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A horvátországi Opatijában 
megrendezett XV. IAM Európa 
- bajnokságon és Európa Kupán 
vett részt a gyomaendrődi Színfolt 
Mazsorett Táncegyesület augusztus 
22-től 26-ig.

Remek szerepléssel a tradicionális 
botos menet és színpadi 

koreográfiában első helyezést értek 
el, Európa bajnok lett a Színfolt senior 
csapata. Tradicionális kategóriában, 
botos szólótánc első helyezést ért el, 
Európa Bajnok lett Baráth Beáta! 

(A beszámoló a 14. oldalon 
folytatódik...)

Európa bajnok mazsorettek

Ötödik VB érmét, ezúttal egy bronz 
medált, szerezte meg Tótka Sándor. 
A Körös Kajak SE egykori, ifjúsági 
olimpiai bajnoka a magyar váloga-
tott színeiben, hazánkat képviselve 
K4 500 m-en szerzett újabb érmet. A 
Tótka Sándor-Dudás Miklós-Molnár 
Péter-Kuli István alkotta csapat nem 
esélyesként indult, annál fényesebb 
és ígéretesebb versenyzésük és do-
bogós helyezésük. Tótka Sanyi nem 
sokat pihenhetett a VB után, hiszen 
indult a Szolnokon megrendezésre 
került Magyar Bajnokságon, ahol 
négy számban állhatott a dobogó 
legfelső fokára. Csak úgy, mint a bu-
dapesti Városligeti tavon megrende-
zett Red Bull Vízisprinten is.

(Kép forrása: Tótka Sándor-Facebook.com)

Tótka Sándor világbajnoki bronzérmes
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Hosszabb szünet után, soros 
ülést tartott képviselő-testületünk. 
Beszámolókat hagytunk jóvá: 
az önkormányzat, a hivatal és az 
intézmények féléves pénzügyi 
működéséről. A gazdálkodás 
időarányos, vagy az alatti. Mind az 
önkormányzat, mind az intézmények 
megfelelően gazdálkodnak. 
Döntöttünk arról, hogy az orvosi 
ügyelet feladatellátáshoz pluszforrást 
biztosítunk. A tevékenység ellátására 
kiírt közbeszerzési eljárás során 
láttuk, hogy az ügyeleti rendszer jelen 
formájában nem tartható fenn. A jelenleg 
is szolgáltatást nyújtó Békés Medical 
Nonprofit Kft.-vel kezdeményezzük a 
szerződéshosszabbítást, egy évvel. Ez 
alatt az időszak alatt, olyan rendszert 
szeretnénk kidolgozni, amely a 
lakosság érdekeit szolgálja. Jelen 
pillanatban azt látjuk, hogy nagyon 
sok hiányosság van az ellátásban. 
Ahhoz, hogy a gyomaendrődi 
lakosok megfelelő ellátást kapjanak, 
magasabb összegű támogatást is 
kell biztosítanunk. Erre készen áll 
a testület, de olyan szolgáltatási 
szerződést szeretnénk kötni, olyan 
szolgáltatóval, amely nagyobb 
felelősség vállalást és magasabb 
ellátási színvonalat biztosít. Gazdasági 
társaságaink féléves beszámolója 
alapján kiderült, hogy időarányosan 
tartják azokat a mutatókat, amelyek 
az eltelt időszaknak megfelelnek. Év 
végére egyik gazdasági társaságunk 
sem lesz veszteséges. A fürdő bevételei 
a június-júliusi rosszabb időjárás miatt 
elmaradtak az elvárttól. A 17 millió 
forintos, ez évi többletforrás, várhatóan 
nem lesz elegendő. 

Elfogadtuk azt a beszámolót, amely 
a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-t és a 
szemétszállítást érinti. Lényege, hogy 
hogyan alakul a hulladékszállítás, illet-
ve a Gyomaközszolg Kft. sorsa 2018. 
október elseje után. Településünk, 
ahogy minden Békés megyei település, 
csatlakozott a Dareh Önkormányzati 
Társuláshoz amely a Békés megyei te-
lepülések összefogásával megalakított 
hulladékgazdálkodási rendszer. Az idei 
évben fogadták el a csatlakozásunkat, 
a hulladékszállításunkért a Dareh Bázis 
Zrt. felel. A feladat ellátását alvállalko-
zókkal végzi. A megye tíz körzetéből ki-
lencben a Global Refuse Nonprofit Kft. 
nyerte el a feladatot, Gyomaendrődön 
is. Megszűnik a Gyomaközszolg 
Nonprofit Kft. tevékenysége, emiatt 
a kft további működése is kérdésessé 
válik. Eredményes tárgyalásokat foly-

