokat változott, 
mondhatni alapjaiban változott meg. Mi 
emberek, az egyre rohanóbb tempóban, 
remélhetőleg megmaradtunk ember-
nek. Néha-néha - nem kell azt szégyell-
ni-, a nosztalgia úrrá lehet rajtunk, ha 
csak órákra-percekre is. Ezért vagyunk 
ma itt, e nosztalgia jegyében rendezett 
kiállításon. Mielőtt e néhány gondolatot 
befejezném, megköszönöm a Nagyköz-
ségi Tanács alapszervezetének a segítő 
szándékot. Honti Antal művész úrnak 
személyes segítséget a kiállítás meg-
rendezéséért. Megköszönöm a Gyomai 
Kner Nyomdának az ízléses meghívók 
elkészítését. Remélhetőleg a kiállítás si-
keres folytatása lesz, a már eddig is le-
zajlott hasonló rendezvényeknek!

Községünknek vannak hagyomá-
nyai, híres szülöttei, gondolok a Kner 
családra, vagy Pásztor Jánosra, az el-
ső európai rangú magyar szobrászmű-
vészre, Vidovszky Bélára, a nemrég 
elhunyt neves festőre. Az ő szellemük-
ben továbbra is keresni és kutatni fog-
juk a szépet, a jót, hogy gazdagabbakká 
váljunk!

Most pedig emlékezzünk Corini 
Margitra együtt, a képein keresztül, fia-
talságára, emlékeire, élményeire, egyál-
talán az ő világára.

Köszönöm figyelmüket!
Dr. Frankó Károly

Corini Margit kiállításának, a terem névadójának kapcsán…

Felhívás!

A Vidovszky Képtár felkéri a 
tisztelt lakosságot, hogy akinek 
magántulajdonában van Corini 
Margit személyes tárgya, adja át a 
Képtárnak, a közgyűjtemény részére.
A lehetséges tárgyak: 
- festéshez szolgáló eszközök: ecsetek, 
festő kések, paletta, festőállvány
- szemüveg, könyvek és bármilyen 
személyes tárgy
Minden, ami a festőnőhöz köthető, 
rendkívül értékes lenne számunkra! 
Ezeket a tárgyakat vitrinben 
helyeznénk el, közkinccsé téve a 
Corini Margitról elnevezett teremben. 
Természetesen az adakozók nevét a 
tárgyak mellett feltüntetnénk.
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Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata és Nagyenyed Város Önkormány-
zata a reformáció 500. évfordulója és 
a Gyoma 300 ünnepségsorozat kere-
tében testvérvárosi találkozót valósí-
tott meg 2017. augusztus 17-20. között 
Gyomaendrődön. A program a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 
valósult meg. 

Reformáció 500. évfordulója, illet-
ve a magyarországi reformáció 450. 
évfordulója képezte az idei évre ter-
vezett testvérvárosi programunk alap-
ját. Az évforduló testvértelepülésünk 
és a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollé-
gium életében is kiemelt jelentőséggel 
bír. Ehhez kapcsolódott a Gyoma 300. 
jubileum, mely kapcsán Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata programsoroza-
tot rendezett.

Programunk célja a nemzeti iden-
titás és az összefogás erősítése a test-
vérvárosunk részvételével szervezett 
programon keresztül.

Program: A nagyenyedi testvérvá-
ros csoport (20 fő) autóbusszal érkezett 
augusztus 17-én Gyomaendrődre. Szál-
láshelyük és étkeztetésük a Szent Antal 
Zarándokházban volt. Másnap, augusz-
tus 18-án a Bárka Látogatóközpontban 
szerveztünk részükre egy informáci-
ós napot, mely keretében emlékeztünk 
a reformáció 500. évfordulójáról és a 
magyar reformáció 450. évvel ezelőt-
ti eseményeiről. A magyar reformá-
ció kiemelkedő személyisége Szegedi 
Kiss István a térségben végezte annak 
idején prédikátori működését, melyről 
tájékoztattuk a nagyenyedi vendégcso-
port tagjait. A csoport délután folya-
mán megtekintette a Hármas-Körös 
gyönyörű természeti környezetét egy 
gyalogos kiránduláson, majd látogatást 
tettek a helyi Bethlen Gábor Szakkö-
zépiskolában és tisztelettel adóztak Er-
dély nagy fejedelmének emléke előtt, 
az iskola udvarán lévő Bethlen Gábor 
szobornál. A napot a Liget Fürdőben 
zárták, ahol kellemes fürdőprogram 
várta a gyerekeket.

Augusztus 19-én, a Kállai Ferenc 
Kulturális Központ szervezésében ke-
rült megrendezésre a  XIX. Nemzet-
közi Halfőző Verseny. A rendezvény 
fővédnöke Kis Miklós Zsolt Agrár 
Vidékfejlesztésért felelős államtit-
kár volt, aki jelenlétével megtisztelte 
programunkat. A megnyitón köszön-
tőt mondott Dankó Béla országgyű-
lési képviselő, valamint Toldi Balázs 
Gyomaendrőd város polgármestere. A 
közel 20 főzőcsapat több mint 25 kü-
lönböző ételt készített a nap folyamán, 
melyeket a szakmai zsűri értékelt. A 
legtöbb halétel a Tiszai- Körösi jellegű 
kategóriában készült. Az idei program-
ban szerepelt látványfőzés, népze-
nei koncert, a Körös-Vidéki Horgász 
Egyesület által rendezett horgászver-
seny, valamint népi ügyességi játékok 

várták a gyerekeket.
A rendezvényen a nagyenyedi cso-

port is részt vett, bográcsukban sajátos 
ízű halászlé főtt. A színpadi prog-
ramokban fellépő hagyományőrző 
csoportok mellett a nagyenyedi nép-
táncosok lelket gyönyörködtető mű-
sort adtak. A testvérvárosi küldöttség 
az utolsó napon részt vett a református 
istentiszteleten, a Gyomai református 
templomban, majd rövid készülődés 
után hazaindult.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alap 
támogatását, hogy lehetővé tették a 
határon túli magyar közösségünk, test-
vérvárosi vendégeink gyomaendrődi 
látogatását, és hogy együtt ünnepel-
hettük a reformáció 500. évfordulóját 
és Gyoma 300. éves jubileumát!

