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A 2018. június 28-án tartott képvise-
lő-testületi ülésen főként beszámolók-
ról, illetve kérelem elbírálásokról dön-
töttünk. Meghosszabbítottuk az egyes 
számú háziorvosi körzet működtetési 
szerződését Dr. Macsári Judit doktor-
nővel. Lejárt szerződését határozatlan 
időre hosszabbítjuk meg.

Az óvodák nyári nyitvatartása alap-
ján az óvodai ellátás folyamatosan biz-
tosított lesz városunkban. Nem minden 
óvoda lesz nyitva, hanem minden héten, 
minden hónapban lesz olyan telephely, 
amely nyitva lesz. A Kossuth úti óvoda 
egész nyáron üzemel.  Külterületi, zárt-
kerti közterületek elnevezéséről dön-
töttünk. Lakossági megkeresés alapján 
a Templom zugban ezentúl Ótemplom, 
Bárka utcák, és Nagylaposi út lesz

Testületünk tárgyalta a Mobilbusz 
Kft. beszámolóját. Tavaly koncessziós 
eljárás keretén belül a kft nyolc évre 
nyerte a helyi járat működtetését. Az 
azóta bekövetkezett jelentős gázolajár 
emelkedés, valamint a biztosítási dí-
jak szintén jelentős emelkedése nehéz 
helyzetbe hozta a vállalkozót, veszte-
ségessé vált a működése. A szolgálta-
tóval elégedettek vagyunk, biztos va-
gyok benne, hogy közösen megoldjuk 
a problémákat.

Támogatjuk a Békés Megyei 
Culinari Team részvételét a 2018. évi, 
Luxemburgban megrendezésre ke-

rülő világbajnokságon. 
Évek óta kiemelkedő 
az együttműködés a 
Culinari Team-mel, hi-
szen gasztronómiai ren-
dezvényeinken rendsze-
resen zsűriznek, szakér-
tőként működnek közre. 
Örülünk a sikereiknek, 
támogatni kívánjuk őket 
abban, hogy ismételten 
jól szerepeljenek világ-
versenyen.

Elfogadtuk a XX. 
Nemzetközi Sajt- és 

Túrófesztivál beszámolóját. A nyolc és 
félmillió forintos költségvetésből meg-
valósított rendezvényhez hatmillió fo-
rintot adott a város, a többi pedig saját 
bevételből oldották meg. Ismét pozitív 
volt a rendezvény, sokan látogatták, 
főleg vasárnap voltak kint nagyon so-
kan.  Remélem, hogy ezt a színvonalat 
folyamatosan tudjuk majd tartani, fo-
lyamatosan tudjuk biztosítani, hogy a 
gyomaendrődiek, illetve a környékből 
érkező látogatók színvonalasan szóra-
kozhassanak. Bérbe adjuk a Fő út 42. 
szám alatt található kollégiumi épüle-
tet. A Hétszínvirág Tüskevár Bt. szeret-
né bérbe venni, feladatellátásához. AZ 
épület most a Gyulai Tankerület hasz-
nálatában van, hiszen a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskolával együtt ezt 
az épületet is átadtuk a tankerületnek. 
Most visszakérjük, hiszen használaton 
kívül van. Elutasítottuk a posta melletti 
épületet megvásárlására tett javaslatot, 
amelyet az ott lakó tulajdonosok tettek. 

Több önkormányzati ingatlan to-
vábbi sorsáról döntöttünk. A Blaha úti 
óvoda melletti épületet már korábban 
megvásároltuk, hogy az óvoda udvarát 
bővíteni tudjuk. A hamarosan induló 
felújítása miatt, amelynek során tor-
naszobával bővítjük az óvodát, a meg-
vásárolt épületet lebontjuk,. Ha kiala-
kítjuk az óvoda új udvarát, kezdődhet 
a bővítés. A Fő út 66. szám alatt lévő 

épületet megpróbáljuk értékesíteni. Az 
épületet nagyon rossz állapota miatt, 
sürgősen fel kell újítani. Nem szeret-
nénk, ha az önkormányzatnak kellene 
lebontatnia. Felújítjuk a Hősök úton 
lévő kollégiumi épületet, amely a gim-
náziumtól került vissza. A homlokzati 
részek, a járda, illetve a lépcsőzete na-
gyon rossz állapotban van, felújítás-
ra szorul. A volt kollégiumot később 
szálláshelyként kívánjuk hasznosítani. 
A Fő úti patika épületén is nagyobb 
léptékű felújítást tervezünk. Az épület 
a tetőszerkezetének, homlokzatának 
rossz állapota miatt a bérlővel megál-
lapodtunk a szükséges felújításról. Az 
épületet a szennyvízrendszerbe is be 
kell kötni. 

Június végén értesítést kaptunk a 
támogató hatóságtól, hogy a kerékpár-
útra beadott pályázatunk - a Kodály 
utcától a Hídfőig fog kiépülni- közel 
108 millió forintot nyert. Úgy tervez-
zük, hogy a kivitelezéshez még ebben 
az évben hozzákezdünk. A kerékpárút 
egy szakasza körbeveszi a Hősök-terét, 
az endrődi városrészen. Mivel ezt most 
újítjuk fel, és várhatóan októberben ké-
szen lesz, szeretnénk, ha a kerékpárút 
Hősök terét körbevevő, illetve a Blaha 
út túloldalán lévő szakasza még ebben 
az évben megépülne. A többi részt a 
következő év tavaszán szeretnénk be-
fejezni.  

