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Gyomaendrődiek V. Világtalálkozója

Augusztus 18-án este, a Kállai Fe-
renc Kulturális Központban meg-
nyitó ünnepséggel kezdődött az V. 
Gyomaendrődiek Világtalálkozójának 
eseménysorozata. Toldi Balázs polgár-
mester köszöntőjét követően Dr. Szon-
da István mutatta be a Gyoma 300 
éves roll plakát kiállítást, majd az „Az 
én városom” rajzverseny eredmény-
hirdetésére került sor. Másnap, pén-
teken a Bárka Látogatóközpontban 
folytatódott a program, majd a délutá-
ni órákban a Szent Antal Sütőházban 
kelt-tészta sütés bemutatóra került sor. 
19 órától a Színe-Java esten a helyi és 
elszármazott előadók és művészek fel-
lépését, helyi és elszármazott szerzők 
műveinek gáláját tekintették meg az 

érdeklődők. Szombaton a XIX. 
Nemzetközi Halfőző verseny-
re az endrődi Népligetben került 
sor. Este, a könyvtár és a múze-
umok éjszakáján látogathatók 
voltak a kiállítóhelyek: Városi 
Képtár, Kner Nyomdamúzeum. 
Az endrődi tájházban Bella János 
verses kötetének bemutatójára, a 
Határ Győző Városi Könyvtár-
ban hangulatos könyvtári estre 
került sor, ahol az olvasók koc-
cinthattak az új könyvtári épü-
letre. Vasárnap a Járási Hivatal 
dísztermében Toldi Balázs pol-
gármester Fejlesztések Gyo-
maendrődön címmel tartott 
előadást. Az előadás keretében 
ismertette azokat az elképzelése-
ket, amelyeket az önkormányzat 
tűzött ki maga elé az elkövetkező 
2-3 évre. A 23, közösségi tereket, 
a szolgáltatásokat és az embe-
rek mindennapjait közvetlenül is 
érintő - egy még élhetőbb város 
megteremtése érdekében benyúj-
tott pályázat- remélhetőleg támo-
gatásban részesül. A 2 milliárd 
881 millió forint értékű pályázati 
forrást önkormányzati önerővel 
kell kiegészíteni, hogy az elkép-
zelések maradéktalanul megva-
lósulhassanak. A világtalálkozó 
búcsúebéddel zárult.

Augusztus 20-án délután a 
Szent István Napi megemléke-
zés és ünnepi, ökumenikus ke-
nyérszentelés után szabadtéren 
folytatódtak a programok. Ki-
osztásra került Gyomaendrőd 
1500 szeletes tortája, majd szó-
rakoztató programokkal zárult a 
tartalmas, hosszú hétvége.
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2017. augusztus 17-én Závogyán Mag-
dolna EMMI Kultúráért Felelős Ál-
lamtitkárság helyettes államtitkára 
és Dankó Béla Dankó országgyűlé-
si képviselő szalagátvágással, Toldi 
Balázs polgármester a könyvtár kul-
csainak átadásával megnyitotta a Ha-
tár Győző Városi Könyvtár Fő út 230. 
alatti épületét. Az átadáson részt vett 
a Békés Megyei Könyvtár vezetője 
Rakonczás Szilvia és könyvtáros kol-
légái, városi könyvtárak vezetői, volt 
kollégák. Az átadó ünnepséget meg-
tisztelte jelenlétével Ramháb Mária 
az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség elnöke a Kecskeméti Katona 
József Megyei Könyvtár igazgató-
ja. Závogyán Magdolna helyettes ál-
lamtitkár a könyvtárak megváltozott, 
sokszínű szerepéről beszélt. Kiemelte, 
hogy milyen új feladatok várnak még 

a könyvtári területre. Beszélt arról is, 
hogy az alapvetően önkormányzati 
feladatot - a városokban kötelező fel-
adat a nyilvános könyvtár fenntartása 
- milyen módon támogatja az állam. 
Dankó Béla országgyűlési képviselő 
arról is beszélt, milyen sokan kérték 
a segítségét, hogy a város visszakap-
hassa a patinás, frekventált helyen lé-
vő épületet, amelyet kezdettől fogva 
a könyvtári feladat ellátása céljából 
akart az önkormányzat visszakapni. 
Toldi Balázs polgármester elmondta, 
hogy a két könyvtárat remélhetőleg 
jobban eléri a lakosság nagyobb ré-
sze és ez megmutatkozik a látogatott-
sági adatokon is. A gyomai könyvtár 
esetében fontosnak tartja az iskolák, 
óvodák közelségét, valamint azt, hogy 
könnyen elérhető távolságban vannak 
olyan kulturális intézmények, helyek, 

amelyekhez a könyvtár is illeszkedik. 
Rakonczás Szilvia a Békés Megyei 
Könyvtár igazgatója régóta figyelem-
mel követi a gyomaendrődi könyvtár 
és könyvtárosok munkáját. Sok si-
kert, sok és elégedett olvasót kívánt 
az új könyvtárnak. A szalagátvágást 
Závogyán Magdolna és Dankó Béla 
végezte el. Toldi Balázs polgármes-
ter átadta a Fő úti, valamint a Blaha út 
21. alatti könyvtár kulcsait, amelyért 
cserébe visszakapta a Selyem úti épü-
letét. Műsorral közreműködött Mé-
száros Mihály, Nagy Erika, Tomanek 
Gábor a Békéscsabai Jókai Színház 
művészei.
A könyvtárak nyitva tartásai:
Főt út 230.: Hétfőtől – péntekig 9-17 
óra között, szombaton 9-12 óra között.
Blaha út 21.: Kedd 13-16,30,  
Szerda 9-12, Csütörtök 9-12. 

Átadták a könyvtárat, ismét két könyvtár működik

Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának intézménye: a Gyomaendrődi 
Család- és Gyermekjóléti Központ si-
keresen pályázott az EFOP-3.2.9-16 

kódjelű felhívásra. Ennek eredmény-
ként 34.932.250 Ft támogatásban 
részesül. A projekt átfogó célja, az  
elsődleges prevenció megerősítésé-
vel az óvodás és iskolás gyermekek 
és fiatalok életminőségének javítása. 
A projekt során, a kiíróval és a többi 
pályázóval együttműködve kerülnek  
kialakításra a későbbiekben beveze-
tendő óvodai és iskolai szociális segí-
tőtevékenység módszertani alapjai. A 
projekt konkrét célja a gyomaendrődi 
járásban az óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenység kiépítése, valamint 
az ehhez kapcsolódó szakmai és szak-
maközi együttműködések kialakítása 
és működtetése.

Sikeres pályázat

Farkas Zoltánné a 6. számú 
választókörzet lakói részére 

képviselő fogadóórát tart 
szeptember 25-én 17 - 18 óra 

között az önkormányzati hivatal 
alpolgármesteri irodájában.

Ágostonné Farkas Mária
2017. szeptember 25-én hétfőn, 

18 – 19 óra között képviselői 
fogadóórát tart a Kállai Ferenc 

Művelődési Központ kistermében.



3

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata a Gyomaendrődi Közös Önkor-
mányzati Hivatallal, valamint helyi 
önkormányzati, civil és magánszek-
tor szereplőnek bevonásával 2016 
év nyarán pályázatot nyújtott be a 
TOP-7.1.1-16 kódszámú Kulturális és 
közösségi terek infrastrukturális fej-
lesztése és helyi közösségszervezés 
a városi helyi fejlesztési stratégiá-
hoz kapcsolódva pályázati felhívásra 
„Gyomaendrődi Helyi Közösség a te-
lepülési kultúra fejlesztéséért” cím-
mel. 
A Helyi Akció CSoport alapító tag-
jai Gyomaendrőd Város Önkormány-
zati Hivatala, Gyomaendrőd Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Gyo-
maendrőd Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat, Kállai Ferenc Kulturális 
Központ, Szent Antal Népház, Ha-
tár Győző Városi Könyvtár, Endrő-
diek Baráti Köre, Gyomai Szülőföld 
Baráti Kör, GYÜSZ-TE Gyomaend-
rődi Üdültetési Szövetség Turisztikai 

Egyesület, Hallható Hang Alapítvány, 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kama-
rakórus Alapítvány, OMart Kultu-
rális Műhely Közhasznú Egyesület, 
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, 
Rumba Táncsport Egyesület, BELL 
CAFFÉ Vendéglátóipari és Szolgáltató 
Kft., Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., 
Rideg Zoltán vállalkozó, Gyomaend-
rődi Közös Önkormányzati Hivatal. 
A pályázat 500 millió Ft-nyi pályáza-
ti forrás elnyerésére irányult, melyből 
a százalékos korlátokat figyelembe vé-
ve 70 millió Ft-nyi működési költség 
került meghatározásra a Helyi Akció-
csoport (későbbiekben: HACS) mű-
ködésére 36 hónapra.  A pályázatról 
szóló értesítőben 35 millió Ft-nyi mű-
ködési támogatást ítéltek meg, így az 
elnyert támogatás 250 millió Ft. 
A pályázat benyújtására nagyon rövid 
idő állt rendelkezésre ezért a HACS 
összeállításánál a dokumentáció el-
készítésének érdekében a legkisebb 
létszámú akciócsoport került összeállí-

tásra, mely a későbbiek során bővülhet. 
A pályázat benyújtásánál összeállítás-
ra került egy Helyi Közösségi Fejlesz-
tési Stratégia (későbbiekben HKFS), 
melynek mentén a jövőbeni pályázati 
felhívások kerülnek majd kiírásra.
 A fejlesztési célok között infrastruk-
turális és szoft elemek is nevesítésre 
kerültek a pályázati felhívásnak meg-
felelő arányban.  A fejlesztési célok 
között nevesíteni kellett egy kulcspro-
jektet, mely a Kállai Ferenc Kulturális 
Központ multifunkciós közösségi térré 
alakítására irányul.   Emellett 4 tevé-
kenységcsoport került meghatározásra 
a HKFS-ben, melyek a Társadalom-
tudatosság és közösségi kompeten-
ciafejlesztés, Kulturális és művészeti 
közösségépítő tevékenységek, Helyi 
hagyományőrzés, Családi és egészség-
megőrzés. A HKFS-nek az elnyert ösz-
szeghez alakítása jelenleg folyamatban 
van, melyről a HACS-nak a későbbi-
ekben döntenie kell. 
Jelenleg a támogatási szerződés meg-
kötése zajlik, hogy utána elindulhas-
son a HACS működése, a pályázati 
felhívások előkészítése.

250 millió Ft pályázati forrás a 
Gyomaendrődi Helyi Közösség fejlesztésére

2017. augusztus 31-én a képviselő-
testület soros ülése előtt Toldi Balázs 
polgármester átadta Szabó Mihályné 
Lázár Erzsébet körzeti ápoló, 
asszisztens részére a Gyomaendrőd 
Egészségügyéért kitüntető oklevelet. 
Szabó Mihálynét, az egészségügyben 
hosszú időn keresztül végzett 
lelkiismeretes munkája elismeréséül, a 
dr. Veréb Lajos volt körzetéhez tartozó 
betegek javasolták a kitüntetésre.