Bethlen Gábor Alap - Beszámoló
Gyomaendrőd-Nagyenyed testvérvárosi kapcsolatok erősítése és a 
reformáció 500 évfordulója alkalmából szervezett programsorozat

Gyomaendrőd, 2017. augusztus 17-20.
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Kedves Olvasók!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy 
lezajlott a 2017. évi Anyatejes Világ-
napi rendezvényünk. Szeretnénk meg-
köszönni, hogy olyan nagy számban 
megjelentek, és megtiszteltek bizal-
mukkal! Terveink szerint hagyomány-
nyá növeljük ezt a fontos eseményt 
és évről évre szeretettel várjuk a vá-
ros lakóit, hogy ünnepelhessük szop-
tató és szoptatni vágyó édesanyáinkat. 
2017. szeptember 1-jétől bevezetés-
re került egy új vizsgálati rendszer a 
családgondozásban. Célja, összefog-

lalni a gyermekvédelmi feladatainkat, 
meghatározni a jelzőrendszeri együtt-
működésünket, és meghatározni a 0-7 
éves korú gyermekek szűrővizsgálatai-
nak elvégzését. Rizikószűrést végzünk 
a várandósok és az újszülöttek köré-
ben, hogy objektíven megítélhessük az 
egészségügyi és szociális helyzetet.
Kibővült a státuszvizsgálatok rendje. 
Szűrést végzünk 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 
18 hónapos életkorban, majd 2, 2 és fél, 
3, 4, 5, 6, 7 éves életkorban. A szűrő-
vizsgálatokon való megjelenés minden 
esetben kötelező, mulasztása gyermek-
elhanyagolásnak minősül. Ebben az 

esetben jelzőrendszeri tagként jelzést 
kell tennünk a Gyomaendrődi Család- 
és Gyermekjóléti Központ felé, vala-
mint az ÁNTSZ felé. A szülőkkel ún. 
szülői kérdőíveket töltetünk ki a gyer-
mekek fejlődésével kapcsolatban. A 
kérdőívek és a vizsgálatokkal kapcso-
latos részletes információk megtalál-
hatók a www.gyermekalapellatas.hu 
honlapon.
Bízunk benne, hogy az új rendszer 
még hatékonyabbá teszi szerepünket a 
családok életében!
Szép napot, jó egészséget kívánunk!

A gyomaendrődi védőnők nevében 
Kocsis Andrea

A védőnők tollából…

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 Város Önkormány-
zata csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2018. évi fordulójához, 
melynek célja: a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felső-
fokú tanulmányainak támogatása, az 
esélyteremtés érdekében. 

Az „A” típusú pályázatra azok a te-
lepülési önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik felsőok-
tatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfoko-

zatot és szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatá-
si szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a te-
lepülési önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik: 
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem ren-

delkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizet-
tek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődő-
en felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) alap-
fokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni.

A pályázati kiírás a  
www.gyomaendrod.hu oldalon érhe-
tő el. 
A pályázatok benyújtási határideje: 
2017. november 7. 
További információ: Omiliákné 
Csikós Anikó 66/581-233

Pályázati lehetőség - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

M E G H Í V Ó 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a  
 

2017. október 25-én, szerdán 15 órakor 

kezdődő lakossági fórumra a Városháza üléstermébe 
 

A lakossági fórum tárgya: 
 
Előzetes tájékoztatás Gyomaendrőd Város településképi arculati kézikönyvének 
elkészítéséhez, és a településképi rendelet megalkotáshoz. 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és az érintett Partnereket, hogy 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend alapján a 
Településkép Arculati Kézikönyvének és az új településképi rendeletének készítését 
megkezdi. 

 Szíves megjelenésére számítunk. 

  
Toldi Balázs polgármester 
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A Kistérségi Óvoda hírei
Óvodai életünk színes, változatos 
programokkal gazdagon telt az elmúlt 
időszakban is. Látogatást tettünk a 
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör által 
szervezett Őszi Termésbemutató 
Kiállításon, ahol sok érdekes ismeretet 
szerezhettek a gyermekek a növények 
világáról. 
Óvodáink ebben az évben 
is csatlakoztak a „TeSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért” akcióhoz, amely 
ma hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalma. Szeptember 15-én 
óvodáink nagycsoportosai is kesztyűt 
húzva csatlakoztak az akcióhoz. 
Fontos hogy már kisgyermekkorban 
kialakuljanak a környezetre figyelő 
magatartásformák és szokások, hogy 
később majd a környezetüket szerető, 
tisztelő, értékeit megbecsülő, azokat 
védő emberekké váljanak. 
Szeptember 28-án délelőtt újra 
Szüreti mulatságtól volt hangos 
a Százszorszép Óvoda udvara. A 
hagyományápolás jegyében szervezett 
délelőttre meghívást kaptak a 
Csemetekert, Margaréta és Napraforgó 
Óvoda nagycsoportosai, valamint 
volt óvodásaink, az első osztályos 
gyermekek is. Az óvodapedagógusok 
vidám mókás előadással nevettették 
meg a gyermekeket. Nem marad el 
a szőlőpréselés, a mustkészítés és a 
táncház sem. 