tattunk a nyertes ajánlattevővel, aki át-
veszi a Gyomaközszolg Kft. dolgozóit. 
Minden munkavállaló elfogadta az új 
kft által kínált feltételeket, amelyek 
jobbak, mint amit mi tudtunk nekik 
adni. Az új alvállalkozó azokat az esz-
közöket, amelyeket jelen pillanatban 
gyűjtésre, szállításra használunk, meg-
vásárolja, vagy bérelni fogja.  Ígéretet 
tettek arra, hogy fejlesztik a gépparkot, 
a szolgáltatásokat. Bízom abban, hogy 
a gyomaendrődi lakosok a váltásból 
csak annyit fognak észrevenni, hogy 
jobb lesz a szolgáltatás. Döntöttünk, 
két ingatlant értékesítésre hirdetünk 
meg. A Fő úti óvoda régebb óta hasz-
nálaton kívüli áll. Az állattartó telep, 
amelyen megszüntettük a közfoglal-
koztatást ebben az évben, szintén el-
adásra kerülhet.  

Támogatjuk a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola felújítási kérelmértl. A 
tankerület nyertes, EFOP-os pályázatát 
egészítjük ki. Támogatjuk, hogy olyan 
udvart használhassanak a diákok, 
amely biztonságos és esztétikailag 
is megfelelő. A kb. két és félmillió 
forintos fejlesztésben ezen kívül 
szerepel még tantermek padozatának 
a felcsiszolása, illetve lakkozása is. 
A Varga Lajos Sportcsarnok mellett 
szociális helyiséget alakítunk ki.  A 
hozzáépítéssel megvalósulhat egy 
olyan szociális helyiség, amely 
kulturált körülményeket biztosít a 
nagyrendezvények, valamint a ligeti 
rendezvények látogatói számára 
anélkül, hogy a sportcsarnokot ki kellene 
nyitni. A kivitelezést a Szabadság-tér 
felújításával párhuzamosan valósítjuk 
meg.

Az Alföldvíz Zrt. a tulajdonunkban 
lévő vízhálózat használatáért 
bérleti díjat fizet. Ezt a díjat 
mindig visszaforgatjuk a hálózat  
rekonstrukciójára. Testületünk 
döntött arról, hogy a Szabadság-téren 
valósuljon meg rekonstrukció. Így a 
következő évben megvalósuló Zöld 
Város projekttel párhuzamosan, vagy 
azt megelőzően ezek a rekonstrukciós 
munkák megvalósulnak. A másik 
nagyobb volumenű beruházás az 
endrődi városrészen, a Selyem út, 
illetve a Mirhói út alatt húzódó 
csatornavezeték felújítása, illetve 
bélelése lesz. A majdnem tizenötmillió 
forintos beruházással megszűnhet a 
rengeteg csatorna és útbeszakadás a 
Selyem úton. A döntés eredményeként, 
a béleletlenül maradt 360 méternyi 
szakaszból 290 méter bélelése valósul 
meg. A beruházást az Alföldvíz Zrt. 

fogja koordinálni.
Testvérvárosi programra nyújtunk 

be pályázatot. A következő évben, az 
augusztus 20-i rendezvény alkalmával 
szeretnénk minden testvérvárosunkat 
vendégül látni, színvonalas programot 
megvalósítani. Közvetlenül Brüsszelbe 
nyújtjuk be ezt a pályázatot, remélhető-
leg pozitívan bírálják el. 

Testületünk döntött arról, hogy 
kiegészíti az öregszőlői utak felújítására 
szánt forrást. A lezárult közbeszerzési 
eljárás során kapott ajánlatokból 
kiderült, hogy önerő biztosítására van 
szükség. Ezzel a döntéssel lehetőség 
nyílt arra, hogy ebben az évben 
megvalósulhasson az összes öregszőlői 
út felújítása, a rekonstrukciója.

Korábban döntöttünk már út- és 
parkoló-építésekről. Folyamatban 
vannak, vagy már meg is valósultak 
azok a munkák, amelyek nem 
engedélykötelesek. A többihez 
elkészültek a tervek, megjöttek az 
engedélyek, bekértük az árajánlatokat.  
Itt is látszik, hogy többletforrást 
kell biztosítanunk. A megvalósulás 
érdekében hétmillió forintos kerettel 
megemeltük a rendelkezésre álló 
összeget. Ennek eredményeként 
elkészül az Orgona, a Kenderáztató 
utcában, az Október 6. lakótelepen 
az útépítés. Megvalósul a Kossuth 
úti óvoda előtt a parkoló, illetve a 
Pikó Béla utcában, az orvosi rendelő 
előtt, több férőhelyes parkoló épül. 
A kivitelezésre várhatóan októberben 
kerül sor. 