Gyomaendrőd 
Egészségügyéért Új sorozatot indítunk útjára „Védőnő 

tollából” címmel.
Szeretnénk bemutatni a védőnői csa-
patunk munkáját, hasznos és fontos 
témákban segíteni a lakosság minden 
tagjának. Első írás révén pár mondat-
ban bemutatjuk védőnői hálózatun-
kat. Jelenleg Gyomaendrőd városában 
öt védőnő dolgozik.
Munkájuk:
- várandós gondozás
- gyermekgondozás 0-6 éves korig
- iskola védőnői tevékenység 6-18 éves 
korig, a középiskola végéig
Védőnőink részt vesznek a prevenció-
ban, a drog megelőzésben, a bántalma-
zások kiszűrésében. Fontos munkájuk 
van az iskolákban: a kötelező védő-
oltások szervezésében, a fogamzás-
gátlás prevencióban, az egészséges 
életmód és táplálkozás népszerűsíté-
sében.

A jogszabályok szerint 2017. év óta a 
védőnői ellátás nem utasítható visz-
sza. A védőnő a családok legfontosabb 
életszakaszaiban, a gyermekválla-
lásnál, az újszülött fogadásnál, az 
óvodába és iskolába lépésnél támo-
gató segítséget nyújt a családoknak. 
Munkájuk része az iskolai szűrővizs-
gálatok és tisztasági vizsgálatok el-
végzése. Fontos munkájuk még az 
egészség fejlesztés, a gondozás, szo-
ros kapcsolatban dolgoznak a peda-
gógusokkal, az iskolaorvosokkal, a 
szülőkkel és a hatóságokkal. A jelző-
rendszer fontos tagjai.
Fogadják szeretettel írásaikat, támo-
gató munkájukat, építő tanácsaikat!

Üdvözlettel: Dr Magyar Hajnalka
Városi Egészségügyi Intézmény 

Igazgatója

„Védőnő tollából”

Október 23-án zárul a Gyoma 300 éves rendezvénysorozat.

11 órától helytörténeti kiállítás nyílik a Határ Győző Városi Könyvtárban
12 órától Október 23-i ünnepség és a Wodiáner tér avatása

14 órától Ünnepi testületi ülés a Járási Hivatal Dísztermében

Októberi 23-i előzetes
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Képviselő-testületünk augusztus 
utolsó napján tartotta soros ülését. A 
napirendi pontok között szerepelt ut-
canév módosítás is.  Az utóbbi idő-
szakban igyekeztünk egységes elvek 
alapján, a lakossági igényeknek is 
megfelelő utcaneveket megállapítani. 
A Siratói holtágnál működő egyesület 
kérelemmel fordult hozzánk, hogy az 
általuk már használt közterületi elne-
vezéseket hagyjuk jóvá. A közterület 
elnevezésekkel kapcsolatban korábban 
az az álláspont alakult ki, hogy olyan 
neveket adjunk, amelyek jól illeszked-
nek a település történelmi, földraj-
zi, életviteli emlékeihez. Korábban a 
személynevekkel kapcsolatban adód-
tak problémáink, bizonyos utcákban 
nem szerették volna az ott lakók, hogy 
személyről legyen elnevezve az utcá-
juk. A Siratói Környezetvédelmi és 
Horgász Egyesület tagjai viszont két, 
személyről elnevezett utcanevet is sze-
retnének, illetve más utcák lakóinál 
is felmerült, hogy szeretnének a java-
solt névtől eltérni. A képviselő-testü-
let újabb egyeztetést kért a változással 
érintett területek, utcák lakóival, ezért 
a döntést ennek megtörténtéig elnapol-
tuk. 
A képviselőknek és az érdeklődők-
nek tartott bemutatót a közterületi 
kamerarendszer kivitelezője. A város-
ban elhelyezett kamerák napi 24 órá-
ban működnek. A jelenlévők erről a 
saját szemükkel győződhettek meg. 
A tesztüzem lezárult, élesben műkö-
dik a rendszer. Reméljük, hogy a tér-
figyelő kamerák nagyobb biztonságot 
és biztonságérzetet nyújtva, a lakos-
ság megelégedésére működnek majd. 
Döntésünkkel elfogadtuk a kamera-
rendszer működésével kapcsolatos 
adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiz-
tonsági szabályzatot.
A lakásgazdálkodással kapcsolatos 
koncepció is felülvizsgálatra került. 
Ennek egyik legfontosabb következ-

ménye az a döntésünk, hogy felszámo-
lásra kerülnek a Vízműsori lakások. 
Ezek a lakások rendkívül rossz mű-
szaki állapotuk miatt nem alkalmasak 
arra, hogy felújítással, karbantartás-
sal érdemes lenne megtartani őket. A 
2018-ra átnyúló intézkedéssel meg-
oldódik az itteni szociális bérlakások 
körül kialakult helyzet.
A pénzügyi osztály féléves beszámo-
lója kiegyenlített, nyugodt gazdálko-
dás képét mutatta be. Mind a közös 
önkormányzati hivatal, mind az in-
tézmények a tervezettnek megfelelő-
en gazdálkodnak, a város pénzügyei 
rendben vannak. Részletes és ala-
pos beszámoló került a képviselő-
testület elé a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016-os tevé-
kenységével kapcsolatban. 
Pályázat kiírásáról döntöttünk: a Határ 
Győző Városi Könyvtár intézményve-
zetői megbízatás ellátására. A jelenle-
gi vezető megbízása 2017. december 
31-én jár le. 
Az adóellenőrzésekkel kapcsolatban 
korábban már jó tapasztalatokat sze-
reztünk. Az adóbeszedés hatékonyab-
bá vált, nagyobb a felderítés aránya, 
amely a következő évek adózására is 
pozitívan hat. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy adóellenőrt kívánunk foglalkoz-
tatni, bővíteni kívánjuk az adóosztály 
létszámát. Az adóellenőrzések folya-
matos ellátása teljes állású adóellenőr 
foglalkoztatásával a meglévő adóne-
mek behajtása érdekében történik. 
A képviselő-testület tárgyalta jövő évi 
sajt-és túrófesztivál tervezett időpont-
ját. Képviselői javaslatok is érkeztek, 
de nem kaptak többséget a módosító 
indítványok. Az ügyrendi bizottság a 
Kállai Ferenc Kulturális Központ ve-
zetőjével közösen a következő ülésre 
kidolgozza, hogy mikor legyen a ren-
dezvény, hány napos programot ter-
vezzen az intézmény.
Tárgyaltunk a Gyomai Szülőföld Ba-

ráti Kör kéréséről is. Mint ismeretes, 
kezdeményezésükre került felállításra 
Kállai Ferenc szobra a Szabadság té-
ren. Ehhez korábban már nyújtott tá-
mogatást a képviselő-testület. A Baráti 
Kör támogatást is gyűjtött a helyi vál-
lalkozók és magánszemélyek köré-
ben, de így sem sikerült a kivitelezés 
teljes összegét kifizetniük. Támogatni 
kívánjuk, hogy rendeződjön ez a pénz-
ügyi probléma, de ehhez szükséges, 
hogy a Baráti Kör megfelelő iratokat 
nyújtson be. 
Másfél millió forintos eszközfejlesz-
tést valósítunk meg a Varga Lajos 
Sportcsarnokban. Az eszközfejlesz-
tés előtt egyeztetés történt a csarno-
kot használó testnevelő tanárokkal is. 
Közvilágítás fejlesztéséről is döntöt-
tünk, amely a Liget Fürdő parkolójá-
ban valósul meg, remélhetőleg még 
ebben az évben. 
Döntés született a 65 millió Ft költ-
ségvetésű útépítési és útfelújítási prog-
ram indulásáról is. Közbeszerzés után 
a Swietelsky Magyarország Kft. fogja 
elvégezni a munkát. 65 millió forintos 
értékben megvalósul: 
- Fő úti kerékpárút burkolatjavítás 
2500 m2
- Kátyúzás 1600 m2
- Kenderáztató utca burkolatépítés, va-
lamint burkolatjavítás 230 m2
- Október 6 Ltp burkolatépítés, vala-
mint burkolatjavítás 135 m2
- Baross Gábor u. burkolatjavítás 135 
m2
- Vásártéri Ltp. 34. épülethez vezető út 
javítása
- Ifjúsági Ltp. burkolatjavítás 100 m2
- Blaha u. 7. sz. 10 férőhelyes parkoló 
kialakítása
- Blaha u. - Endrődi u. csatlakozásánál 
5 férőhelyes parkoló kialakítása
- Fő út - Napkeleti u. 5 férőhelyes par-
koló kialakítása
- Bajcsy u.-  Kis B. u. 6 férőhelyes par-
koló kialakítása

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató

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 októberében jelenik meg.

Tájékoztatjuk, hogy a 
Gyomaendrődi Hírmondóban 

reklámozhatja szolgáltatásit, 
tevékenységét. A lap minden 
hónapban 6200 példányban 
jelenik meg a gyomaendrődi 

háztartásokban.   
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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Vona Gábor, a Jobbik elnöke 
Facebookon tett bejegyzésével 
megsértette a magyar nyugdíjasokat.  
A pártelnök ugyanis úgy nyilatkozott a 
magyar nyugdíjasok jelentős részéről, 
hogy a „szájukból a szennyvíz folyik”, 
a „szemeikben gyűlölet lobog”, a 
„bácsikák és nénikék magukból 
kivetkőzve ugranak egymásnak, vért 
akarnak ontani remegő kezeikkel”.
Vona Gábor szavai elfogadhatatlanok- 
nyilatkozott Dankó Béla országgyűlési 
képviselő.- A magyar nyugdíjasok 
önbecsülésébe gázolt. 
Vona Gábor nyilatkozatainak 
köszönhetően bepillantást nyerhettünk 
abba, hogy a Jobbik elnöke valójában 

hogyan beszél és gondolkodik 
a nyugdíjasokról. Gúnyolódik a 
remegő kezükön, fejükre olvassa az 
öregedést, a 20. század gyötrelmeit 
és veszteségeit, és azt is, hogy 
véleményük van a világról. 
A Fidesz és több nyugdíjas szervezet 
(Idősek Tanácsa, Nyugdíjasok 
Szociális Fóruma) ezért felszólította 
Vona Gábort és a Jobbikot, hogy 
kérjenek bocsánatot a nyugdíjasoktól! 
Egy hónapja azonban hiába várunk 
erre a bocsánatkérésre, ezért 
fontosnak tartom, hogy legalább 
a Jobbik Békés megyei képviselői 
kérjenek bocsánatot, hiszen Vona 
Gábor egy olyan korosztályt sérteget, 
amely évtizedekig hátán vitte ezt 
az országot. Semmilyen politikai 
véleménykülönbség nem adhat alapot 
a Jobbik botrányos álláspontjára.- 
mondta el véleményét Dankó Béla.