13. alkalommal rendezték meg 
Békéscsabán a Vasútmodell Kiállítást 
és Mozdonyparádét, ahová a 
Százszorszép Óvoda nagycsoportosai 
látogattak el. A 35 óvodás gyermek 

számára már az utazás is nagy élményt 
jelentett, hisz ez a nap a vasútról 
szólt, így vonattal közlekedtünk. A 
különböző témákkal berendezett 
terepasztalokon közlekedő kis 
vonatok lenyűgözték a gyerekeket, 
sok új ismerettel gazdagodva tértünk 
haza.

A Generali Biztosító által kiírt 
Közlekedésbiztonsági pályázaton 
a Csemetekert és Margaréta Óvoda 
is 150 000 Ft értékű támogatásban 
részesült, melynek keretében egy 
közlekedéssel kapcsolatos játékos 

délelőtt megszervezésére került 
sor az óvodákban. A felépített 
KRESZ pályán oktatók segítségével 
ismerkedhettek a gyermekek a 
közlekedési szabályokkal, védő 
felszerelésekkel, kipróbálhatták a futó 
bicikliket, rollereket, kerékpárokat. 
Október 2-án újra megrendeztük 
a Kistérségi Óvoda intézményi 
számára a hulladékgyűjtést. A 
szülők, családtagok segítségével 9930 
kg papír és műanyag gyűlt össze. Az 
akció célja a forrásbővítés mellett, 
hogy a gyermekek közvetlenül is 
megtapasztalják a környezettudatos 
életmód lehetőségeit, ismerkedjenek 
a hulladék fogalmával, váljon 
igényükké a tiszta környezet. 

Az Állatok világnapja alkalmából 
a Körösvölgyi Látogatóközpont és 
Állatparkba utaztunk óvodásainkkal, 
ahol számtalan élményben lehetett 
részük. 
A Határ Győző Városi Könyvtár 
„Minden, ami víz – Közös kincsünk 
a víz” című rajzpályázatán 
sikeresen szerepeltek óvodásaink. 
Díjazásban részesültek: Szerető 
Luca, Putnoki Boglárka, Boruzs 
Evelin (Százszorszép Óvoda). és Rácz 
Adrián (Csemetekert Óvoda).

Gyomaendrődi Hírmondó

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási 
területén 6200 pld-ban, ingyenes terjesztéssel. Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár.
Szerkesztésért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2017 novemberében jelenik meg.

Apró
Dolgozzon otthonról!

Reklámtárgyak összeállítása, 
egyebek.

Érd: 06-90-60-36-07 
(audiopress.iwk.hu   

635 Ft/min, 06-12228397)
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Kottázzuk a mozgást!

2017. október 2-án az Őszi Peda-
gógiai Napok nyitókonferenciáján 
a Békéscsabai Pedagógiai Oktatá-
si Központ felkérésére a Gyoma-
endrődi Kis Bálint Általános Iskola 
bemutatta hátránykompenzáló jó 
gyakorlatát, a Magyar Mozgáskot-
ta módszert és eszközrendszert. A 
rendezvényen a neves előadók mel-
lett a békéscsabai és a gyulai tan-
kerület iskolái közül a Kis Bálint 
Iskola ismertette meg a megyében 
működő köznevelési intézmények 
szakembereivel a hatékony komp-
lex mozgás- és személyiségfejlesztő 
eljárásrendszert. Ágostonné Far-
kas Mária igazgatónő digitális be-
mutatóját követően az érdeklődő 
intézményvezetők, pedagógusok 
megtekintették a módszerről ké-
szült kisfilmet, melyet Tóth Zoltán 
egykori diák készített el. A napi pe-
dagógiai munkában alkalmazott 
gyakorlatokat, felhasználási lehe-
tőségeket az iskola tanulói Bácsi 
Kitti és Pántya Sándor testnevelők 
irányításával, közreműködésével 
mutatták be a konferencia résztve-
vőinek.

Méhecske – és Fecskeavató

A Fő úti iskola udvarán tartottuk 
szokásos avatónkat, ahol a legki-
sebb felsősök, az ötödikesek ismer-
kedtek egy kicsit a nagyokkal.  Az 
első három” megmérettetés”: 
ügyességi játékos, sportos, cso-
portos feladat volt, majd mézkós-
tolásra hívtunk mindhárom ötödik 
osztályból néhány diákot, végül a 
gyerekek közösen kitöltötték az el-
méleti feladatokat, a totót. A végén 
olyan izgalmas megoldás állt elő, 
hogy mindhárom osztály ugyanazt 
a pontszámot kapta. Így elmond-
hatjuk, hogy mindenki győztes lett, 
amely egyébként amúgy is igaz, hi-
szen:” Kisbálintos” diáknak lenni, 
eleve nyert ügy! Gyerekek! Egész-
ségetekre a finom mézet! Valamint 
kívánunk szép diákéveket nektek 
közöttünk! Immáron nagyok let-
tetek, hozzánk, felsősökhöz tar-
toztok! A kisebb diákoknál is 
megtörtént az avatás, az un: Fecs-
keavató. Lázas izgalommal készül-
tek az elsősök és a negyedikesek, 
és ellátogattak az iskolások közé a 
gyomai városrész nagycsoportos 
óvodásai. A kellemes, jó hangula-
tú, játékos délutánon mindenki re-
mekül érezte magát!