Szeptember első hétvégéjén volt 
a megyenap Békéscsabán. A Békés 
megyei Önkormányzat átadta az 
elismerő okleveleket, amelyeket a 
Megyei Értéktárba történő felvétel 
kapcsán kapnak az önkormányzatok, 
felterjesztők és felterjesztettek. 
Gyomaendrődről két érték került 
be 2017-ben a Megyei Értéktárba: 
a Körösmenti Néptáncegyüttes és a 
Knerek szellemi öröksége Gyomán és 
az egyetemes kultúrában. Az ötvenéves 
múltra visszatekintő táncegyüttes 
méltán kapta meg a rangos elismerést, 
büszkék vagyunk rájuk!  Nagy 
büszkeséggel töltött el minket, hogy a 
Békés Megyei Önkormányzat, illetve 
a Békés Megyei Értéktár nemcsak 
fölvette a Knerek szellemi hagyatékát, 
örökségét, hanem továbbterjesztette 
a Nemzeti Értéktárba való felvételre. 
Remélhetőleg ez is megvalósul, tovább 
őrizve a Knerek szellemi hagyatékának 
jelentőségét, tovább növelve városunk 
hírnevét.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Több ezer ember látogatott el és 
szórakozott kulturáltan, ideális körül-
mények között az Erzsébet-ligetben 
megrendezésre került I. Békés Megyei 
vadász-horgásznapon. A változatos, 
városunkban még sosem látott prog-
ramelemekkel kísért, kitűnően szer-
vezett rendezvény példamutató ösz-
szefogással valósult meg. A csodálatos 
környezetben jól érezte magát min-
denki. A vadászok kürtjeinek hívogató 
hangja után a zászlós bevonulás kö-
vetkezett. A Himnusz után a vadászok 
himnusza, majd a horgászok dala is 
felhangzott. Köszöntő beszédet mon-
dott Toldi Balázs polgármester, aki 
kiemelte az együttműködő szerveze-
tek példaértékű hozzáállását és örö-
mét fejezte ki, hogy Gyomaendrődöt 

választották helyszínül. A rendezvényt 
köszöntötte: dr. Rákóczi Attila a Békés 
Megyei Kormányhivatal főigazga-
tója, Hrabovszki János, a Országos 
Magyar Vadászkamara Békés megyei 
Területi Szervezetének elnöke,  dr. 
Hunya Miklós, a Körösvidéki Horgász 
Egyesületek Szövetsége elnöke is. A 
megnyitó ünnepségen kitüntetések át-
adására is sor került. 

Az egész napos programot színesí-
tették a vadászok és horgászok számá-
ra szervezett vetélkedők, versenyek. 
Emellett kutya, solymász, vadhívó be-
mutató, gyermek-horgászverseny ered-
ményhirdetés, látványtelepítés gon-
doskodtak a figyelem fenntartásáról. A 
színpadi produkciók között táncos és 
gyermek programok is voltak. Az esti 

koncerteken is több ezren szórakoztak. 
A ligeti programok ideje alatt, a Varga 
Lajos Sportcsarnokban különleges, 
horgász-vadász kiállítás nyílt. A szín-
vonalasan berendezett hal- és vadtró-
feák mellett muzeális értékű horgász-
eszközök, relikviák is láthatók vol-
tak. Vitéz Váry József, Gyomaendrőd 
Díszpolgára egyedi, afrikai trófeái 
is kiállításra kerültek. Eközben több 
mint negyven csapat nevezésével zaj-
lott a főzőverseny is. Több kategóriá-
ban, egy-egy csapat akár 3-4 étellel is 
készülve, mérték össze tudásukat az 
egyesületi, társasági csapatok. A lá-
togatók az Ambrus György olimpiai 
bajnok mesterszakács vezette team – 
amelynek tagja volt Tímár Attila mes-
terszakács, szakácsolimpikon is- óriás 
üstben főzték a halászlét, amelyből vá-
sárolni is lehetett.         (HGYVK)

I. Békés Megyei Horgász- Vadász Nap
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I. Békés Megyei Horgász- Vadász Nap (folytatás)

Téli rezsicsökkentés igénybejelentése - Tájékoztatás
A Kormány az 1364//2018. (VII. 27.) Korm. határozatával 2018. július 27-én döntött a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 

eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról:
- egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-

anyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek 
a fűtési költségek viselésével összefüggésben;

- felkéri az érintett helyi önkormányzatokat - a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli re-
zsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében szereplőket kivéve -, hogy 
tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsi-

csökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező 
háztartások részére, a következő elvek szerint:

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján 
az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége értendő,
b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e,

c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, 
darabolási költségeket.