 Toldi Balázs polgármester
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Június végén Dankó Béla 
országgyűlési képviselő és Kiss 
Boglárka, az építtető NIF Zrt. 
szóvivője sajtótájékoztatót tartott az 
M44-es út építésének előrehaladásával 
kapcsolatban.
Dankó Béla országgyűlési képviselő 
kifejtette, hogy a Békés megyei 
lakosok és a megye gazdasága 
számára kiemelkedően fontos 
beruházás zajlik jelenleg, hiszen a 
megye a fejlett úthálózat hiányában 
elszigetelődött az ország többi 
területétől, az M44-es út építése 
azonban Békés megyét  becsatolja az 
ország gazdasági vérkeringésébe. A 
Képviselő elmondta, amellett, hogy 
a közúti közlekedés biztonságosabbá 
válik az új út építésével, a gazdasági 
fejlődés által a bérek növekedését 
várják el ezzel a beruházással.
Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője 
elmondta, hogy az építés tervezett 
ütemben zajlik, a Kondoros –
Csabacsűd szakaszon a földmunkák 

készültsége 95%-os. Elkezdődött a 
Kondoros-Békéscsaba kivitelezése 
is, illetve a NIF Zrt. megkötötte a 
szerződést a Tiszakürt-Lakitelek 
szakasz kivitelezésére is. A  
Kardos és Csabacsűd között épülő 
üzemmérnökség épületének alapozási 
munkái is elkészültek. A csabacsűdi 
csomópontnál a vasúti híd hídfői 
elkészültek, elkezdték beemelni a 
hídgerendát.

Dankó Béla kiemelte, hogy az 
első ütemben, vagyis 2019 végéig 
elkészülő Tiszakürt-Kondoros 
szakasz kiegészül egy további 1 
km-es szakasszal, mely a Tiszakürt-
Kondoros szakasz 44. számú főútra 
történő visszakötését teszi lehetővé, 
emellett megtörténik a 44. számú főút 
korrekciója 1,5 km hosszon, az M44 
felett különszintű átvezetéssel.

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye
Tervezett ütemben zajlik az M44-es gyorsforgalmi út építése
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Térségünkben a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
megvalósításával „Nyári diákmunka 
2018.” elnevezéssel munkaerő-piaci 
programot indítunk, várhatóan 200 
diák számára.
A korábbi években a nyári diákmunka 
programban a foglalkoztatást biztosító 
és így támogatható munkáltató a 
területi, települési önkormányzat és 
önkormányzati alaptevékenységet 
végző intézménye lehetett. Idén 
azonban, az ágazati munkaerőhiány 
kezelése érdekében a mezőgazdaság és 
a vendéglátás területén is lehetőséget 
biztosít a program keretében diákok 
foglalkoztatására.
A támogatás igénylésének első 
lépéseként a tervezett foglalkoztatás 
kezdetét megelőzően a járási 
hivatal foglalkoztatási osztályán 
munkaerőigényt, illetve kérelmet kell 
benyújtaniuk.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali 
tagozatos diák közvetítést kérőként a 
lakó,- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán nyilvántartásba vetesse 
magát. Ehhez személyes okmányaival, 
valamint érvényes diákigazolványával, 
vagy annak az iskolai tanulmányok 
befejezése miatti visszavonáskor 
kiadott iskolalátogatási igazolásával 
kell felkeresse – még szintén a 
munkaviszony kezdete előtt - a járási 

hivatal foglalkoztatási osztályát.
A program keretében a munkaadók 
számára a célcsoportba tartozó 
személyek munkaviszonyban történő 
alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 
órás foglalkoztatás támogatható. A 
munkabér és a kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó együttes összegének 
75 százalékát legfeljebb 2,5 hónap 
időtartamra térítik 
meg. A hiányzó 
b é r k ö l t s é g e t 
és járulékait a 
foglalkoztatónak 
kell viselnie.
 
Ennek megfelelően 
a támogatás 
megállapítása során 
havi munkabérként 
a szakképzettséget 
igénylő munkakör 
esetében havonta 
s z e m é l y e n k é n t 
135 ezer 375 
forint, szakképzettséget nem igénylő 
munkakör esetében pedig 103 ezer 
500 forint vehető figyelembe. Ezen 
összegen felül még a szociális 
hozzájárulási adó – előbb említettek 
szerinti – arányos részét térítik meg a 
foglalkoztatónak.
A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben 
történő foglalkoztatás esetén a 
támogatási összeg arányosan csökken.

A központi program keretében 
legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, 2018. 
június 18 és 2018. augusztus 31 közötti 
időszakra igényelhető a támogatás a 
16-25 év közötti, nappali tagozatos 
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező és azt igazolni tudó 
diákok foglalkoztatásához. A 
foglalkoztatásnak a vendéglátás 
vagy a mezőgazdaság területén 
kell megvalósulnia, a betöltött 

munkakörnek ehhez kell igazodnia.
A támogatás kizárólag a járási 
hivatal foglalkoztatási osztálya által 
a munkaerőigényre közvetített diák 
foglalkoztatásához nyújtható, vissza 
nem térítendő formában, amely az 
adott hónapot követően benyújtott 
elszámolási dokumentumok alapján 
utólag kerül kifizetésre.