Október 2-án, egy szegedi utazó-
színház előadását tekinthették meg 
az iskola alsós diákjai. A humoros 
mesejáték burkoltan sok hasznos ta-
nácsot adott a tanulóknak. Remek 
kikapcsolódás volt felnőttnek, gyer-
meknek egyaránt. 

Európai Diáksport Napja

Intézményünk immár 10. alka-
lommal csatlakozott a Magyar Di-
áksport Szövetség felhívásához, a 
diáksport napi rendezvényekhez, 
melyre az idén szeptember 29-én 
került sor. 
Az első esemény helyszíne a Rév-
lapos volt, ahol megrendezésre ke-
rült évfolyamonként, a 2017 m-es 
futás. A délután folyamán, az iskola 
Hősök úti épületegységében először 
peonzapörgető versenyen, majd 
8 különböző helyszínen, sportági 
bemutatókon vettek részt a kisdi-
ákok. Városunkban működő sport-
egyesületek tagjainak és vezetőinek 
köszönhetően, kipróbálhattuk a ka-
jakozást, a kézilabdázást, focit, a 
tornát. Judo bemutatót is láthattunk 
és a mazsorett- táncos lányok lát-
ványos produkciókkal szórakoztat-
tak bennünket. Ágostonné Farkas 
Mária, intézményvezetőnk irányí-
tásával pedig a Mozgáskottával is-
merkedhettek diákjaink. Tartalmas, 
élményteli nappal gazdagodtunk. 
Minden egyesület és sportoló segít-
ségét köszönjük!

Biztos alapokat adunk…

A helyi gimnázium vezetése és neve-
lőtestülete levélben köszönte meg azt 
a pedagógiai munkát és támogatást, 
melyet a Kis Bálint Általános Iskola 
évről-évre nyújt a középiskolai osz-
tályok elindításához, a tanulók sike-
res továbbtanulásához. A 2017-ben 
érettségit tett 30 „kisbálintos” di-
ák közül 25- en - az általános isko-
lában szerzett nyelvtudásra építve 
- sikeres nyelvvizsgát tettek, 19-en 
nyertek felvételt felsőfokú oktatási 
intézménybe, az általános iskolából 

kitűnő és jeles eredménnyel elballa-
gott tanulók teljesítménye a középfo-
kú tanulmányaik során is hasonlóan 
kiegyenlített volt, 9-en kitűnő vagy 
jeles érettségi bizonyítványt kaptak. 
Büszkék vagyunk rá, hogy a Kis Bá-
lint Iskola módszertanilag felkészült, 
elkötelezett nevelői állhatatosan és 
eredményesen készítik fel a tanuló-
kat a dinamikusan változó környezet 
elvárásaihoz való alkalmazkodás-
ra, a felelős középiskola-választásra, 
a megszerzett tudás sokoldalú alkal-
mazására.

Ágostonné Farkas Mária igazgató
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Európai Diáksport Nap

2017. szeptember 29-én iskolánk is 
bekapcsolódott az Európai Diák-
sport Nap rendezvénybe. A prog-
ram keretében tizenhét ország 
egymillió diákja sportol egyszer-
re Európa-szerte. A szabályok ér-
telmében 2017 métert kell futni az 
évszámnak megfelelően, majd leg-
alább 120 percet sportolni. A fu-
tás távját, az alsós diákok felosztva, 
míg a felsősök egyben teljesítették. 

A 120 perces sportolás keretében az 
alsós diákjaink bújócskáztak, szám-
háborúztak, célba dobtak, akadály-
pályát teljesítettek és egyéb játékos 
feladatokkal töltötték ki a rendelke-
zésre álló időt. A felsősök egy házi 
labdarúgó bajnokságon vettek részt, 
illetve kidobós és floorball meccse-
ken méretették meg magukat. 
Október 2-án, egy szegedi utazó-
színház előadását tekinthették meg 
az iskola alsós diákjai. A humoros 
mesejáték burkoltan sok hasznos ta-
nácsot adott a tanulóknak. Remek 
kikapcsolódás volt felnőttnek, gyer-
meknek egyaránt. 

Őszi túra, akadályverseny

A Diákönkormányzat első programjá-
ra, az őszi túrára szeptember 8-án pén-
teken került sor. Az időjárás nagyon 
kegyes volt az osztályokhoz, mert 
a reggeli ködös idő után napfényes 
délelőtt várt a gyerekekre. Az elsős 
diákok számára tanítóik sétával egy-
bekötött kellemes kirándulást szer-
veztek. A második évfolyamosokat 
túravezetők kísérték végig a Körös ár-
területén,   akik részletesen bemutat-
ták a környék növény- és állatvilágát. 
Így a diákok sok ismeretet szerezhet-
tek gazdag természeti kincseinkről. A 
3.b osztályosok Irimiás Róbert tanár 
úr tanyáján íjászkodtak és ügyessé-
gi feladatokat oldottak A 3.a osztá-
lyosok már egyedül vállalkoztak arra, 

hogy körbejárták 
és megismerjék 
a vidéket. A ne-
gyedik évfolya-
mosok pedig egy 
biciklitúrán vet-
tek részt a peresi 
gátőrházig. A fel-
sős osztályok az 
iskolából indul-
tak a túrára. Szá-
mos változatos 
feladatot kellett 
együtt elvégezni-
ük. A feladatok 
között szerepelt 
ügyességi labda-
játék, activity, nyelvi-kommunikációs 
gyakorlatok, természetvédelmi to-
tó. Legvégül egy akadálypályán kel-

lett végighaladniuk. Minden csapat 
komolyan vette a megmérettetést, és 
szép eredményt ért el. 