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye
Vona Gábor nyilatkozata 3 millió időskorút sértett meg

2017. augusztus 16-án, Gyomaendrő-
dön munkáltatói fórum került meg-
rendezésre. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium 10 milliárd forint össze-
gű nyílt pályázatot hirdetett a mikro-, 
kis- és középvállalkozások munkahely-
teremtő beruházásainak támogatására, 
amelyre szeptember 15-ig lehet pályáz-
ni.
A fórumon megjelenteket Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd Város polgármestere kö-
szöntötte. A rendezvény házigazdája 
Dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezetője volt. A vállalko-
zások számára kiírt pályázat részleteiről 
Pántya Imre, a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály vezetője tájé-
koztatta a résztvevőket. Ezt követően 
Tímárné Buza Ilona, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály-
vezetője a jelenlegi bérjellegű és egyéb 
támogatási lehetőségekről tájékoztatott. 
Dr. Juhász Marianna, a Társadalombiz-
tosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
Munkaerőpiaci osztályvezetője a pá-
lyázati kiírásban szereplő anyagi bizto-

sítékokra vonatkozó szabályokról adott 
bővebb tájékoztatást, és ezután szak-
mai konzultációra került sor. A ren-
dezvényre a gyomaendrődi, a szarvasi 
és a szeghalmi járásból több mint 50 
munkáltató látogatott el.  A munkálta-
tói fórumon kívül a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztálya folyamato-
san biztosít konzultációs lehetőséget 
minden érdeklődő pályázó számára. A 
pályázati dokumentáció egyaránt le-
tölthető a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um és a Békés Megyei Kormányhivatal 
honlapjáról; a http://www.kormany.hu/
hu/nemzetgazdasagi-miniszterium ill. 
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/
bekes oldalról.

Munkáltatói fórum Gyomaendrődön

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320
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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 július 
19-én kötetlen sajtóbeszélgetésre invi-
tálta a járásban működő média képvi-
selőit.
Dr. Pacsika György járási hivatalveze-
tő átfogó tájékoztatást adott az első fél-
év  hivatali működésének legfontosabb 
eseményeiről. Kiemelte, hogy a kor-
mányhivatali vezetés alatt ténylegesen 
érzékelhető a járások megerősítésének 
szándéka, és a mindennapi ügyinté-
zések során az egységes jogértelme-
zés és jogalkalmazás valósult meg. Az 

eseményen említésre kerültek az első 
félév azon rendezvényei és program-
jai is, amelyek a hatósági munkán túl 
a járás minél színesebb közéletét hiva-
tottak segíteni. A hivatalvezető emlé-
keztetett arra, hogy kiemelten fontos 
kérdés a hivatal számára a tanuló if-
júság megszólítása, emiatt több, a fi-
atalokat érintő rendezvényre is sor 
került. A hivatalvezető például a Járási 
Nyílt Napot ismertette, mely alkalom-
mal a végzős középiskolások tekint-
hetnek be a hivatali életbe. Tavasszal  

nagyszabású GINOP 521-es szakmai 
konferencia került megrendezésre, 
ahol közel 200 fő középiskolás diák 

kaphatott hasznos információkat az el-
helyezkedési lehetőségekről. A hivatal 
kollégái fogyasztóvédelmi ismeretter-
jesztő programmal az általános isko-
lában tanulókat igyekeznek már kellő 
időben tudatos fogyasztóvá nevelni.
A sajtóbeszélgetés keretében a részt 
vevők egyetértettek abban, hogy 
a partnerség szellemében tovább-
ra is folytatni kell a kialakult jó gya-
korlatokat, az egész járás fejlődése és  
gyarapodása érdekében.

Beszélgetés a sajtó képviselőivel

A Békés Megyei Gyermekvédelmi 
Partnerségi Protokoll szakmai anyaga 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísz-

termében 2017. június 27-én jelzőrend-
szeri értekezlet keretein belül került 
ismertetésre.

Az értekezletet dr. 
Pacsika György hi-
vatalvezető nyitotta 
meg és köszöntötte 
az előadókat, vala-
mint a megjelent jel-
zőrendszeri tagokat. 
Kiemelte, hogy a 
Békés Megyei Part-
nerségi Protokoll 
szakmai anyagának 
létrehozásával az ed-
digi együttműködés 
megerősítése történ-
hetett meg. 

Dr. Krizsán Anett, a Hatósági és Gyám-
ügyi Osztály vezetője ismertette a Pro-
tokollban foglaltakat. Előadása során 
kiemelte, hogy a szakmai anyag célja az 
együttműködési partnerség szabályai-
nak lefektetése, valamint a jelzőrend-
szeri tagok munkájának bemutatása. 
Megköszönte minden jelzőrendsze-
ri tag eddigi áldozatos munkáját. Sán-
dor Andrea címzetes rendőr őrnagy a 
Protokollt a rendőrség szemszögéből 
mutatta be. Előadása során kihangsú-
lyozta, hogy kiskorú veszélyezteté-
se esetén a rendőrség is jelzőrendszer 
tagnak minősül. A szakmai prezentá-
ciókat követően Oltyán Sándor rendőr 
ezredes, kapitányságvezető, valamint 
Juhosné dr. Pleskó Ágnes járási vezető 
ügyész mondták el szakmai tapasztala-
taikat a jelenlévőknek.

Protokoll szerinti ügymenet a járásban

A járásban működő köznevelési intéz-
ményekben kimagasló tanulmányi és 
sport eredményeket elért diákokat idén 
második alkalommal részesítette elis-
merésben dr. Pacsika György, a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal vezetője.
A hivatalvezető köszöntő gondolata-
iban a járási hivatal és a köznevelési 
intézmények közötti jó kapcsolat ki-
építésének támogatását, valamint a 
felnövekvő ifjúság magas színvona-
lú oktatásának és a tanulói sikerek el-
ismerésének fontosságát hangsúlyozta 
ki.

Csáki Ágnes tanuló részére 2017. má-
jus 12-én a Rózsahegyi Napok, De-
li Boglárka részére pedig 2017. június 
12-én, a Kis Bálint Napok keretén be-
lül adta át az oklevelet és az elismerést 
a hivatalvezető. 
Az elismerések átadására a járás többi 
köznevelési intézményében – Wolf An-
na tanuló részére a Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskolában, Szeleczki 
Lilla részére pedig a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Művészeti Iskolá-
ban - az évzáró ünnepségen került sor.

Kiváló tanulók jutalmazása
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A járási startmunka „mezőgazdaság” 
mintaprogramjának keretében a márci-
usban elvetett körömvirág betakarítása 
júniusban kezdődött. A növény szépen 
fejlődött tavasszal, és rengeteg virágot 
nevelt, mely folyamatos szedéséhez két 
brigád kitartó munkájára volt szükség. 
A leszedett virágokat szárítókereteken 
szárítva folyamatosan értékesítjük a 
dévaványai Fytodry Kft.-nek. A min-
taprogram keretében valósul meg 4.23 
ha-on kendertermesztése is. A kendert 
vetőmagtermesztés céljából vetettük, 
magját kedvező áron tudjuk értékesíte-
ni az Agromag Kft. részére.  A min-
taprogram keretében került elültetésre 
tavasszal mintegy 5 ha-on 8000 db ho-
moktövis cserje is, melynek intenzív 
gondozása folyik, valamint 2.13 ha-
on a korábbi évekhez hasonlóan, cirok 
termesztése van folyamatban, sep-
rűkészítésre szánjuk. A mintaprog-
ramban több mint 10 ha-on folyik 
kézimunka igényes növények termesz-
tése, a vetéstől a betakarításig, me-
lyek termesztésével az önkormányzat 
jelentős bevételhez jut. A mintaprog-
ramban működtetett virágkertészetben 
elkezdődött a kétnyári virágok veté-
se, nevelése is. A kertészetben dolgozó 
közfoglalkoztatottak a kiültetett virá-
gok gondozását (kapálását, locsolását) 
is végzik. A kertészetben termelt virá-
gokból a lakosság is vásárolhat, a be-
vételből az önkormányzat a kertészet 
részére virágmagokat, tőzeget szerez-
het be. A kertészetben nevelt, a város 
közterületeire ebben az évben mint-
egy 8.000.000.-Ft értékű virág került, 
illetve kerül még az ősz folyamán ki-
ültetésre. A mintaprogramban dolgo-
zó közfoglalkoztatottak létszáma a itt 
a legmagasabb, szinte egészében ér-
tékteremtő tevékenység folyik a prog-
ramon belül.

A járási startmunka „belvíz” minta-
programjának keretében a Csillagos, a 
Kodály, a Semmelweis utcában folyik 
csatornamélyítés, áteresz takarítás. A 
mintaprogram nagyban hozzájárul a csa-
padékelvezető árkok megfelelő működé-
séhez. A program keretében az árkokhoz 
tartozó műtárgyak is megújulnak. A 
program segítségével a város belvízzel 
szembeni veszélyeztetettsége jelentősen 
csökken.

A járási startmunka „helyi sajátosság” 
mintaprogramjának keretében a közutak 
mentén üdvözlő táblák kirakására is sor 
kerül. A mintaprogramban működtetett 
asztalos műhelyben a közfoglalkozta-
tottak legyártották, majd kirakták a táb-
lákat, valamint a táblák mellé szintén a 
programban elkészített virágállványok 
kerültek kihelyezésre.

A Belügyminisztériumtól a mintaprog-
ramokban szereplő feladatok megva-
lósulásához az önkormányzat jelentős 
támogatást kap. A Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
támogatási szerződés keretében bizto-
sítja a foglalkoztatásához szükséges lét-
számot, valamint a foglalkoztatottak 
100 %-os bérköltség támogatását, to-
vábbá a feladatok elvégzéséhez szüksé-
ges eszközöket, valamint a felhasznált 
anyagokat (építőanyagok, vetőmagok, 
szerszámok).  
A mintaprogramok nagyban hozzájá-
rulnak a város rendezettségéhez, szé-
pítéséhez, valamint az értékteremtésen 
keresztül bevételt, és megtakarítást is 
eredményeznek városunk számára.