Idén is folytatódik a nyári diákmunka program

A közelmúltban, egy hétvégén két 
Gyereknapon is részt vett a Vidra 
Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület.
Május 26-án a dévaványai 
gyereknapon, egy nappal később pedig 
Gyomaendrődön, a Liget fürdőben 
tartott gyereknapon szórakoztatta 
a kicsiket a gyomaendrődi járás 
lakosainak védelmére specializálódott 
katasztrófavédelmi mentőcsoport.
Dévaványán kutyás bemutatót 
tartottak az egyesület jóvoltából, 
Gyomaendrődön pedig rekeszmászásra 
és búvárkodásra teremtettek lehetőséget 
a vidrások. Mindkét településen jól 
szórakoztak a részt vevő gyermekek.

Két gyereknapon is részt vett a Vidra
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Sikeres záróvizsgát tettek a női szabó 
képzésben részt vevő, GINOP progra-
mok keretében beiskolázott személyek 
a Gyomaendrődi Járásban, és sokan 
már el is helyezkedtek közülük.
A GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiac-
ra és a GINOP 5.2.1. Ifjúsági Garancia 
központi program keretein belül tavaly 
október végén vette kezdetét a női sza-
bó képzés Dévaványán. A képzés hét-
főtől péntekig, napi 6 illetve 8 órában, 
egészen idén májusig tartott. Az ok-
tatás a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiumában zajlott.

A képzésben részt 
vevők két nap adtak 
számot tudásukról, 
felkészültségükről. 
Az első napon szó-
ban, míg a második 
napon a varrógépek 
mögött mutatták be 
a 7 hónap alatt elsa-
játított elméleti és 
gyakorlati ismeret-
anyagot.
A képzésen résztvevő ügyfelek közül 
öt személy már a szakmában dolgozik, 
míg egy személy – a megszerzett szak-

mai ismeretanyag, képességek, kompe-
tenciák birtokában – saját vállalkozás 
elindításán gondolkodik.

Sikeres női szabó képzés a Gyomaendrődi Járásban

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 
6200 példányban, 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, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2018 szeptember hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Elballagtak a nyolcadikosok

„Apró gyermekként még remegve léptünk ebbe az épü-
letbe,  
s most úgy megyünk el, hogy az élet titokból tiszta tör-
vénnyé lett.”   (Jobbágy Károly) 

Június 16-án 42  ballagó rózsahegyis diákunktól 
búcsúztunk el, akik  szeptembertől már a középiskolákban 
folytatják a tanulmányaikat. Nyolc év alatt nyújtott 
kiemelkedő tanulmányi munkájáért Gergely-diák díjat 
kapott Gresó Boglárka, országos versenyeken elért 
sporteredményeiért gravírozott serleget kapott Sóczó 
Rebeka, Karsai Gábor és  Gyetvai Máté.

Pályázati forrásból színesítettük a 
lengyel testvériskolai programot

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért 
Alapítvány sikeresen pályázott a 
Varsói Nagykövetség által kiírt, 
lengyel-magyar kapcsolatokat 
elősegítő projektek támogatására. A 
Magyar - Lengyel Nem Kormányzati 
Együttműködési Program keretében a 
támogatásra megítélt összeg 1750 euro, 
melyből az alapítvány önrésze 175 euro.

Az idei tanévben ezen pályázat 
keretein belül láttuk vendégül a 
pilznói Publiczne Gimnazjum 
tanulóit. A programok között 
szerepelt egy budapesti kirándulás 
is, ahol fővárosunkat egy városnéző 
sétahajóról csodálhattuk meg. Később 
közelebbről is megtekintettük ezen 
látványosságokat. Lenyűgözte 
vendégeinket a Budai vár, a Mátyás 
templom, a Halászbástya és a Gellért-
hegy tetején található Citadella, 

melyről a Duna két partjának 
gyönyörű panorámája tárult elénk. 
A lengyelek számára mindig vonzó 
program a fürdőzés, ezért a következő 
napot az Aquaworld Resort Budpest 
trópusi hangulatú élményfürdőjében 
töltöttük. Utolsó este a szülők remek 
hangulatú búcsúestet szerveztek, 
amely grillezéssel és a testvériskolai 
kapcsolat további részleteinek a 
megbeszélésével telt el.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Fizibusz - zöldjárat

Iskolánkba érkezett az ELMÜ Zöldjárat - Energia a 
holnapért  nevű  edukációs programja. A korábban 
Fizibusz néven ismertté vált oktató roadshow célja a 
környezettudatos energiafelhasználás népszerűsítése, 
a hazai, megújuló energiaforrásokra is alapozott 
energiatermelés bemutatása. A program színes és érdekes 
formában, kísérletekkel és interaktív elemekkel gazdagítva 
ismertette meg a felső tagozatos diákjainkat a témával.

Ennek a tanévnek is vége …

Gyorsan elszaladt ez a tanév is, június 20-án tanévzáró 
ünnepségen be is zártuk. Gyomaendrőd város „Jó tanuló 
- jó sportoló”-ja lett Farkas Lili 4. b osztályos tanuló. 
Az iskola közössége elköszönt Kónyáné Jakab Ida 
tanítónőtől, aki nyugdíjba vonul és Gellai Ilona angol-
magyar szakos tanárnőtől, aki más területen folytatja 
pályafutását.