Sportsikerekben gazdag 
őszi nyitány

A tanévkezdéssel a diákolimpiai 
versenyek is megkezdődtek, melyek 
közül többen, iskolánk is érdekelt volt. 
Az első megmérettetésre szeptember 
25-én került sor. III. korcsoportos 
fiú labdarúgóink szerezték meg 
az első helyet a körzeti döntő 
őszi fordulójában. A csapat tagjai: 
Ádám János, Gellért Milán, Gellért 
Zalán, Jambricska Nándor, Matejka 
Ábel, Mikó Zoltán, Pelesz Gergő, 
Szrnka Berzsián. Rá két napra a II. 
korcsoportos fiúk szintén az arany 
éremnek örülhettek. A csapat tagjai: 
Baksa Richárd, Furák Szilárd, Gellért 
Milán, Jambricska Nándor, Mészáros 
Viktória, Papp Máré, Varsányi Áron. 

Ugyanezen a napon került 
megrendezésre az Atlétika 
Ügyességi Csapatbajnokság, 
amely pár év kihagyás után, újra 
bekerült a diákolimpia programjába. 
Súlylökésben Burai Petra, Koloh 
Fruzsina, Sóczó Rebeka, Tóth 
Barbara, Zanyik Alexandra alkotta 
csapatunk a megyei döntőben a 
hatodik helyet szerezték meg.
Október 3-án, 3 év kihagyás után 
ismét megrendezésre került a „B” 
kategóriás Duatlon Diákolimpia 
megyei döntő Gyulán. Közel 90 
általános és középiskolás diák állt 
rajthoz, akik kiélezett versenyben 
küzdöttek a dobogós helyezésekért. 
IV. korcsoportban indult két diákunk. 
Karsai Gábor 8. b osztályos tanulónk 

magabiztos előnnyel szerezte meg 
az első helyet. A 7. b osztályos Kiss 
Eleonóra pedig kicsivel lecsúszva a 
második helyről, a dobogó harmadik 
fokára léphetett fel. Mindketten 
kiérdemelték a továbbjutást az 
országos döntőre. Október 5-én 
a IV. korcsoportos fiú csapatunk 
is megvívta meccseit a körzeti 
labdarúgás döntő őszi fordulójában. 
A fiúk a harmadik helyet szerezték 
meg derekas helytállással.  

A FODISZ megyei atlétika 
felkészítő versenyen is szépen 
szerepeltek a  gyógypedagógia 
tagozatos diákjaink. Szlovák Alexa 
100 és 300 méteres síkfutáson az 
első, távolugrásban és kislabda 
hajításban második lett. Deli Zoltán 
magasugrásban és 1500 méteres 
síkfutásban első, súlylökésben 
második lett. Budai Márk 
távolugrásban első, 300 méteren 
második, 100 méteren harmadik 
lett. Bán Imre súlylökésben első, 
kislabda hajításban második lett. 
Seres Zoltán 400 méteren második 
lett.
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HANGTECHNIKA BÉRLÉS
Családi, és munkahelyi rendezvényekre.

mraucsik.lajos@upcmail.hu
+36306902049

6500 Ft-os hirdetés

HANGTECHNIKA BÉRLÉS
Családi és munkahelyi 

rendezvényekre.

mraucsik.lajos@upcmail.hu
+36306902049

Gyomaendrőd Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit
2017. november 10-én 15:00-kor 

Márton – napi rendezvényre
a Kállai Ferenc Kulturális Központba

(Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.)

Programok:
15:00 Megnyitó

- köszöntés
- gyermek műsor
- díjátadás

15:45 Kézműves műhelyek

17:30 Lampionos felvonulás

Rendezvényünk környezettudatos, kérjük kedves 
vendégeinket, hogy hozzanak magukkal poharat!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Vaszkán Milán újra aranyérmes
Folytatva egész éves kiváló verseny-

sorozatát ezúttal sem talált legyőzőre 
Vaszkán Milán, Gyomaendrőd kilenc 
éves versenyzője. Ezúttal Miskolcon az 
MVSI Kupa Észak-Magyarország nyílt 
Gyermekversenyén győzött 600m-en 
1:57,1p-es kiemelkedő időeredmény-
nyel, 5mp-et verve az ezüstérmesre, 
de még az egy évvel idősebb korosz-
tályos győztes idejénél is jobbat futott.  
A reményteli jövő előtt álló ifjú atlé-
ta következő megmérettetésére októ-
ber 21-én Pósteleken a Sport XXI-es 
mezei futóverseny keretén belül kerül 
sor, ahol egy évvel idősebb ellenfelek 
között bizonyíthat. Városunk 10 éves 
versenyzője Karsai Patrik ugyanezen 
a távon 2:06,6p-el ezüstérmes pozíció-
ban zárt. A fiatalkorú atléták felkészí-
tője Vaszkán Gábor atlétika szakedző.