Varju Róbert közmunkavezető

Közfoglalkoztatás hírei

homoktövis ültetvény

seprűcirok tábla

körömvirág ültetvény tisztított árok

üdvözlő tábla
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2017-ben a Gyomaendrődi Család-
és Gyermekjóléti Központ szervez-
te meg a nyári napközit. Varga Lívia 
önkéntesként vett részt a munkála-
tokban, megszervezte és lebonyolítot-
ta a heti programokat, illetve segített 
a szükséges eszközök és anyagok be-
szerzésében is. Két állandó segítő-
je volt a 10 hét alatt: Brezovai Edit 
és Nagy Andrea, illetve augusztus-
ban Rau Mariann diákmunkásként. 
A nyári napközinek a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola kollégiuma 
adott helyet. A korábbi és az idei ta-
pasztalatok is azt mutatták, hogy ez a 
helyszín a célnak megfelel: rendelke-
zésre állnak az alapvető eszközök, il-
letve a zárt udvaron megvalósíthatók 
a szabadtéri programok. A tábor lakói 
heti turnusokban vettek részt a prog-
ramokon. Voltak olyan gyerekek, akik 
szinte minden héten ott voltak, míg 
mások csak egy-egy hetet töltöttek el 

a napköziben. A szervezők igyekeztek 
minden hétre változatos programokat 
szervezni. Rendszeresen jártak für-
dőbe, kreatív foglalkozásokon vettek 
részt. Jártak a tűzoltóknál, a gáton ke-
rékpártúráztak, illetve íjászkodtak és 
falat is másztak. Szarvason többször is 
voltak moziban, a Körösvölgyi Állat-
parkban, illetve múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vettek részt a Tessedik 
Sámuel Múzeumban. Egy alkalommal 
Mezőtúron is jártak a fazekas múze-
umban, és kipróbálták a mezőtúri für-
dőt is. 
Meglátogatták Gyomaendrőd lát-
nivalóit is: a látogatóközpontokat, 
lombkorona sétányt, a nyomdaipari 
múzeumot valamint a Papp Zsigmond 
Emlékházat. Nagyon pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk a gyerekektől és a 
szülőktől is. 
Köszönet illeti az alábbi intézménye-
ket és vállalkozókat, akik rugalmas 

hozzáállásukkal, esetenként kedvez-
mények biztosításával segítették a 
nyári napközi lebonyolítását: Gyo-
maendrődről: helyi tűzoltóság, Liget 
Gyógyfürdő és Kemping, Bárka Lá-
togatóközpont, Körös Látogatóköz-
pont és Lombkorona Sétány, Kner 
Nyomdaipari Múzeum, Papp Zsig-
mond Emlékház, Telekparti Szabad-
idő Központ, Pájer Edit, Oláh Rita, 
Szarvasról: Turul Mozi, Tessedik Sá-
muel Múzeum, Körösvölgyi Látogató-
központ és Állatpark, Szárazmalom, 
Ildikó és Benka Cukrászda, Korzó 
fagyizó, Mezőtúrról:  Fazekas Múze-
um és fürdő.
Külön köszönjük a Mobilbusz Közle-
kedési Kft.-nek, hogy térítésmentesen 
szállította a gyermekeket Gyoma és 
Endrőd között.

Pál Jánosné intézményvezető
Gyomaendrődi Család-és 

Gyermekjóléti Központ

Nyári napközi Gyomaendrődön

Hírek a művészeti iskola életéből
A Hallható Hang Alapítvány 2017 au-
gusztusában tanulmányi kirándulást 
szervezett a Kállai Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékeinek. Az 
úti cél Budapest volt, ahol megnéz-
ték a város történeti nevezetessége-
it. Látogatást tettek a Magyar Állami 
Operaházba, városnéző séták során is-
merkedhettek Pest és Buda történeté-
vel, szobraival, betekintést nyerhettek 
a különböző vallások templomépíté-
szetébe, a pesti zsinagógák mellett 
meglátogatták a Belvárosi Plébánia-
templomot, a Mátyás templomot, a 
magyar ortodox székesegyházat, majd 
a Bazilika kupolájából eléjük tárulha-
tott Budapest látképe is.  Ízelítőt kap-
hattak a magyar irodalom szerelmes 
verseiből a Kaláka együttes előadá-
sán és megcsodálhatták a hárfa egye-
di hangzásvilágát a „Sounds of Bábel” 

koncertjén, valamint a Kerepesi teme-
tőben található híres művész sírhelye-
ket is meglátogatták. A kirándulók 
különleges gasztronómiai élmények-
ben is részesülhettek. Belekóstolhat-
tak a török, az olasz és az arab konyha 
ételeibe és különleges, rózsa formá-
jú fagylaltokba. A kirándulás alatt a 
gyerekek olyan élményekkel gazda-
godtak, amelyet későbbi tanulmánya-
ik során is hasznosíthatnak. 
Augusztus 18-ra, a Gyomaendrődiek 
Világtalálkozójának gálaműsorán va-
ló szereplésre az iskola is felkérést ka-
pott, mely során nagy sikerrel adták 
elő az intézmény tanárai (Gulyás Dó-
ra, Kovács Sándor, Papp Gábor), volt 
és jelenlegi növendékei (Dinya Milán, 
Gácsi Benedek) és meghívott művé-
szei (Nagy Lili, Szarka Zsolt) Kovács 
Kati: „Add már uram az esőt!” című 

dalfeldolgozását. A gálaműsor több 
programjában is közreműködtek az in-
tézmény tanárai, így például: Kiszely 
Erika, Weigert László néptánc-pe-
dagógusok, Vozár Márton Krisztián 
zongoratanár, valamint Szentpéteriné 
Uhrin Ildikó, illetve Dinya Lívia óra-
adó tanár.
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Gyomaendrődi Zenebará-
tok Kamarakórus közös rendezésében 
ősszel ismét megrendezésre kerül a 
már hagyománynak tekinthető Ze-
ne Világnapi Hangverseny, melynek 
az idén is a Gyomaendrődi Járási Hi-
vatal biztosítja a helyszínét a díszte-
remben,. A koncertre október 5. – én 
csütörtökön 17:00 – tól minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várnak a részt-
vevők! 
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Őszi Könyvtári Napok a 
Határ Győző Városi Könyvtárban 2017. október 2- 8 között. 
Tiszta forrásból – Minden, ami víz- Közös kincsünk a víz

Egész héten 
9-17 óra között

Digitális fotókiállítás Balog Lajos fotóiból.

Minden, ami víz- Közös kincsünk a víz rajzpályázatra 
beérkezett rajzok kiállítása.

Minden, ami víz- Közös kincsünk a víz digitális 
fotópályázatra beérkezett fotók kiállítása.

Korsók, poharak, üvegek kiállítása: régi használati 
tárgyakból Kun Béla gyűjtő válogatott tárgyai.

Napi víz. Gyerekeknek jó tanácsok a honlapon a vízzel 
kapcsolatban.

Napi víz. Felnőtteknek jó tanácsok a honlapon a vízzel 
kapcsolatban.

A nap vize: Felnőtteknek és gyerekeknek napi kérdés a 
vízzel kapcsolatban. Játék a honlapon, a helyes megfejtők 
között sorsolás.

Vizes totó: felnőtteknek és gyerekeknek totójáték a 
honlapon, a helyes megfejtők között sorsolás.

2017. október 3.
9 és 14 óra

Vizes adattárak, honlapok, saját honlapunk 
dokumentumainak bemutatása. Ismeretterjesztő előadás 
általános iskolásoknak.

2017. október 4.
14 óra 

Mit kezdjek a vízzel? Kézműves foglalkoztató általános is-
kolásoknak.

2017. október 4.
17 óra

Szindbád hazamegy Márai Sándor költeményei 
4 tételben. Pálfy Margit előadóművész irodalmi előadása.

2017. október 5.
9 és 14 óra

Víz nélkül nincs élet! Mire használjuk a vizet? 
Tiszteljük a vizet!
Előadás általános iskolás gyerekek számára.

2017. október 5.
17 óra

Deli Tamás zoológus előadása a Körös-Maros Nemzeti 
Park állatvilágáról – könyvbemutató.

2017. október 6.
14-17 óra között

Egészség délután. Termékek, bemutatók, egészségügyi 
mérések, szűrések.

2017. október 
4-én és október 
6-án 9 órakor

Gyermekjátékok a helytörténetben, vizes játékok.

2017. október 
7- én szombaton 
10 órától

Helyismereti barangolás: az irodalomhoz köthető helyi 
nevezetes épületek a városban, irodalmi idegenvezetéssel. 
Előzetes jelentkezés szükséges!

2017. október 
8-án vasárnap 
9,30 – 12,30 ig.

Könyves Vasárnap: rendkívüli nyitva tartás. 
Családi program kicsiknek és nagyoknak, kézműves 
foglalkoztató a Míves Kezek Társulattal. Fa népi játékok, 
játszótér. Kézműves foglalkozás és lufi hajtogatás.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Iskolai csoportokat előzetes egyeztetés alapján eltérő 

időpontban is fogadunk. 
A programok mindegyike ingyenes!

Bővebb információt kérjen a könyvtárosoktól! 
Telefon: 218-370, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Újra Zene-Bölcsi a 
Selyem úton

2017 októberétől immár a 4. tanévet 
kezdjük el vidáman, anyukákkal 
együtt énekelve a Zene-Bölcsiben. A 
foglalkozások 30 percesek, ahol ját-
szunk mindenfélét: ölbéli, csikizős, 
simogatós, ringató játékokat. Hintáz-
tatjuk, lovagoltatjuk a gyerekeket és 
hangszerekkel kísérjük a különböző 
népi dalokat, dalos játékokat, mon-
dókákat, valamint élőzene is szere-
pet kap. 
A foglalkozások minden héten, csü-
törtökön 16 órától kezdődnek a Se-
lyem úti Bölcsődében. A részvétel 
ingyenes! A gyermekek 0 éves kor-
tól vehetnek részt ezeken a zenés dél-
utánokon.
Minden kedves anyukát és gyerme-
ket szeretettel várok!

Farkas Katalin Adrienn
Zene-bölcsi vezetője

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2017. szeptember 20, 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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Köszönet minden támogatónak!

2017. október 06. (péntek)

kerékpáros akció a láthatóság jegyében

DÍJMENTES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
1600–2000 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

KÜLTERÜLETI LAKOSOK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁÉRT!
1600–1800 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál láthatóságot növelő terméket vehet át,

aki a helyszínen lakcím kártyájával igazolja, hogy külterületen lakik.

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!

Gyülekező: 1830 órakor, indulás 1900 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro Pont Áruház parkolójából;
Gyulán az Árpád utca 17.szám alatt lévő Bike Corner Kerékpár Szaküzlet elől;
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;
Mezőhegyesen a Béke park 1. szám alatt lévő ÁMK. épülete elől.

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, sorsjegyet kap,
és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 1945 órakor Békéscsabán a
Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723, 30/418-8229
www.police.hu balesetmegelőzés/aktuális rovatában

A felsorolt szervizekben és üzletekben fenti napon 0900 – 1800 óra közötti időben kedvezményes áron vásárolhatja meg kerékpárjának 
világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévő szerelők díjmentesen felszerelnek. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

igény esetén a kerékpárokat fényvisszaverő matricával látja el, a hiányzó küllő prizmákat díjmentesen pótolja.

„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ LESZ!”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében megvásárolja kerékpárja első világítását,

ajándékba kapja a hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!

SZERVIZEK:
Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér Békéscsaba: BRINGA BOLT Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér 
(Fövenyes utca); SPEEDY Kerékpár Üzlet, Gyóni Géza utca 22.; KLOKI-BUSZ KFT. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; 
Békéssámson: „GRIFFITHI” Gazdabolt, Szabadság út 123. Csorvás: CS+T Bringa KFT. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi 
utca 16.; Doboz: CS+T Bringa KFT. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Faluhelyi utca 7.; Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., 
Petőfi  út 1.; Gyomaendrőd: Jármű Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád 
utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.; Kardoskút: Gál Gumiszerviz, Petőfi  utca 29.; 
Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár Szaküzlet, Petőfi  utca 9.; Mezőhegyes: Műszaki Kereskedés, Templom 
utca 6.; Mezőkovácsháza: EL-HÁ-GÉ Kft. Mozaik Szaki Boltja, Árpád utca 177.; Orosháza: „CANDELLA KFT” Villamossági 
és Kerékpár Szaküzlet, Széchenyi tér 6.; ERDEI Kerékpárbolt, Táncsics utca 9.; Tótkomlós: Farkas Műszaki és Kultúrcikk 
Üzlet, Fő út 10.; Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Debreczeni Zsolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth 
utca 55.; Szarvas: Balázs Kerékpár Üzlet és Szerviz, Béke utca 4.; Pazsa Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca 60-62.;

Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.