A Kis  Bálint Általános Iskola hírei
Korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazását segítő Iskolai 
Közösségi Program kísérleti 
megvalósítása a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskolában – nyári 
tábor az intézményben

A felhívás célja a konstruktív és 
értékközpontú nevelés, az egész 
életen át tartó tanulás iskolai 
megalapozása, az alapkészségek és 
kulcskompetenciák fejlesztése, a 
köznevelés hátránykompenzációs 
szerepének erősítése és az Európai 
Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési 
területével összhangban az iskolai 
lemorzsolódás csökkentése. A 
foglalkozások keretében lehetőség 
nyílik olyan tanulási módokra 
és szervezési megoldásokra, 

amelyek előmozdítják a tanulás 
belső motivációinak, önszabályozó 
mechanizmusainak fejlesztését, az 
osztályközösségek megerősödését. 
A kísérleti program célja, hogy egy 
újfajta, nem formális és informális 
program tartalmi és koncepcionális 
kereteit tesztelje a korosztályos és 
speciális célcsoportok igényei szerint 
is a reprezentatív mintacsoporton 
Magyarország kevésbé fejlett régióban 
található intézmények 1-7. évfolyamos 
tanulóinak bevonásával. 
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskolában művészeti témakörben 
szerveződött a napközis tematikus hét.  
Huszonöt fő első, második, negyedik - 
és hatodik évfolyamos tanuló vett részt 
június 25-től – június 29-ig. Néhány 
program a változatos és érdekes 

napközis hétből: számháború és 
kincskereső túra a ligetben, látogatás 
és foglalkozás az Endrődi Tájházban 
és a Bárka Látogatóközpontban, 
akadályverseny az Erzsébet ligetben, 
a Kifli zenekar koncertje, a Körös 
Látogatóközpontban, a Telekparti 
Szabadidős és Lovasparkban 
lovaglás, strandfoci, íjászat, mászófal, 
kötélpálya. És természetesen játék, 
játék és játék, hiszen mégis csak nyári 
szünet van. A projekt koordinátora: 
Ágostonné Farkas Mária igazgatónő, a 
tábor vezetője: Péter Ferenc, szakmai 
megvalósítók: Dinya Lívia, Benéné 
Rojik Gabriella, Iványiné Varga 
Marianna, Csapóné Pap Zsuzsa és 
az intézmény nevelőtestületének 
valamennyi pedagógusa segített a 
projekt megvalósításában.

Tanévzáró

2018. június 21-én immár negyedik 
alkalommal lazán, „kisbálintos” 
pólóban búcsúztattuk a tanévet. 
Néhány vers és dal színesítette 

a programot. Büszkék vagyunk 
kitűnő tanulóinkra. Négy fő vehetett 
át Jó tanuló - jó sportoló díjat. 
Osztályonként két fő - jól sportoló 
tanuló - labda ajándékkal térhetett 
haza. Igazgatónőnk, Ágostonné Farkas 

Mária, gazdag, szép, élményekkel dús 
nyári szünidőt kívánt mindenkinek, 
majd minden jelenlévő tanuló átvette 
bizonyítványát.
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A Kis  Bálint Általános Iskola hírei
Ballagás 2018

„Idő,  állj  meg  egy  pillanatra,  s  ti, 
suhanó percek, várjatok…”
Június 16-án reggel utoljára szólt a 
csengőszó a Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola 73 nyolcadikos 
diákjának. Az osztályteremben 
gyülekeztek mosolygós arccal, majd 
az édes – bús könnyek is megjelentek, 
amikor az osztályfőnökök / Gálné 
Juhos Éva, Hunya Jolán és Schwalm 
Gyula/ szavait hallgatták a gyerekek.  
Visszatekintettek a négy évre, és most 
ebbe a pillanatba, napba belesűrűsödött 
minden szép és kedves emlék. Hiába! 
Az időt nem lehet megállítani, 
menni kell tovább! A Varga Lajos 
Sportcsarnok virágokkal feldíszítve 
és szülőkkel, tanárokkal, vendégekkel 
telve várta az ünneplőket! A szép és 
megható bevonulás után zászlóátadás 
következett, majd Kepenyes András, 
a Gyulai Tankerületi Központ 
irodavezetője és Ágostonné Farkas 
Mária igazgatónő elmondta ünnepi 
gondolatait, amelyek a végzősökhöz 
és az osztályfőnökökhöz szóltak. Az 
énekkartól szívhez szólóan hangzott: 

„A százéves pályaudvaron” c. dal. 
A jutalmak átadásakor nagyon sok 
végzős diákot sikerült meglepni 
vagy power bankkal, vagy könyvvel, 
vagy oklevéllel. Megérdemelten, 
hiszen tanulmányi versenyeken, 
kulturális és sporteseményeken 
kiválóan szerepeltek a végzős 
tanulók! Köszönjük munkájukat! 