Színfolt Mazsorett táncosai aktívak, 
hitelesek, színesek…

Az ősz első hónapjában öt fellépé-
sen, öt helyszínen örvendeztette meg 
a Táncegyesület a közönséget, színe-
sítették a programot a Színfolt kiváló 
táncosai. Meghívást kaptak a Szarva-
si Szilvanapokra, a csabacsűdi Kuko-
ricanapokra, csakúgy, mint Pécsre, a 
Pécsi Napokra, ahol egy Fúvószeneka-
ri és Mazsorett Fesztiválon vett részt 
az egyesület. (A meghívást Szent-
györgyvári Péternek, Siklós vár ka-
pitányának és Hajdu Orsolyának, a 
Pécsi Mazsorett és Táncegyesület ve-
zetőjének köszönhetik.) A Széchenyi 
téren, a Dzsámi előtt szép sikert arat-
tak a gyomaendrődi lányok, csakúgy, 
mint Mohácson, a Szőlőhegyen előa-
dott műsorukkal.

Jótékonykodás, 
összefogás a 

legkisebbekért…
„Egységben az erő!”  Békés megye 
egyik legszebb városában megmoz-
dult az egész megye apraja – nagyja 
szeptember 30-án. A gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett táncosai vezették 
fel a koraszülött mentőautót Gyulán!  
Óriási megtiszteltetés volt számuk-
ra, és nagy boldogság, hogy egy picit 
a Színfolt táncosai is jótékonykod-
hattak! (Kísért Békés város Fúvós-
zenekara) Abdulrahman Abdulrab 
Mohamed, A Békés Megyei Köz-
ponti Kórház neonatológus főorvosa, 
csecsemő - és gyerekgyógyász kez-
deményezésére meglett a koraszü-
lött csecsemők szállítására alkalmas 
mentőautó! Példás összefogás ered-
ményeképpen megtörtént az átadás, 
a Gyulai Vár előtt! Nagyon sokan tá-
mogatták főorvos urat nemes lelkű 
cselekedetében! 
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2017. november 25-én, a Varga Lajos 
Sportcsarnokban immár kilencedik 
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:
11 órától látványos hagyományőrző 
disznóvágás bemutató, ahol mindenkit 
szeretettel várunk kóstolóval!
A nap folyamán fellép többek között a 
Fási Gyula, a Körösmenti Táncegyüttes, 
Gyányi Réka és barátai, a Dupla Kávé 
és a végén Retro Disco.

Részletes versenykiírás és 
nevezési feltételek és program:  
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

VÁRJUK CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT 
A DISZNÓTOROS ÉS BÖLLÉRPÁLINKA 

VERSENYRE!

ADVENTI HÉTVÉGÉK

A Kállai Ferenc Kulturális Központ az idén is megrendezi az Adventi 
Hétvégék programsorozatot.
A gyertyagyújtás az adventi vasárnapokon 16 órakor lesz a Szabadság 
téren.
Advent negyedik hétvégéjén a Körös Látogatóközpontban kerül meg-
rendezésre a Karácsonyváró hétvége.
Erre a programra kézművesek, árusok jelentkezését várjuk a kfkk.
gyomaendrod@gmail.com, vagy a +36 66 283524-es telefonszámon.

További információkért látogasson el a gyomaimuvhaz.hu honlapunkra.
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Lassan véget ér a kajak-kenusok 
2017 –es verseny szezonja. A KSI Gyo-
maendrőd csapata ismét kivételesen si-
keres, eredményekben, győzelmekben 
gazdag évet tudhat maga mögött. Idén 
összesen 9 Országos Bajnoki címet 
nyertek versenyzőik, mellé nyolc má-
sodik és négy harmadik hely lett a ter-

més. A 9 bajnoki cím megnyerésében 
11 fő jeleskedett: Szántó Milán, Várko-
nyi Sarolta, Sági Aliz, Fodor Napsugár, 
Berta Bence, Gyetvai Máté, Fodor At-
tila, Nagy Kristóf, Rau Zsolt, Dékány 
Gergő, Wágner Anna.

Az Országos Bajnokságról 26 fő 
tért haza a nyakában valamilyen színű 
éremmel. Ez óriási siker! Mondhatjuk 

azt is, hogy szinte minden OB részt-
vevő dobogóra állhatott! Éves eredmé-
nyei alapján hat fő lett tagja valamelyik 
magyar korosztályos válogatott keret-
nek:

Szántó Milán Ifjúsági Válogatott, 
Fodor Bence Serdülő válogatott, Vár-
konyi Sarolta, Berta Bence, Wágner 

Anna és Mertz Attila Kölyök váloga-
tott lett. Az Országos Diákolimpián 
is érmeket, köztük több aranyérmet is 
nyertünk. 

A KSI vízitelepén rendeztük a II. 
Békés megyei Diák Kupát, ahol renge-
teg érmet nyertek a KSI-s gyerekek, de 
itt minden versenyző az iskolája színe-
it képviselte. A Diák Kupát már máso-

dik alkalommal a Kis Bálint Általános 
Iskola nyerte, dobogóra állhatott még a 
Szent Gellért Katolikus Általános Isko-
la és Gimnázium valamint a békési Dr. 
Hepp Ferenc Általános Iskola csapata. 
A verseny népszerűségét jelzi, hogy 18 
Békés megyei iskola tanulói verseng-
tek az érmekért és tiszteletdíjakért. 

Az egyéb megyei, népszerűsítő és 
kupa versenyeken is sikert, sikerre hal-
moztak a KSI-sek.  Megszámlálhatat-
lanul sok érmet nyertek, megnyerték a 
csapatversenyt is a békésszentandrási 
Simon Fiala Emlékversenyen, övék lett 
a gyomaendrődi Viharsarok és a béké-
si Madzagfalvi kupa is.