 

 

XXXIIIIIIIII...   OOOrrrssszzzááágggooosss   NNNééépppmmmeeessseee   NNNaaappp   
AAA   NNNééépppmmmeeessseee   NNNaaapppjjjaaa   GGGyyyooommmaaaeeennndddrrrőőődddööönnn   

222000111777...   ssszzzeeepppttteeemmmbbbeeerrr   333000...      
 

IIInnnfffooorrrmmmáááccciiióóó:::   666666///222111888---333777000   
hhhttttttppp::://////hhhgggyyyvvvkkk...hhhuuu   

vvvaaarrrooosssiii...kkkooonnnyyyvvvtttaaarrr@@@gggyyyooommmaaaeeennndddrrroooddd...hhhuuu   

„„AA  mmeessee  ggyyóóggyyíírr,,  aa  mmeessee  jjááttéékk,,  aa  mmeessee  ccssooddaa,,  aa  mmeessee  
hhiitt,,  aa  mmeessee  lléélleekk..  MMoossoollyy,,  mmiinnddeennkkii  lleellkkéérree..””  

((CCsseerrnniikk  SSzzeennddee))  

A lóvá tett róka 
a Palinta társulat seprűbábszínházi 

előadása 

2017. szeptember 30-án(szombaton) 
délelőtt a Határ Győző  

Városi Könyvtárban 10 órától. 
Az előadás után lufihajtogatás. 

A rendezvény ingyenes. 

Égig érő mesefa, László Bandy rajza 
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A Kistérségi Óvoda hírei
Intézményünk óvodáiban a 
nyári hónapok is bővelkedtek 
programokban, eseményekben. 

Ovi-Sport Pályát avattunk

Sikeres pályázatot nyújtott be 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány által meghirdetett 
„Nemzeti Ovi-Foci Ovi-Sport 
program” felhívására, melynek 
eredményeként megvalósulhatott 
egy kifejezetten óvodás korosztály 
számára kifejlesztett, műfüves 
multifunkciós pálya a hozzá 
tartozó sporteszköz készlettel, 
valamint az óvodapedagógusok 
sportág-specifikus módszertani 
felkészítésével.
A projekt támogatási intenzitása 
70%-os volt, melyet az Ovi Sport 
Közhasznú Alapítvány biztosított a 
TAO támogatások felhasználásával, 
a további 30%-ot pedig a pályázatot 
benyújtó Gyomaendrőd Város 
önkormányzata vállalta. A 
kedvezményezett: Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Kistérségi 
Óvoda Százszorszép Óvodája
Nagy örömünkre szolgál, hogy 
intézményünk a városban elsőként 
juthatott hozzá ehhez a csodálatos 
műfüves pályához, melynek építését 
nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal 
követték nyomon a gyermekek 
is. Izgalommal várták, hogy 
mikor vehetik birtokukba, mikor 
próbálhatják ki az új sportszereket és 
mikor lehetnek igazi gólkirályok.
És hogy mit is jelent ez a pálya 
óvodapedagógus szemmel?
Az ovi-sport oktatási program 
teljes mértékben illeszkedik 
ahhoz a pedagógiai koncepcióhoz, 
melyet nevelési gyakorlatunkban 

alkalmazunk, közös találkozási 
pont pedig a mozgás és a játék 
elsődleges szerepe, mint a gyermeki 
lét alapvető megnyilvánulási 
formája. A fenntartónkkal közösen 
folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy olyan környezetben fogadjuk 
óvodásainkat, melyben biztosítottak 
az egészséges személyiségfejlődéshez 
szükséges tárgyi és infrastrukturális 
feltételek. Ehhez nyújt rendkívül 
nagy előrelépést a most megvalósult 
fejlesztés, ahol számos sportág 
alapjaival ismerkedhetnek 
meg gyermekeink, életkori és 
egyéni sajátosságaikhoz mérten 
sikerélményekben gazdagodhatnak, 
és ami a legfontosabb, hogy 
kitárulnak lehetőségeink a rendszeres 
sportolásra, mozgásra nevelés terén.
Intézményünk dolgozói, gyermekei és 
szüleik nevében is hálás köszönetünket 
fejezzük ki Gyomaendrőd város 
képviselő testületének, hogy 
egyhangú döntéssel támogatták a 
fejlesztés megvalósulását. A pálya 
ünnepélyes megnyitójára június 29-én 
került sor a Százszorszép óvodában. 

Vízadagoló automata

Szülői támogatással automata 
vízadagoló készülékek kerültek 
beszerzésre a Százszorszép ovi 
minden csoportjába. A rendszeres 
vízfogyasztásra minden óvodánkban 
nagy gondot fordítunk, mivel a 
gyermekek értelmi és mentális 
képességeinek fejlődésében, 
egészségük megőrzésében fontos 
szerepet tölt be. 

Pályázati sikereink

A „Gyoma 300 éves” jubileumi 
rendezvénysorozat keretében 
meghirdetett «Az én városom» 

rajzpályázaton Százszorszép 
Óvodánkból Kürti Péter (Breki 
csoport) rajzát I. díjjal, Nagy Lívia 
(Breki csoport) munkáját pedig II. 
díjjal jutalmazták. Hegedűs Janka 
(Süni csoport), Laskai Levente (Maci 
csoport), Munkácsy Petra (Süni 
csoport) és Szerető Luca (Breki 
csoport) dicséretben részesültek 
s alkotásaik szerepeltek a városi 
kiállításon. 
A Generáli a Biztonságért Alapítvány 
Országos intézményi pályázatán 
a Margaréta és a Csemetekert 
Óvoda is 150.000 – 150.000 Ft 
értékű közlekedésbiztonsági 
élménycsomagot és eszközöket 
nyert. A Generali a Biztonságért 
Alapítvány Országos rajzpályázatán a 
Százszorszép Óvodába járó Hegedűs 
Janka (Süni csoport) és Szendrei 
Virág (Nyuszi csoport) 25.000-25.000 
Ft  értékű utalványt nyertek.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és a KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. közös szervezésében 
megvalósuló „Biztonságos Óvoda” 
című pályázaton a Százszorszép 
Óvoda élményprogramot és 40.000 Ft 
értékű Decathlon sportszer utalványt 
nyert.
A BOOK24 könyvesbolt „Kedvenc 
mesém” felhívására készített rajzot 
Szilágyi Zsófi (Százszorszép Óvoda 
- Maci csoport), aki I. helyezett lett. 
Jutalmul 10.000 Ft, óvodája pedig 
50.000 Ft értékű könyvcsomagot 
kapott.

Elkészült az akadálymentes 
bejárat 

Önkormányzati támogatással 
készült el a Százszorszép Óvoda 
akadálymentesített bejárata, amely 
régi hiányt pótolt. 
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Kézműves tábor

Az intézményben hasznos és kelle-
mes hagyomány már 14 éve, hogy 
a tanév befejeztével tanulók szá-
mára kézműves tábort szerveznek. 
Idén ez július 3-ától július 7-éig tar-
tott: Palicskáné Szegedei Katalin, 
Vinkovics Ágnes, Dinya Lívia és 
Vaszkán Gabriella irányításában. 
Az érdeklődő jelentkezőket életko-
ruk szerint három csoportba osztot-
ták, amelyek forgószínpad szerűen 
váltották egymást minden nap. A 
kézműveskedések alkalmával pa-
pír, fonál és agyag felhasználásával 
készítettek különböző használati és 
dísztárgyakat a gyermekek. Az an-
gol-német nyelvi foglalkozásokon 
vidám játékok keretében gyakorol-
ták a diákok a tanév során megszer-
zett ismereteket. Az informatika 
foglalkozások is nagyon népszerű-
ek a gyerekek körében. A délutá-
nok fürdőzéssel, ligeti játékokkal, 
pihenéssel teltek. A lebonyolításban 
és az anyagi forrás biztosításában 
nagy segítséget jelentett az isko-
la alapítványának támogatása. Kö-
szönjük szépen!

Továbbképzésen

Hogyan tehetjük eredményeseb-
bé a fogalmazástanítást alsó és 
felső tagozaton? címmel Szépla-
ki Erzsébet pedagógus, a magyar 
nyelvtan könyvek szerzője Gyulán, 
az Implom József 5. számú Álta-
lános Iskola és Sportiskola tagin-
tézményében tartott előadást. Az 
egyik tanterem zsúfolásig megtelt 
érdeklődő kollégákkal. Jöttek Gyu-
láról, Békéscsabáról, Sarkadról és 
még sorolhatnám. Hogyne, hiszen 
Széplaki Erzsébetet, Csöpit mind-
annyian ismerjük, akik anyanyel-
vünk szépségeire és nehézségeire 
tanítjuk a kisebb – és nagyobb di-
ákokat, hiszen az általa megírt tan-
könyveket használjuk. Érdekesen, a 
humort sem mellőzve, példákkal il-
lusztrálva villantotta fel az írásbe-
li szövegalkotás tanításához azokat 
a kulcsszavakat, amelyek nélkülöz-
hetetlenek a jó fogalmazás tanítá-
sakor. Ismétlés a tudás atyja még 
a tanítónak, tanárnak is! Ahogyan 
hallgattuk, többen bölcsen bólo-
gattunk, megerősítést kaptunk, és 
jól eső érzéssel konstatáltuk, hogy 
a tőlünk telhetőt, ”mindent” meg-
teszünk a gyerekekért, hogy még 
érzékletesebben, még kifejezőb-
ben, még gördülékenyebben tudják 
a nebulók saját gondolataikat papír-
ra vetni. A kész írásbeli mű pedig 
valóban alkotás legyen, és hitele-
sen tükrözze kis szerzőjének lelki-
világát, gondolatait a modernebb 
kor kihívásainak megfelelően. A 
szó elszáll, az írás megmarad. Ezt 
is nagyon jól tudjuk, ezért az előadó 
gondoskodott arról, hogy könyv, 
CD lemez, vagy bármilyen adathor-
dozó formájában a hallott anyag és 
még sokkal több tanananyag velünk 
maradhasson. Kedves Széplaki Er-
zsébet! Köszönjük a lehetőséget, 
az értékes és tartalmas délelőttöt. 
Máris jobb kedvvel kezdünk neki a 
tanévnek!