Kedves Ballagók! Őrizzétek meg 
emlékeitekben általános iskolátokat, 
kedves tanáraitokat és diáktársaitokat! 
Kívánunk élményekkel, tanulással teli, 
vidám, boldog középiskolás éveket! 
Viszontlátásra! Találkozunk: öt év 
múlva!
„Nem azt kell sajnálni, ami volt és 
elmúlt, hanem azt, ami nem volt. „

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.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Dr. Fazekas Sándor látogatása

Dr. Fazekas Sándor az Országgyűlés 
Mezőgazdasági Bizottságának tagja, 
Országgyűlési Képviselő meglátogatta 
az Agrárminisztérium fenntartásában 
működő Gyomaendrődi Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnáziumot. Tárcavezetőként 
Képviselő úr sokat tett azért, hogy 
létrejöjjön az országos Agrárszakképző 
Intézményi Hálózat, az iskolák 
megfeleljenek a kor követelményeinek, 
energetikai beruházások valósuljanak 
meg, a duális képzés gyakorlatorientált 
legyen. Megtekintette az iskola 
felújított két kollégiumát, az 
intézmény tulajdonában levő és 
olasz technológiával működő, 
Mozzarella sajtot készítő üzemét. 
Az Agrárszakképző Hálózat 
Igazgatóival, gyakorlati oktatási 
vezetőkkel megbeszélte azokat az 
ellátandó feladatokat és kihívásokat, 
amelyek az agrárszakképzés előtt 
állnak. Elismerően nyilatkozott 
az Erasmus diák és szakoktatói 

projektek lebonyolításáról. 
Toldi Balázs Gyomaendrőd város 
polgármestere és Dr. Pacsika György 
a Gyomaendrődi Járás vezetője 

üdvözölték Képviselő urat és 
tájékoztatták a települési és vidéki 
programokról, gazdasági és beruházási 
tevékenységekről.

Európai Parlament 
Nagykövetiskolája

A 2017/2018-as tanévben is 
folytattuk tevékenységünket az 
Európa Parlament Nagykövetiskolája 

Programban. A junior nagykövetek 
06.08-án a budapesti átadó ünnepségen 
beszámoltak éves munkájukról és 
Lővei Andrea irodavezető asszonytól 
átvették az elismerő oklevelet és az 
ajándékcsomagot.

Történelem vetélkedő

A „Nagy Háború” befejezésének 
100.évfordulójára iskolánkban is 
megemlékeztünk. A tanulóknak három 
témakörben (Élet a lövészárkokban, 
Új harcászati eszközök, A hátország 
szerepe) lehetett megeleveníteni a régi 
eseményeket. Közel 40 feldolgozás 
érkezett, a legjobbakat jutalmaztuk. 
A PPT-k elkészítéséhez nyújtott 
segítségért köszönet Werb Józsefné 
tanárnőnek. A jutalmazottak névsora: 
Szűcs Ildikó 1/9.B, Süli Zsolt, Szerető 
Lajos, Nagy Martin 9.A, Pap Imre 
1/9.C, Csák Gergő, Nagy János 10.A.
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Olasz-Magyar Üzleti Tájékoztató 
Fórum

A Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara együttműködve 
a Budapesti Olasz Nagykövetséggel, 
az Olasz Kereskedelmi Ügynökséggel, 
Újkígyós Város Önkormányzatával 
és a Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával olasz-magyar üzleti 
tájékoztató fórummal egybekötött 
üzletember-találkozót szervezett 
“From Made in Italy to Made With Italy 
Business Meeting” címmel 2018.június 
19-én. A rendezvényen bemutatkoztak 
azok a cégek és intézmények 
amelyek már közvetlen kapcsolatokat 

építettek ki olasz partnerekkel. 
Az Agrárminisztérium Gyomaendrődi 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium 
tulajdonában lévő Mozzarella Sajtüzem 
példakép a szakképzési és vállalkozói 
szféra együttműködésére, hangoztatta 
Teresa Testa Asszony az Olasz 
Nagykövetség Attaséja, és üdvözölte 
a diák és szakemberek cseréjét 
az Erasmus+ program keretében.  
Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei 
Kormányhivatal Főigazgatója 
programalapú és befektetői célú 
kapcsolatok kiépítésére ösztönözte a 
rendezvény résztvevőit.

A kollégium nyári élete

A nyári táborainkon különböző 
korosztályok vesznek részt több 
sportágban. Az ovis karate csoport 
programját már több hónappal előre 
igyekszik Werb Józsefné Rózsika 
megszervezni és mindig valami 

új dologgal színesíti a gyerekek 
nyaralását. Ebben az évben a Bárka 
Látogatóközpont és a Tájházban 
való sütögetés volt a legérdekesebb 
program. Az óvó nénikkel már most 
elkezdtek ötletelni a következő 
nyár programjáról. Állandó, kedves 
szórakozás minden csoportnál a 

strandolás, ami kihagyhatatlan és a napi 
edzés után kellemes pihenés a sportolók 
számára. A nyár folyamán több 
lakodalmat is tartanak ebédlőnkben és 
a vendégek egy része tanszállónkon 
tölti az éjszakát.