A nyár folyamán csaknem 50 fő-
vel edzőtáborozott a KSI csapata Szar-
vason. Jó hangulatú és sikeres volt 
a tábor. A tavalyi év kölyök váloga-
tottjainak (Várkonyi Saroltának, Sá-
gi Aliznak, Fodor Napsugárnak) és 
edzőjüknek Kovács Gábornak kö-
szönhetően tavasszal Gyomaendrő-
dön edzőtáborozott az Országos Női 
Kölyök Válogatott. Az ország legjobb 
13 – 14 éves lány kajakosai látogattak 
Gyomára és töltöttek itt el egy élmé-
nyekben gazdag hetet! Kilátogattak a 
Sajt és Túró Fesztiválra is. Kellemes 
emlékekkel távoztak és vitték maguk-
kal az ország különböző pontjára 

Gyomaendrőd jó hírét.
Idén is volt nemzetközi versenyzők: 

Szántó Milán a Csehországi Olimpiai 
reménységek versenyén szerepelt, ahol 
hallatlanul erős mezőnyben a döntőbe 
jutott és kilencedik helyezést szerzett.

KSI Gyomaendrőd

Év végi leltár a KSI Gyomaendrődnél

2017. október 7-én rendezték meg a 
magyar tornasport egyik közkedvelt 
seregszemléjét, a már visszavonult 
egykori tornászok, az öregfiúk és lá-
nyok hagyományos viadalát, mely idén 
Gyomaendrődön került megrendezésre 
a városi sportcsarnokban. A versenyen 
részt vettek sportcsarnokunk névadója, 
Varga Lajos tornász olimpikon egyko-
ri tanítványai is. 
Varga Lajos emléktáblájánál a Magyar 
Tornaszövetség képviseletében a ko-
rábbi többszörös Európa-bajnok, világ-
bajnoki és olimpiai érmes Guczoghy 
György és Gyomaendrőd Város Pol-
gármestere, Toldi Balázs rótták le 
tiszteletüket a verseny kezdetén. A ren-
dezvény díszvendége volt Varga Lajos-
né és családja, akit régi tanítványok 
köszöntöttek. 
A hazai és nemzetközi sikereket elért 
tornászok - ma már veteránok - geren-

dán, nyújtón, talajon, lovon mutatták 
be gyakorlataikat a teltházas közön-
ségnek.
A verseny legidősebb versenyzője, a  
77 éves osztrák Kastner Franz volt, aki 
a gyakorlataival ámulatba ejtette a kö-
zönséget. A nézők vastapssal szurkol-
tak neki a verseny végéig. 
Természetesen nem maradhatott el a 
gyomaendrődi tornászlányok bemu-
tatója sem, akik most is színvonalas  

gyakorlatokkal színesítették a műsort.
A résztvevők a megmérettetés után 
egy bankettel ünnepelték meg a sike-
res szereplést.
A verseny megrendezését támogatta a 
Magyar Torna Szövetség, Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata, a Kis Bá-
lint Általános Iskola, az ÁSZ Fotó, a 
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és 
Kollégium, valamint a tornász gyer-
mekek szülei. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek a tá-
mogatást!

Országos tornaverseny Gyomaendrődön!
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Szeptember 28-án a Gyomaendrődi 
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egye-
sület ingyenes ta-nulmányutat szerve-
zett intézményvezetők és pedagógusok 
számára, melynek célja volt, hogy 
megismerhessék városunk által nyúj-
tott lehetőségeket osztálykirándulók 
számára. 
Érkeztek szép számmal többek között 
Budapestről, Szolnokról, Makóról és 

a környező telepü-lésekről. A tanul-
mányút nyitásaként Gera Krisztián, az 
egyesület elnöke köszöntötte a vendé-
geket. 
A nap folyamán ellátogathat-
tak többek között az Endrődi Táj-
házba ahol megismerhették a XIX. 
század végi endrődi paraszti élet körül-
ményeit és a gyerekeknek szóló foglalko-
zások is bemutatásra kerültek. A Szent  

Antal Kenyérsütő Házban megkóstol-
hatták a hamisíthatatlan kemencében 
sült tésztákat. A Bárka Látogatóköz-
pontban megismerhették a halászat és 
a fo-lyószabályozás történetét bemu-
tató múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kat. Ebéd után Körös Látogatóközpont 
következett. Az esőcsepptől a Körösig” 
című kiállítás interaktív táblákkal mu-
tatta be egy esőcsepp útját a földön. Az 
Aranka Babamúzeumban pedig a kö-
zel 500 db játék babából álló gyűjte-
ményt tekinthették meg. 
Utolsó helyszínként az interaktív, he-
lyi élővilágot bemutató tanösvény az 
Erzsébet Ligeti Ki-látó és Lombkoro-
na sétány szolgált.
Köszönjük szépen a közreműködést 
az intézményvezetőknek Dr. Szonda 
Istvánnak és Weigertné Gubucz Edit-
nek valamint a programszervezőknek, 
ugyanis bátran kijelenthetjük a vissza-
jelzések alapján, hogy egy élmények-
kel teli, aktív, kellemes napot zártunk 
le. 
Bízunk benne, hogy felkeltettük a pe-
dagógusok érdeklődését és sok osztály 
fog ellátogatni Gyomaendrődre a közel 
jövőben.