Német nemzetiségi tábor 
Liptódon

A Gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskola 41 tanulója és 5 peda-
gógusa nemzetiségi táborozással 
fejezte be a nyári vakációt és egyben 
ezzel a kirándulással kezdte meg a 
2017/2018-as tanévet. Másodszor 
nyújtottak be az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő felhívására nem-
zetiségi táborozás megszervezésé-
hez pályázatot a „kisbálintosok”. 
Az egyhetes, nyelvi környezetben 
megvalósuló táborozáshoz 800.000 
Ft állami támogatást kapott az is-
kola, melyet a még élő nemzetiségi 
hagyományok megismerésére for-
díthatott. A gyermekek a Baranya 
megyében található kis zsáktelepü-
lés – Liptód – sváb népszokásainak, 
tradícióinak, kultúrájának tanulmá-
nyozása során kézműves foglalko-
záson gyertyát öntöttek, gyékényt 
fontak, hímeztek, kirándulásokon 
vettek részt, sváb ételeket készítet-
tek, néptáncot, dalokat tanultak. 
Mindeközben megismerték az ott 
lakó emberek tárgyi emlékeit, a ter-
mészeti és épített környezet leg-
szebb értékeit, gyakorolták a német 
nyelvet. 
A „kisbálintos” tanulók a tábor-
ban végzett sokszínű, változatos te-
vékenységeik során, az ott szerzett 
élményeik által aktív részeseivé, őr-
zőivé váltak a magyarországi német 
nemzetiségi kultúrának, hagyomá-
nyoknak.

Évnyitó

A Gyomaendrődi Kis Bálint Álta-
lános Iskola 2017. augusztus 31-én 
tartotta ünnepélyes tanévnyitóját. 
A nyolcadikos tanulóktól idén 32 
vidám elsős kisdiák vette át a kék 
nyakkendőt, az iskola jelképét. A 
gyermekek ünnepi műsorát köve-
tően Ágostonné Farkas Mária igaz-
gatónő megnyitotta a 2017/2018-es 
tanévet.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Elkezdődött a tanév

Szeptember 1-jén 367 tanuló számára 
kezdődött el a tanítás iskolánkban. 
A tanévnyitó ünnepségen meghívott 
vendégeink között köszönthettük 
Petróczi Zoltán urat, a Gyulai 
Tankerületi Központ szakmai 
igazgató helyettesét.
A 42 elsős kisdiák egy „Rózsahegyis 
programfüzetet” és az iskola címerét 
ábrázoló kitűzőt kapott ajándékba.
A tantestületnek két új tagja 
van: Mravik Márta és Pjevaráné 
Berényi Boglárka tanítók egy évre 
szóló kinevezéssel álltak munkába 
szeptember 1-jén.

Zánkán táboroztunk

Idén ismét sikeresen pályázott 
intézményünk az Erzsébet-program 
keretein belül meghirdetett nyári 
élménytáborra, így második 
alkalommal utazhattunk el a 

Balatonra. A július 23-tól 28-ig 
tartó táborba 52 tanuló és 5 kísérő 
pedagógus utazott el. A változékony 
időjárásnak köszönhetően a fürdőzés 
mellett kirándulásokon és különböző 
témájú foglalkozásokon is részt 
vettünk.

További hírek a wwww.rozsahegyiiskola.hu oldalon találhatók.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Érdemes volt..!

„…a szívem legsötétebb mélyén, egy 
icike-picike csücsökben, de tényleg 
csak ott, talán még a tanulás miatt is 
várom szeptember elsejét. Új isme-
retekkel bővülni, okosabb fejből ki-
nézni... egyszerűen jó” – mindez Deli 
Csenge tollából való, aki 2015 óta egy 
nyertes pályázatának 
köszönhetően rendszeres kamaszírója 
a WMN internetes magazinnak, mely-
nek főszerkesztője, elindítója D. Tóth 
Krisztina.
Csenge egyike azoknak a tavaly vég-
zett diákoknak, akik most jó részt 
neves egyetemeken, főiskolákon foly-
tatják tanulmányaikat, az elmúlt évek 
szorgalmas, kitartó munkájának kö-
szönhetően. A rendszeresen közölt 
nyelvvizsga-eredményeken túl az 
érettségi eredmények azok, amelyek 
lehetővé tették többségük számára a to-
vábbtanulást. Az emelt óraszámú nyel-
vi képzésben résztvevők közül 18 fő 

tett osztályozó vizsgát és előrehozott 
érettségi vizsgát idegen nyelvből (an-
gol, német), egy tanuló mindkét nyelv-
ből. A középszintű érettségi vizsgán 
kitűnő bizonyítványt kapott 5 tanuló, 
jeles bizonyítványt ugyancsak 5 fő. A 
vizsgázók közül 15 fő tett emelt szin-
tű vizsgát, melynek átlageredménye 
(64%). Több esetben elmondható, hogy 
tanulóink idegen vizsgakörnyezetben 
is érvényesülő széles körű tudásukról 
és alapos felkészültségükről tettek ta-
núbizonyságot, amit az osztályzatok is 
tükröznek: pl. magyar nyelv és iroda-
lom valamint történelem tantárgyból 3 
tanuló maximális pontot kapott a szó-
beli feleletéért, írásbeli eredményük 
is 90 % körül mozgott. A 12. A (emelt 
óraszámú nyelvi) osztály 31 tanulójá-
ból 24 fő, a 12. B (rendészeti, utazás és 
turizmus, általános tantervű) osztály 
21 tanulójából 5 fő tanul felsőoktatá-
si intézményben (közülük két fő felső-
fokú szakképzésben), 80 százalékuk az 
elsőként megjelölt intézményben.

S hogy melyek ezek az egyetemek, fő-
iskolák?
Budapesti Corvinus Egyetem (keres-
kedelem-marketing): 1 fő
Szegedi Tudományegyetem (nemzet-
közi tanulmányok, jogász, germanisz-
tika, programtervező informatikus, 
angol-magyar szakos tanár, élelmiszer-
mérnök, gazdasági informatika, sport-
rekreáció, kommunikáció és média, 
tanító, védőnő): 14 fő
Szent István Egyetem (kertészmér-
nök): 1 fő
ELTE (TTK-földrajz, gyógypedagó-
gus, tanító): 3 fő
Károli Gáspár Ref. Egyetem (japán, 
kereskedelem és marketing): 2 fő
Budapesti Műszaki Egyetem (logiszti-
kai mérnök): 2 fő
Óbudai Egyetem (villamosmérnök): 1 fő
Debreceni Egyetem (germanisztika): 1 fő
Eszterházy Károly Főiskola (Eger): 1 fő
Pallasz Athéné Egyetem (Szolnok)  
(kereskedelem és marketing): 1 fő
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Nyári osztálykirándulások

A 9. A osztály Budapestet vette célba 
az osztálykirándulás alkalmával. A ko-
molyabb programot a Terrorháza meg-
tekintése jelentette, mellette a Csopa 
Playbarban a vidámság is helyet ka-
pott. Itt szabaduló-szobában, az illúzi-
óról szóló kiállításon és egy rendhagyó 

fizika órán vettek részt. A 10. B osztály 
július elején ismét a Bükkben töltött el 
egy hetet. A kirándulás során, Lillafü-
reden kipróbálták a libegőt, utaztak a 
kisvasúttal, és tettek egy hosszú túrát 
Répáshutára. Az esténkénti szalonna-
sütés, társasjátékozás még szorosabbra 
kovácsolta az egyébként is összetartó 
közösséget. A végzős emelt törisek ki-

egészülve néhány osztálytársukkal egy 
budapesti kirándulást szerveztek ta-
nárnőjükkel, megnéztek egy Arany Já-
nos kiállítást, a két világháború közötti 
moziplakát kiállítást az Országos Szé-
chenyi Könyvtárban, hajókáztak a Du-
nán, majd egy kellemes tetőteraszon 
hűsöltek hazaindulás előtt. 

Zene határok nélkül…
2017. július 6. és 9. között a schönecki 

önkormányzat és az Intonation kórus 
meghívására harmadik alkalommal lá-
togatott a Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus Gyomaendrőd testvérte-
lepülésére, Schöneckbe. A hosszú bu-
szos utazást követően felüdülést hoztak 
a kórustagok számára Cornelia Rück 
polgármester asszony üdvözlő szavai, 
Sven Börger kórusvezető  és a kórus-
tagok baráti köszöntése. Délután kö-
zös próbán készült a német és magyar 
kórus az elkövetkező napok koncert-
jeire, fellépéseire. Az éjszakába nyú-
ló próba igazi nemzetközi produkciót 
készített elő. Az egyesített énekkar a 
Schönecki nidderau katolikus templo-
mában - a magyar és német énekka-
rok önálló programjait követően - Ariel 
Ramirez Missa Criolla című öttételes 
miséjét adta elő az érdeklődő közön-
ségnek. A zeneszerző művében ötvöz-
te az argentín népzenét és a klasszikus 
zenei elemeket. A mise előadását az 
andoki hatású indián népzene, hang-
szerek és Beyer Dávid bolíviai-francia 
származású zenepedagógus szólóéne-
ke, hangszerjátéka tették különleges, 
feledhetetlen élménnyé mind a kórus-
tagok, mind a hallgatóság számára. A 
Zenebarátok Kamarakórus magyar és 
klasszikus énekkari és könnyűzenei 
művekkel, színes, változatos program-

mal nyújtott felhőtlen szórakozást, pá-
ratlan zenei élményt a német közönség 
számára. Az elhangzott darabok közül 
a legnépszerűbbek a magyar népdalfel-
dolgozások voltak, melyeket percekig 
tartó vastapssal jutalmazott a zeneértő 
hallgatóság. 
Szombaton a kulturális világörök-
ség részévé nyilvánított kölni dóm 
déli miséjén a gyomaendrődi Zeneba-
rátok Kamarakórus előadásában Szo-
kolay Sándor és Bádos Lajos magyar 
dallamai csendültek fel, majd a két kó-
rus közösen énekelte Young és Cohen 
műveit. Július 9-én, vasárnap délelőtt 
a kórusok a nidderaui idősek otthoná-

ban külön-külön, majd közös éneklés-
sel szórakoztatták az idősotthon lakóit. 
A fellépéseken Gecseiné Sárhegyi Nó-
ra, Michael Knopke vezényelt. Zongo-
rán kísért Dinya Milán, szólót énekelt 
Nagy Ildikó.
Mindkét kórus vezetői, tagjai, elköte-
lezetten, fáradhatatlan igyekezettel, 
őszinte örömmel készülnek a közös 
programokra, koncertekre, a baráti ta-
lálkozásokra, a tapasztalatcserére. A 
magyar és német énekkar kapcsola-
ta példa értékű, a kórus vezetői, tag-
jai a testvérvárosok közötti kulturális 
együttműködés élenjárói, követei.

Ágostonné Farkas Mária
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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.

Felhívás!
2017. szeptember 23-án 

(szombaton) 10 órakor az 
Endrődi Szent Imre Római 
Katolikus Templomban lesz 
a Szent Gellért napi mise az 
Öregszőlői körzet iskolái-
ban járt élő és holt tanuló-

kért és tanítóikért.

Pésó Illés Béláné ny.t.