Lengyel cserediákok Gyomaendrődön

A lengyel Lesna Podlaska (Bialski járás, Ljublini régió) 
Agrárszakképző Iskola diákjai szakmai gyakorlatukat 
töltötték a magyar Agrárminisztérium fenntartásában 
működő Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnáziumban és Békés megyei 
vállalkozóknál. Erasmus+ projektpartnereink és a bethlenes 
diákok tartalmas szakmai és vidékismertetési programokon 
vettek részt, együtt dolgoztak és szabad idejükben sportoltak, 
kirándultak. Köszönet a Keselyős KFT.-nek, Püski Sándor 
családi vállalkozásának, az Italiagro Kft.-nek, Dr.Szonda 
Istvánnak, az Endrődi tájház Igazgatójának az érdekes 
programok megszervezéséért.
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Közeleg az Anyatejes Táplálás Világnapja
Közeleg az Anyatejes Táplálás  
Világnapja alkalmából szervezett ren-
dezvényünk, melyet 2018.08.03-án 
9.30-12.30 óráig terjedően a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola au-
lájában tartunk. Ennek apropóján 
engedjenek meg pár mondatot tájékoz-
tatásul, hiszen az anyatejes táplálás a 
legfontosabb dolog életünk kezdetén, 
és annak alakulásában. 
Az anyatej a kisbabák legideálisabb 
tápláléka, minden fontos tápanyag 
benne van, amire egy csecsemőnek 
szüksége lehet.
Már a várandósság alatt megkezdő-
dik a mell „felkészülése” a szoptatásra. 
Átalakul az emlő állománya, és a ter-
hesség 3. hónapjától kezdve kis meny-
nyiségű, híg váladék, a kolosztrum 
termelődik. A valódi tejelválasztás 
azonban csak a szülés után indul meg.
Nagyon áldásos hatású, ha a babát még 
a szülőszobán az anya mellére teszik, 
ugyanis a babának az első fél-egy órá-
ban még igen aktív kereső és szopó 
reflexei vannak, így később könnyebb 
lesz a szoptatás. Az anya szempontjá-
ból is fontos a szülőszobai első szop-
tatás, hiszen ennek hatására csökken 
a méh bevérzése, gyorsabban össze-
húzódik a méh. Ezért és még számos 
pozitív hatása miatt ma már a legtöbb 
szülészeti intézményben odafigyelnek 
az „aranyóra” megteremtésére. 
A szülés utáni tejet kolosztrumnak 
hívjuk, és egészen más az összeté-
tele, mint a későbbi anyatejnek. A 
kolosztrum sűrűbb, sárgásabb szí-
nű, és rendkívül gazdag fehérjében és 
ásványianyagban. Vas-, fehérje-, zsír- 
és immunglobulin-tartalma lényege-
sen magasabb mint a későbbi érett 
anyatejé. A kolosztrumnak óriási sze-
repe van a baba erős immunrendszeré-
nek kialakulásában.
A koraszülött babáknak másfajta anya-
tejre van szüksége, de a természet erről 
is csodálatosan gondoskodott: a kora-
szülött babát világra hozó anyák teje 
több nátriumot, kálciumot és vasat tar-
talmaz, így ebből is elegendő jut a cse-
csemőnek.
Az anyatej vitamintartalma függ az 
anya vitaminellátottságától. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy az anyu-
ka odafigyeljen arra, hogy vitamindús 
ételeket fogyasszon. Az anyatej C-vita-
min ellátottsága szezonális ingadozást 
mutat, télen és tavasszal érdemes vita-
minpótlásról gondoskodni.
Erre és egyéb vitaminok pótlására ma 
már számos kifejezetten várandósok-
nak és szoptatós kismamáknak alkal-

mas multivitamin 
készítmény áll 
rendelkezésre. Az 
anyatej vitamin-
tartalma a szopta-
tás előrehaladtával 
változik. A 
kolosztrum még 
sok A-és K-vita-
mint tartalmaz, 
de ahogy múlik 
az idő, egyre ke-
vesebb lesz belő-
le az anyatejben. 
A K-vitamin ter-
melést átveszi a 
baba bélflórája, 
de ez nem min-
dig elegendő, így 
mindenképp kell 
gondoskodnunk a 
pótlásáról, melyet 
ampulla formá-
jában ír fel a há-
zi gyermekorvos. 
Ugyanez vonat-
kozik a D-vita-
minra. A mai 
tudásunk szerint 
az anyatej nem tartalmaz zsírban oldó-
dó D-vitamint, ezért a második héttől 
a babának napi egy csepp D-vitaminra 
van szüksége.
Az anyatej összetétel napszaktól füg-
gően is, illetve egy szoptatáson be-
lül is változik. A szoptatás kezdetén 
a tej hígabb, alacsonyabb a zsírtartal-
ma, inkább a baba szomjúságát oltja, 
míg a szoptatás végén már zsírban gaz-
dagabb, energiadúsabb tej kerül a ba-
bapocakba, ami a csecsemő éhségét 
csillapítja. Tehát nincs túl híg, vizes, 
gyenge anyatej. A természet gondos-
kodik róla, hogy a baba az igényeinek 
megfelelő anyatejet kapja.
Az anyatej védőanyagainak köszönhe-
tően a szoptatott gyerekek sokkal rit-
kábban betegszenek meg, védi őket az 
allergiás megbetegedésekkel szemben, 
ritkábban fordul elő náluk ekcéma, 
asztma, elhízás. (DE!: Sajnos a kuta-
tási eredmények azt igazolták, hogy a  
kizárólag anyatejjel táplált, de elhízott 
csecsemők is hajlamosak a későbbi el-
hízásra. Többek közt ezért is fontos az 
orvos és védőnő segítő utasításának 
betartása a táplálási adagok tekinteté-
ben is.) Ha megbetegszik a csecsemő, 
az orvosok a szoptatás fokozását szok-
ták ajánlani, mert ez erősíti a kicsi im-
munrendszerét.
A szoptatás nem csak a babákra van 
jótékony hatással, hanem az anyákra 