Tanulmányút keretében ismerték meg a pedagógusok városunkat

2017.09.20.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
SIKERES PÁLYÁZAT A GYOMAENDRŐDI CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTNÁL

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ sikeresen pályázott az 
EFOP-3.2.9-16 kódjelű felhívásra, melynek eredményként 34.932.250 Ft 
európai uniós támogatásban részesült. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 18 hónapig tart, 2017. szeptember 1. – 2019. 
február 28-ig tartó időszakban. 
A fejlesztés célja, az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok 
életminőségének javítása. 

A projekt során kialakításra kerülnek a 2018. szeptember 1-től bevezetendő óvodai és iskolai szociális 
segítőtevékenység módszertani alapjai. 
A projekt átfogó célja, az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok 
életminőségének javítása. Konkrét cél, a gyomaendrődi járásban az óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység kiépítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása 
és működtetése. 
A projekt eredményeként létrejön a járás érintett intézményei között egy hosszú távú együttműködés, amely 
lehetővé teszi a projekt lezárása után a segítő tevékenység folytatását - az intézményi együttműködések 
rendszerének kiterjesztésével a járás minden köznevelési intézményére -, mely feltétele a tevékenység 
folytatásán túl a hatékony észlelő-és jelzőrendszer működtetésének is. A problémák komplex kezelésének 
hatására javulhat a járásban élő gyermekek és családok helyzete, valamint a speciálisan megjelenő 
szükségletekre speciális szolgáltatások kiépítése válik lehetővé. 
Ezen túl a 18 hónap alatt számtalan program megvalósítása történik a gyermekek és szüleik, pedagógusaik 
részére: kirándulások, üzemlátogatások, előadások, csoportok gyerekek és felnőttek részére, valamint egy-
egy városi szintű Családi Nap Dévaványán, valamint Gyomaendrődön. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

GYOMAENDRŐD ENDRŐDI vÁROSRÉSZ KöZPONTjÁNAK 
REhAbILITÁCIójA

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017 májusában a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása c. pályázati 
felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt 
támogatás összege: 199.570.365 Ft. 

A felhívás elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános 
környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan 
technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják 
a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A fejlesztések 
megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és 
klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok 
számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság 
követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához 
járuljanak hozzá.

A fejlesztés keretein belül Gyomaendrődön az endrődi településrészen elterülő Hősök tere rehabilitációja és 
a piactér fejlesztése valósul meg. A terület felújításának célja egy, a városrész számára pihenést, rekreációs 
lehetőséget biztosító korszerű városi park létrehozása, mely a meglévő adottságokra épít, azonban a funkció 
bővítésével, új térépítészeti elemek elhelyezésével (pl. szökőkút) a mainál gazdagabb programot és magasabb 
esztétikai-műszaki színvonalat kínál. A belső gyalogos irányok a megközelítési irányokhoz illeszkednek: az 
átépített parkolót, a város felőli gyalogos járdákat és a buszmegállót kötik össze. Az utak irányaiból alakul ki 
az új térrendszer, mely definiálja az új tér, egy új játszótér és az egykori és remélhetőleg majdani cukrászda 
fogyasztóteraszának helyét. A meglévő diófák alatt található nagyméretű beton burkolat elbontásra kerül, 
ugyanígy a meglévő térkő és egyéb burkolatok is. A kialakuló új tér és gyalogos sétányokon magas minőségű 
térkövek beépítésére kerül majd sor. A meglévő parkoló áthelyezésével új parkoló kerül kialakításra, melyet a 
46-os főútról lehet majd megközelíteni. A játszótér a könnyebb fenntartás és esztétikus megjelenés érdekében 
színes, egyedi mintás öntött gumiburkolattal épül, mely alkalmas a játékok ütéscsillapítására megfelelő 
rétegrendek alkalmazásával. A játszótér a jelenlegi játékok lecserélésével, új, többféle mozgást lehetővé tevő 
eszközök beépítésével kerül majd kialakításra. A játszótér mellett egy szökőkút kap helyet. A cukrászda külső 
teraszát faburkolattal fedjük le. A beruházás megvalósítása során fákat, cserjéket és sövényeket is telepítünk 
a téren belül. A látogatók pihenését szolgálják majd a tér több pontján elhelyezett padok, kerékpártárolók, 
valamint ivókút.
A projekt részeként megvalósul majd a piactér fejlesztése és a szomszédságában található használaton kívüli 
tornacsarnok átalakítása, kereskedelmi szolgáltatói inkubátor kialakítása gazdaságélénkítő céllal. 
Emellett a projektet helyi társadalmi akciók, közösségi munka, környezettudatosságot erősítő oktatás, 
szemléletformálási kampány is kísérik.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01-2018.12.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információ a www.gyomaendrod.hu oldalon található.

Projekt címe: Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004
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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.

Dudálás - öltözetek- 
szokások -  

whisky - irodalom

2017. november 8-án 
(szerda) 17 órától a

Határ Győző 
Városi Könyvtárban.

Aki bemutatja: 
Kéri György skótdudás

A műsor része a 
whisky játék és az 

öltözet bemutatása.

A programon a részvétel 
ingyenes.

A Dareh Bázis Nonprofit 
Kft értesíti Tisztelt 
Ügyfeleit, hogy az 

ünnepnapi hulladékszál-
lítások a következőkép-

pen alakulnak: 
2017. OKTÓBER 23-i 

(hétfő) OKTÓBER 24-én 
KEDDEN,

2017. NOVEMBER 1-i 
(szerda) NOVEMBER 2-

án CSÜTÖRTÖKÖN 
lesz megtartva.