             ŐŐŐSSSZZZIII   KKKÖÖÖNNNYYYVVVTTTÁÁÁRRRIII   NNNAAAPPPOOOKKK            
            

            
 

IIInnnfffooorrrmmmáááccciiióóó:::   666666///222111888---333777000   
hhhttttttppp::://////hhhgggyyyvvvkkk...hhhuuu   

vvvaaarrrooosssiii...kkkooonnnyyyvvvtttaaarrr@@@gggyyyooommmaaaeeennndddrrroooddd...hhhuuu   

CCSSAALLÁÁDDII  VVAASSÁÁRRNNAAPP    

aa  HHaattáárr  GGyyőőzzőő  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárrbbaann  

22001177..  ookkttóóbbeerr  88--áánn    

99--1122  óórraa  kköözzöötttt,,    
aa  ddeebbrreecceennii  

MMíívveess KKeezzeekk TTáárrssuullaatt
kköözzrreemműűkkööddéésséévveell..

Fa népi játékok, 

kézműves foglalkozások,  

lufihajtogató bohóc 

A rendezvény ingyenes. 
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Gyomaendrődön, a Vásártéri 
lakótelep Pásztor János úti 31/A 
lépcsőházában 2017. július 12. 
hajnalán tűz ütött ki, amely 11 
lakásban óriási károkat okozott. 
Mi, gyomaendrődi keresztény-
demokraták, miután a helyszínt 
megtekintettük, úgy gondoltuk, 
hogy gyűjtést kezdeményezünk a 
károsultak javára. 
Megkeresésünkre Czank Gábor 
atya, az Endrődi Szent Imre 
Katolikus Templom plébánosa 
is felajánlotta segítségét, és az 
augusztus 20-ai ünnepi szentmisére 
gyűjtést hirdetett, és a perselypénzt 
a károsultak számára felajánlotta. 
Kérjük, hogy együttérzésüket ki-ki 
anyagi lehetőségei függvényében 
a Templárius Alapítvány nevére, 
külön erre a célra nyitott alszámlára 
történő befizetéssel fejezze ki. 
Számlaszám a következő: 
53200015-11103303. A közlemény 
rovatban kérjük beírni: A tűzeset 
károsultjainak megsegítésére. 
Áram nélkül élnek már két hónapja 
a lakók. Fogjunk hát össze, nyissuk 
meg szívünket, bármennyivel 
tudjuk, enyhítsük a lakók kárát! 
Segítő jó szándékukat előre is 
köszönjük a károsultak nevében!

KDNP Gyomaendrőd

„Szerep!....álom” - Kiszely Zoltán zenés estje
2017. október 14-én 16 órakor, a Szent Antal Népházban.

„Szerep!....álom” - Kiszely Zoltán zenés estje
Közreműködik: Merényi Nicolette magánénekes

2017. október 14-én, szombaton,  
16 órakor, a Szent Antal Népházba
„Örülök, hogy újra találkozunk és 
mesélhetek mindarról, ami a múltból 
és a jelenből számomra kedves, fontos, 
vagy tanulságos. Ez az est rólam 
szól, ezért sok mindent megengedek 
magamnak. Elhangzik néhány kedves 
régi vers, próza, de olyan is, amit 
csak mostanában fedeztem fel. Szóba 
kerülnek szerepek, amiket az elmúlt  
25 évben eljátszottam vagy 
eljátszhattam volna. Énekelek 

sanzont, musicalt, slágert… de 
jöhet egy olyan pillanat is, amikor 
régi nagy színészeinket hívom 
segítségül. Mindeközben elmesélem 
milyen volt az első mikrofonom, 
hogyan tudtam megédesíteni a zord 
katonaság mindennapjait, vagy hogy 
egy vasárnapi ebéd után hirtelen 
felindulásból miért írtam levelet Kállai 
Ferencnek.
Reményeim szerint a végére az is 
kiderül: haragszanak-e a gyermekkori 
álmok.”       K.Z.

A szelektív csomagolási és zöldhul-
ladék gyűjtéséhez a közszolgáltató 1 
gyűjtőzsákot biztosít, begyűjtés alkal-
mával 1 csere zsákot adnak kollégá-
ink. Tudjuk, hogy az 1 db csere zsák 
tudatos szelektív gyűjtés esetén kevés, 
ezért átlátszó műanyag zsákban kihe-
lyezett szelektív hulladékot elszállí-
tunk. Zöldhulladék gyűjtés alkalmával 
a zsákban, edényzetben és kötegelve 
(kézzel mozdítható mennyiség) ki-
helyezett hulladékot áll módunkban 
elszállítani. Ügyfélszolgálatunkon to-
vábbi zsákok felvehetőek.
Szerződéssel rendelkező ügyfeleink 
részére térítésmentesen kérhető:
- szelektív csomagolási hulladék gyűj-
téshez műanyag edényzet a Kft telep-
helyén,
- lomtalanítás a helyi rendelet értelmé-
ben házhoz menő rendszerben előre 
egyeztetett időpontra munkatársaink 
házhoz mennek.
A nem szelektív hulladékot tartal-
mazó zsákot/edényzetet nem áll mó-
dunkban elszállítani. Települési hul-
ladéknak zsák ügyfélszolgálatunkon 
vásárolható.
Szelektív csomagolási hulladék gyűj-
tése során az alábbi hulladékok helyez-
hetőek el a zsákban/edényzetben:
- Ásványvizes, üdítős PET palack, 
ÖSZENYOMVA
- Ételmaradékot NEM TARTALMA-
ZÓ műanyag zacskó, reklám táska,
- Mosószeres, mosogatószeres, kozme-
tikai szeres flakonok (tusfürdős, sam-

ponos) kiöblítve,
- Tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb do-
bozok elmosva, tejes-, gyümölcsleves, 
stb Tetra Pack dobozok (italos karton) 
kiöbítve,
- Alumínium sörös-, üdítős dobozok 
kiöblítve.
NEM HELYEZHETŐ EL:
- Települési és veszélyes hulladék (ak-
kumulátor, festék, oldószer, permete-
zőszer, stb.)
- Vegyszeres, zsíros flakon,
- Fogkefe, műanyag játék
A szelektív szigetek mellé semmilyen 
formában ne helyezzenek hulladékot, 
hiszen az fokozottan kitett a kóbor ál-
latok által történő széthordásnak
Kérjük a lakosságot, hogy fokozot-
tan figyeljen a szelektíven gyűjtött 
hulladék összetételére, többek között 
azért is mert a válogatás, KÉZZEL 
TÖRTÉNIK.
Elérhetőségeink: 5500 Gyomaendrőd, 
Ipartelep u. 2.   06-66-386-269
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: 06-20-319-10-55

Tegyünk együtt a környezetünk 
tisztaságáért, az egészségünk 

védelméért!!!

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. felhívása
Segítsünk a tűzeset 

károsultjain!
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Városunk női kézilabdásai 
felkészülésük végéhez közeledve 
hamarosan megkezdik harmadik 
bajnoki szezonjukat a nemzeti 
bajnokság második osztályában. 
A tavalyi év végén beharangozott 
csoportösszevonás nem történt 
meg, így a bajnokság továbbra 
is hat különböző régióban zajlik. 
Lányaink a dél-keleti csoport, jövőre 
immár 12 csapatos bajnokságában 
próbálják megállni helyüket. A 
sikerek érdekében csapataink 
már augusztus elején megkezdték 
edzéseiket, felkészülésüket. Mára több 
edzőmérkőzéssel, felkészülési tornával 
hátunk mögött vágnak neki a hétvégén 
az új szezonnak.
Felnőtjeink tavaly a tabella hetedik 
helyén végeztek. Várhatóan az előttünk 
álló év sem lesz könnyebb. Néhányan 
különböző okokból abbahagyták a 
játékot, mások új csapathoz igazoltak. 
Helyüket csak nehezen sikerült pótolni. 
A junior játékosok közül a jövő szezont 
már többen a felnőttben kezdik és 
három új játékost is igazoltunk.
A tavalyi évben juniorjaink a szezon 
végén bajnoként ünnepelhettek, 
magasra téve ezzel a mércét 
a következő évek utánpótlás 
csapatainak. Ősztől a junior 
korosztály helyett fiatalabb, ifi korú 
csapatoknak hirdettek bajnokságot. 

Reméljük ifistáink is hasonlóképpen 
megállják a helyüket. Utánpótlás 
csapataink száma újra gyarapszik, 
ugyanis ősztől két hazatérő saját 
nevelésű játékosunk testnevelőként, 
edzőként kezdi meg városunkban 
munkáját. Gyermekbajnokságban 
továbbra is két korosztály mérkőzésein 
izgulhatunk, míg kisiskolások 
versengésében szintén két csapat kezdi 
meg küzdelmeit, biztosítva ezzel a 
folyamatos utánpótlást.

Újonnan induló korosztályos 
csapatainkhoz várjuk sportolni, 
kézilabdázni vágyó gyermekek 
jelentkezését! Mérkőzéseinkre 
várunk minden sportbarátot! Álljanak 
mellének, segítsék, buzdítsák 
csapatainkat! Felnőtt és ifista lányaink 
első hazai mérkőzésüket a Békéscsaba 
Előre NB II-es csapatával vívják 
szeptember 16-án, szombaton.

Lakatos Tibor edző

Gyomaendrődi NKSE - Küszöbön a női NB-II-es bajnokság!

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET

2017-2018 évi tavaszi bajnoki mérkőzései
NB II.

Szept. 16. GYLFNK SE – Békéscsaba ENKSE Nov. 04. Felföldi SE - GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00 felnőtt: 18.00, ifjúsági: 16.00

Szept 23. FKSE-Algyő – GYLFNK SE Nov. 11. GYLFNK SE – Csorvási SK
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 14.00 felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

Okt. 08. GYLFNK SE – Gyulasport NKFT Nov. 18. Abonyi KC – GYLFNK 
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 14.00 felnőtt: 14.00, ifjúsági: 12.00

Okt. 14. Szarvasi NKK – GYLFNK SE Nov. 25. Makó KC – GYLFNK SE
felnőtt: 17.00, ifjúsági: 15.00 felnőtt: 17.00, ifjúsági: 15.00

Okt. 21. GYLFNK SE – Lajosmizsei UKC Dec. 02. Szeghalmi NKC – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00 felnőtt: 16.00, ifjúsági: 17.45

Okt. 28. GYLFNK SE – Szolnoki KCSE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

Augusztus 19-én Siklóson, 
nemzetközi versenyen vett részt 
a Gyomaendrődi Judo Klub két 
versenyzője. Az ifjúsági korosztályban 
a 70 kg-os kategóriában a döntőig 
nem tudták megállítani őket, így az 
Országos Diákolimpia után ismét 
Fehér Dóra - Sóczó Rebeka döntőt 
rendeztek, ahol előbbi szerezte meg az 
aranyérmet. Rebeka serdülőként állt 
helyt kitűnően az idősebbek között. 
A felnőttek között is szőnyegre lépett 
Fehér Dóra. A négy közé jutásért 
szlovén ellenfelétől szenvedett 
vereséget, majd utána magabiztosan 
szerezte meg a bronzérmet. Varga 
István edző: Számunkra a verseny 
a felkészülés jegyében zajlott. Az 
eredmény biztató, de nem szabad 
elfelejteni, hogy ez mindenkinek az 
idény eleje. A főversenyek még hátra 
vannak, hiszen Rebeka két Országos 
Bajnokságon is szőnyegre lép.