is. Például szoptatás alatt – egészséges 
táplálkozás mellett – gyorsabban men-
nek le a várandósság alatt felszedett ki-
lók. Korábban szoptató nők esetében 
kisebb az esélye a későbbi nőgyógy-
ászati megbetegedéseknek.
Az anyatej termelés megindulásának, 
fenntartásának nagy titka a szorgalmas 
fejés és a szoptatás. Mindenképpen ér-
demes a lefejt, hűtőben, fagyasztóban 
tárolt anyatejet felcímkézni, mert a „le-
járt szavatosságú” tej sok bajt okozhat 
a babának. 
1992-től tartják világszerte AZ ANYA-
TEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁt, 
más néven a szoptatás világnapját. 
Egyre több csecsemő hal meg szerte 
a világon azért, mert nem jut anyatej-
hez. Ezért indította el az Egészségügyi 
Világszervezet és az UNICEF átfo-
gó programját a csecsemők egészséges 
táplálása érdekében. 
Természetesen védőnőkként szív-
ügyünk az anyatejes táplálás. Éppen 
ezért csatlakoztunk ehhez a fontos 
programhoz és tartjuk meg évről évre 
a gyomaendrődi lakosok számára ren-
dezvényünket. 

Szép napot és jó egészséget kívánunk! 
https://babafalva.hu/10-erdekesseg-
az-anyatejrol/
https://www.elso1000nap.hu/anyatej-
jellemzok-bf/

Anyatejes Táplálás Világnapja 
 
 

Időpont: 2018. 08. 03. (Péntek) 9.00-12.30 
 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
Gyomaendrőd Selyem út 109/2.
 
Program: 
 
• 9.30-10.00 Zenés foglalkozás 0-3 éves korig

 
• 10.00-10.30 Dr. Zátonyi Adél - A kötelező és 

választható védőoltások, jelentőségük
 
• 10.30-11.15 Boldóczky Erika - Az anyatejes 

táplálás fontossága
 
• 11.15-12.15 Czikkely Erika és Ágostonné Farkas 

Mária – Mozgás- és beszédfejlődés 1-3 éves korban
 
A rendezvényen való részvétel díjtalan! 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2018. július 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 = 124,87%  C= 100 % VSM: Elm AM = 40%; A össz = - %; B= 58,6%; C=-%; 

Forg AM=-; A össz = -%; B=51,97%; 
KK: AM = 74700Ft,  A1 = 83300Ft, A1Bvel=36600Ft, A2 = 83300 Ft, A = 113300, B = 170800Ft

OKÉV: 21056-2007

Gyomaendrődön, a Varga Lajos 
Sportcsarnokban június 26-tól – 
június 30-ig régiós Birkózó edzőtábor 
zajlott, Szűcs András régi vezető, 
edző vezetésével, Hencz Gyula, a 

Békés Megyei Birkózó Szövetség 
elnöke szervezésében. Az edzők és 
birkózó sportolók – összesen 90 fő - 
öt megyéből látogattak városunkba, 
hogy nyári alapozásukat megkezdjék, 
és felkészüljenek az őszi birkózó 
versenyekre. Szlovák Zsolt, rendőr 

őrnagy, a Békés Megyei Rendőr – 
főkapitányságtól rövid előadásában 
érdekesen beszélt a sportolókra is 
leselkedő veszélyekről, és felhívta a 
figyelmet az egészséges és biztonságos 
életmódra.

Birkózó edzőtábor

A Körös Kajak Sportegyesület 1998 
márciusában alakult meg, 12 alapító 
taggal, melyet a bíróság 1998. június 
16-án jegyzett be, éppen 20 évvel ez-
előtt.
Gyakorlatilag ekkor még semmi-
je sem volt az egyesületnek, csak a 
Scherk család lelkesedése, akik ezt az 
egyesületet megálmodták. Az ők és 
a Polgármesteri hivatal anyagi hoz-
zájárulásával megvásároltak egy ré-
gi rossz házat, majd eszközöket kértek 
más egyesületektől és megkezdődött a 
munka közel 30 gyermekekkel, akik 
akkor még semmit sem tudtak a kaja-
kozásról, de nagy lelkesedéssel jártak 
az edzésekre, melyet Scherk László, 
Laci bácsi és felesége Éva néni tartott. 
Már az első évben edzőtáboroztak, ki-
sebb versenyeken vettek részt nagyon 
szép eredményekkel, majd november-
ben kajakos bállal zárták az első évet, 
melynek a tombolabevételéből megvá-
sárolhatták az első Amerikai K-1-es 
hajót. Következő nyáron került meg-
rendezésre az első Viharsarok Kupa a 
Körös Kajak szervezésében, ami idén 
augusztusban már a huszadik lesz. 
Alig pár év telt el, és kinőtte az egyesü-
let a kis házat és megvásárolták a mos-
tani telephelyet, melyen elkezdődött 
a csónaktároló építése teljesen szülői 
összefogással. 2003 novemberében ke-
rült átadásra, melynek sarkaiban füg-
gönnyel elválasztva voltak az öltözők. 
Majd az évek során tovább épülgetett 
ugyancsak felajánlásokból a kondite-