Gyomaendrődi Judo Klub

JUDO sikerek
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Békéscsabán, a ZENIT- en /
Fúvószenekari találkozó/ nagy sikert 
arattak a Színfolt Mazsorett Csoport 
versenytáncosai. Az ünnephez méltóan 
klasszikus induló zenére táncoltak 
a lányok. Felcsendült: a Radetzky, 
Szamosmenti, Fejérvári induló és Monti 
örökbecsű zenéje: a Csárdás is nagy 
tapsot aratott. Az V. Gyomaendrődiek 
Világtalálkozóján, a Színe - java 

gálaműsorban szintén tradicionális 
műsorszámmal örvendeztették meg 
a kedves közönséget, de az endrődi 
ligetben rendezett Nemzetközi 
Halászlé Főzőversenyen, és a 
Főtéri Sokadalmon is jelen voltak a 
mazsorett – táncosok, és műsorukkal 
színesítették az augusztus 20-i hétvége 
változatos programjait. 

Három nap, négy fellépés 
Minden évben Nagyatádon rendezik 
meg a Vasember versenyt, mely 3,8km 
úszásból, 180km kerékpározásból, 
42km futásból tevődik össze!
Az idén a gyomaendrődi Hangya 
Balázs is rajthoz állt, 14óra 43 perc 
alatt sikeresen teljesítette a távot.

Vasember

A Gyomaendrődi Start 
Közfoglalkoztatási Program 
is bemutatkozott a megyei 
kiállításon, ahol olyan értékteremtő 
tevékenységeket mutattak be, amelyek 
a helyi közösségek javát szolgálják.

Közfoglalkoztatási kiállítás Békéscsabán
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Soha nem látott tömeg lepte meg a 
Hármas-Körös partját a gyomaendrődi 
szabad strandnál, ahol immáron 19. 
alkalommal került megszervezésre a 
Viharsarok kupa, a Körös Kajak SE 
rendezésében. Már a tavalyi versenyre 
is rekordszámú nevezés érkezett, de az 
idei minden várakozást felülmúlt, nem 
csak a részt vevő versenyzők számát 
tekintve, de a kilátogató, valamint a 
versenyzőket kísérő szurkolók esetében 
is.  Közel 500 kajakos-kenus versenyző 
nevezett a versenyre, 13 egyesület 
képviseletében.  Nemcsak a helyi, ill. 
környékbeli egyesületek vettek részt 
e már hagyománnyá váló versenyen, 
hanem a Rómaifürdő SE, az UTE, 
KSI és az FTC budapesti sportolói is. 
Azonban nemcsak a sportolók száma 
volt jelentős, hanem a kísérő szülők, 
edzők, barátok is több százan érkeztek, 
így a körös partot ellepték a sátrak, 
lakókocsik, és igazi családias, már-már 
„nyaralós” hangulatban telt a péntek és 
a szombat este is.

A lényeg azonban a versenyzés, az 
érmek megszerzése volt, így a szombat 
délelőtti technikai értekezletet és 
eligazítást követően délben kezdetét 
vették a 2000 m-es versenyszámok. 
Míg a korábbi években csak kajakos 
futamok voltak, ma már egyre több 
kenus résztvevő érkezik, így a kenus 
versenyek száma is egyre nő. A 
Körös Kajakos színekben indulók 
remekül helyt álltak a futamokban a 
nálunk sokkal tőkeerősebb budapesti 
klubokkal szemben is. Ezen a napon 

a dobogó legfelső fokára állhatott 
Gellai Gergő, Gellai Balázs, Tímár 
Krisztián. Második helyezést ért el  
Nagy Dominik, Nagy Ágoston, Fekécs 
Hanna, Hermeczi Richárd. Harmadik 
lett Varjú Zalán, ötödik helyezést ért el 
Pap Dániel, Varjú Marcell. Hatodikként 
ért a célba Fehér Dávid, Vincze Viktor, 
Kata Dominik, Gubucz Panna.  A késő 
délutáni órákban 200 m-es futamok 
kerültek megrendezésre, ahol Varga 
Zsanett bronzérmet szerzett. 

Már hagyománynak tekinthető, 
hogy versenyünkön szülő-gyermek 
párosokból álló futamok is 
megrendezésre kerülnek, amelyek 
egyrészt fokozzák az egyébként is 
kiváló hangulatot, másrészt pedig 
így a szülők is belekóstolhatnak 
a versenyzés világába. Az anya-
fia párosításban a  Nagyné Szeles 
Anita-Nagy Ágoston páros harmadik 
helyezést ért el, az apa-lánya futamon 
Giricz Bettina-Giricz László negyedik 
lett, az anya-lánya versenyen Szendrei 
Dóra-Kéri Virág aranyérmes lett. Az 
egyetemisták küzdelmében Gyarmati 
Balázs a harmadik, Csőke Richárd  a 
negyedik lett. 

A szombati nap eseményeihez 
hozzátartozik, hogy Tótka Sándor, a 
Körös Kajak SE korábbi versenyzője 
Nádas Bencével K2 500 m-en 
világbajnoki ezüstérmet szerzett 
Csehországban. Mindenki szurkolt 
a Körös partján is nemcsak az itt 
versenyzőknek, hanem városunk 
jelenkori legeredményesebb 

sportolójának is. Ez az újabb 
kiváló eredmény ismét örömet 
okozott mindannyiunk számára, a 
sportolóknak pedig plusz motivációt is 
jelent a további versenyzéshez.

Vasárnap reggel az 500 m-es 
versenyszámok kezdődtek el, igazolt 
és szabadidős kategóriákban.  Első 
helyezést szerzett Fekécs Hanna, 
Hinel Attila, Koloh László, a Tímár 
Krisztián-Pap Dániel kettős, Izsó 
Éva, a Varjú Zalán-Pap Dániel páros, 
Mészáros Nelly.  Második lett Kun 
Csanád, Csiki Roland. Bronzérmes lett 
Migale Antonio, Vanini Fanni, Gubucz 
Liliána. Negyedik helyen végzett 
Gecsei Norbert, Giricz Rebeka, a 
Gellai Balázs-Nagy Dominik páros, 
Katona Zalán, Mészáros Kata, Varjú 
Zalán, Fehér Attila, a Kata Dominik-
Vincze Viktor kettős. Fári Richárd, 
Molnár Zalán, Nagy Sándor-Kalmár 
Gábor az ötödik helyen végzett, 
valamint hatodik helyezést ért el Nagy 
László. 

Egyetemista futamokban a Csőke 
Richárd-Gyarmati Balázs és a 
Varga Zsanett-Giricz Bettina páros 
ezüstérmes lett,  míg a Lövei Kitti-
Lövei Fanni kettős az első helyen 
végzett. 

A nap zárásaként kerültek 
megrendezésre a sárkányhajós futamok, 
amelyek mindig nagy látványossággal 
szolgálnak és egy kicsi változatosságot 
hoznak a versenyzésbe. Nyolc csapat 
nevezett a megmérettetésre, amely 
nagy izgalmakat hozott e látványos 
sportágban. A futamok végén az 
UTE DragonBoat Team örülhetett a 
legjobban, hiszen első helyen végeztek. 
Második lett a Profi Másnaposok 
csapata, míg a bronzérmet a Titanic 
szerezte meg.

Csodálatos környezetben, végig 
kiváló időjárás mellett került tehát 
megrendezésre – ma már mondhatjuk 
- városunk legnagyobb sporteseménye, 
majd kétezer versenyzőt és szurkolót 
vonzva városunkba és a Hármas-Körös 
partjára. A Körös Kajak SE a többi vidéki 
egyesületet megelőzve a harmadik 
helyen végzett a pontversenyben, két 
fővárosi egyesület mögött. Reméljük, 
hogy jövőre még több versenyzővel, 
még nagyobb látogatottság mellett 
tudjuk megrendezni versenyünket, a 
XX. Viharsarok kupát, amely méltán 
járul hozzá Gyomaendrőd turisztikai 
fejlődéséhez is.

Körös- Kajak SE

Fantasztikus kajak-kenu verseny a Körös Kajak SE szervezésében
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Aspang Marktban került 
sor a rangos Nemzetközi Utcai 
Futóversenyre, ahová Ausztria 
minden tájáról, Németországból, 
Horvátországból, Szerbiából, 
Romániából, Montenegróból, Svájcból 
és Magyarország több településéről 
érkeztek az előzetes eredményeik 
alapján meghívott versenyzők. 
Gyomaendrődöt két versenyzőnk 
is képviselte és mindketten kiváló 
eredményeket értek el. Az U10-esek 
mezőnyében Vaszkán Milán a 600 
m-en nemzetközi versenyen szerzett 
aranyérme után újra nem talált 
legyőzőre külföldi ellenfelek között 
sem, az 1050 m-es távot 3:50,05 perec 
eredménnyel nyerte, 32 mp-et verve a 

második helyezettre. Teljesítményéről 
legyen elég annyi, hogy a velük együtt 
induló U 12-es győztest is maga mögé 
tudta... Karsai Gábor az U14-esek 
között nagyon szép futással 7:38,57p-
el ezüstérmes pozícióban végzett 
2250m-en, végig kiélezett csatát vívva 
a győztes osztrák versenyzővel. A 
verseny nehéz terepen, a városban lévő 
esőtől nedves felületű utcákon zajlott, 
amelyben egymást váltogatták az 
emelkedők és lejtők egyaránt, amelyek 
elvileg a hegyi terepen készülő 
versenyzőknek kedvezhetett (volna...). 
A díjazottak gyönyörű serlegekkel és 
ajándékcsomagokkal gazdagodhattak

A versenyzők felkészítője 
Vaszkán Gábor atlétika szakedző

Szép sikerek Ausztriában a Nemzetközi Utcai Futóversenyen!

                                                   

                     

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

Étkezési díjak befizetése

Étkezési időszak: Kis Bálint Ált. Iskola 
Tálalókonyha

Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. 
Tálalókonyha

Kossuth Lajos u. 3

Szeptember 5. szept.(kedd ) 7.30 -16.00 4. szept. (hétfő) 7.30 - 16.00
12. szept.(kedd ) 7.30 -16.00 11. szept. (hétfő) 7.30 - 16.00

Október 26. szept. (kedd ) 7.30 - 16.00 25. szept. (hétfő) 7.30 - 16.00
3. okt. (kedd) 7,30 - 16.00 2. okt. (hétfő) 7.30 - 16.00

November 25. okt. (kedd) 7,30 - 16.00 24. okt. (hétfő) 7.30 - 16.00
7. nov. (kedd) 7,30 - 16,00 6. nov. (hétfő) 7.30 -16.00

December 28. nov. (kedd) 7,30 - 16.00 27. nov. (hétfő) 7.30 - 16.00
5. dec. (kedd) 7,30 - 16,00 4. dec. (hétfő) 7.30 -16.00

Az étkezés módosítható a 06-20/415-2302-es telefonszámon.