rem és az öltözők, melyet 2013-ra si-
került átadni a 16 kiemelt sportágat 
támogató 20 millió forintos infrastruk-
turális fejlesztési támogatásnak kö-
szönhetően.
A 20 év alatt sorban kerültek ki a válo-
gatott kerettagok és Magyar Bajnokok. 
Itt nevelkedett Tótka Sándor Olimpi-
kon, Ifjúsági Olimpiai Bajnok, Világ-
bajnok kajakos.
Nemcsak a versenysportban értünk 
el eredményeket, hanem a szabadidő-
sport területén is. A Hármas Körös híd 
lábánál levő romos épületet a várostól 
bérbe kapta az egyesület, melyet 7 mil-
lió Ft-os Leader pályázatból felújított, 
majd rá két évre tovább bővített. A 36 
millió Ft-os DAOP támogatásból elké-
szült a sólyapálya és sárkányhajókat, 
eszközöket vásároltak.
    Az eseményen jelen volt Toldi Ba-
lázs Gyomaendrőd Város Polgár-
mestere, Kovács Tamás az MKKSZ 
sportszakmai referense, Kálmán Tibor 
a Magyar Kajak Kenu szövetség Alsó-
Tisza és Körösök régió képviselője, az 
alapító tagok közül sokan, Kondor Ist-
ván és Gellai Imre az egyesület volt el-
nökei, volt és jelenlegi versenyzők és 
szüleik, valamint támogatók.
A jó hangulatú délutánon a gyerekek 
együtt sárkányhajóztak, kenuztak a 
szüleikkel, miközben folyamatosan ké-
szültek a finom grill ételek. Egy szülő 
jóvoltából a tűzoltó autóból folyó sör és 
üdítő oltotta a jelenlévők szomjúságát.

A Körös Kajak SE a 20. évfordulója Minden gyomaendrődi kisdiák 
kap a bizonyítványával egy 

10 %-os kedvezményre 
jogosító kupont. 

Ha a Tapír Papír üzletben vásárol 
tanszert, jogosulttá válik a 

kedvezményre
Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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Az idén a Körös-Kajak SE szervezésé-
ben került lebonyolításra a régiós Esz-
kimó-Indián Játékok, az Alsó Tisza és 
Körösök Régiójához tartozó kajak-ke-
nus egyesületek számára. Ez a rendez-
vény a korábbi években is rendszeresen 
megrendezésre került, azonban erre az 
évre megújult a verseny, a 8-9 évesek 
számára. Az előkészítő korosztály „ver-
senye” három állomásból áll: egy vízi 
ügyességiből, egy játékos váltóverseny-
ből és egy négy kilométeres evezésből, 
a megmérettetés célja, hogy alapügyes-
ségi, kreatív, élményszerző feladatokat 
végezzenek a gyerekek, kajak-kenus 
közegben mozogjanak, és érezzék jól 
magukat. A “verseny” végén az indu-
lók közül nem első-második-harmadik 
helyezetteket választottak, hanem min-
den gyermek teljesítményét oklevéllel 
jutalmazták és díjazták a szervezők. 
A 10-12 éves korosztályban nem változ-
tak az évek óta megszokott feladatok, 
továbbra is a kislabda dobás, húzódzko-
dás, futás-evezés várt a gyerekekre. A 
kislabda dobásért és a húzodszkodásért 
másodperceket kaptak, az így kialakult 
idő alapján indították őket a futás-eve-

zés feladatban. Közülük Nagy Ágoston 
2., Gellai Gergő 3. helyen ért célba.
„A Körös Kajak és a gyomaendrődiek 
remek helyszínt biztosítottak az Eszki-
mó-Indián Játékok hétvégi állomásá-
nak – kezdte a világbajnoki ezüstérmes 
egykori kajakos, Sík Márton, aki a fel-
adatok egyik összeállítója volt - Fan-
tasztikus volt látni, hogy milyen jól 
kezelik a gyerekek a hajókat és, hogy a 
váltóversenyben milyen remekül telje-
sítették a feladatokat, amelyekkel csak 
ott ismerkedtek meg. Nagyon jól sike-
rült ez a hétvégi felmérő, kiváló volt a 
hangulat. 

Világbajnok kajakosunk, az Alsó-
Duna régió képviselője, Boros Ger-
gő is elutazott hozzánk, és hasonlóan 
jó véleménnyel volt a megreformált 
felmérőről. Azzal, hogy a programok 
közé bekerültek játékosabb, változato-
sabb elemek, még élményesebbé sike-
rült tenni a versenyt. A kiváló hangulat 
nagyban volt köszönhető a sorverse-
nyeknek, amelyet nemcsak a fiatalabb 
korosztály élvezett.
   Tiszteletét tette a versenyen Schmidt 
Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövet-

ség elnöke is, aki szintén dicsérte a re-
mek szervezést és helyszínt, amelyhez 
a jó időjárás is hozzájárult. Megláto-
gatta a vízitelepünket, a Halász István 
csónakházat, és biztosított bennünket a 
további fejlesztési elképzeléseink meg-
valósításának a támogatásáról, amelyek 
nemcsak az egyesület, hanem Gyoma-
endrőd további fejlődését is szolgálják.

A verseny második napján Kovács 
Tamás, az MKKSZ sportszakmai refe-
rense is megérkezett az eseményre, aki 
szintén kiemelte e régiós játékok fon-
tosságát, valamint a verseny remek le-
bonyolítását. 

Körös-Kajak SE hírei  - Eszkimó-Indián játékok Gyomaendrődön