Az igénybejelentés formanyomtatványa a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán 
átvehető és leadható ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8,00-12,00 és 12,30 – 16,00    Szerda: 8,00-12,00 és 12,30 – 16,00    Péntek: 8,00-12,00

Fotó: Ambruzs-Szabó József Fotó: Ambruzs-Szabó József
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A „Gyomaendrőd endrődi városrész központjának 
rehabilitációja” című TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azo-
nosító számú projekt célja: a városrész számára pihenést, rekre-
ációs lehetőséget biztosító, korszerű, városi park létrehozása, 
mely a meglévő adottságokra épít, azonban a funkció bővítésé-
vel, új térépítészeti elemek elhelyezésével a mainál gazdagabb 
programot és magasabb esztétikai-műszaki színvonalat kínál. 
A projekt részeként megvalósul majd a piactér fejlesztése is, 
és a szomszédságában található használaton kívüli tornacsar-
nok kereskedelmi/szolgáltató térré történő átalakítása, gazda-
ságélénkítő céllal. Emellett helyi társadalmi akciók, közösségi 
munka, környezettudatosságot erősítő oktatás, szemléletformá-
lási kampány is kíséri a projektet. A kivitelező Bereczki és Tár-
sa Bt. 2018. július 31-én 25%-os készültségi fokot ért el. Az 
első részteljesítésig megtörtén a volt „kistornaterem”-nél a te-
reprendezés, a szükséges épületbontások. A teakonyha és a 
vizesblokk szerkezetkész, a közösségi-gazdasági tér nyílászá-
rói bontásra kerültek, új nyílásáthidalókat helyezték el. A Hő-
sök tere kivitelezésénél a munkát a meglévő fák kalodázásával, 
cserjék felszedésével, a tereprendezésével, valamint a meglévő 
burkolatok felszedésével kezdték Elkészült a talaj tömörítése, 
burkolatszegélyek építése, valamint a kis-  és nagyelemes bur-
kolatok építése is megkezdődött. A játszótér gumiburkolatának 
fogadószerkezete, valamint a homokozó építés megtörtént. A 
téren belül 4 db szobor került áthelyezésre.

A „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály  
Zoltán – Hídfő utca között” c., TOP-2.1.3-16-
BS1-2017-00003 azonosító számú projekt megvalósítása kereté-
ben az endrődi településrészen a Kodály Zoltán és a Hídfő utca 
között, a 46-os számú főút mellett a Fő úton a páratlan oldalon 
épülő kerékpárút alatt, illetve mellett valósulnak meg belvízvé-
delmi intézkedések. A kialakításra kerülő csapadékvíz elveze-
tés biztosítaná a csapadékvizek befogadókba vezetését, ezáltal 
minimalizálná a káros elöntések kialakulását, megakadályozná 
a belvízkárok keletkezését. A tervezett műszaki megoldás sze-
rint, a kerékpárút a 46-os számú közúttal párhuzamosan halad a 
telekhatárokon, a csapadékvizek pedig a két út között, azokkal 
párhuzamosan kerülnek elvezetésre. A teljes tervezési szaka-
szon feladat a tetőlefolyók bekötése a tervezendő csapadékvíz 
elvezető csatornába. A Támogatási Szerződés 2018. február 1-
én lépett hatályba, jelenleg a projekt fizikai megvalósításának 
előkészítése zajlik. A kivitelező kiválasztására 2018. szeptem-
ber-október hónapokban kerülhet sor. A projekt fizikai befeje-
zésének tervezett határideje 2019. június 30.

A „Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyo-
maendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca 
között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakí-
tása a Selyem úton” c. projekt. a 46-os számú főúton és 
a város legforgalmasabb gyűjtőútján, a Selyem úton kíván-
ja a biztonságos kerékpározás körülményeit megteremteni. A 
TOP-3.1.1-16 konstrukció keretei között a 46-os számú főúton, 
a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között kerékpárutat sze-
retnénk építeni, a Selyem úton, az Ipartelepi utca és a Blaha 
Lujza utca közötti szakaszon végig, kerékpáros nyomvonalat 
kívánunk kijelölni. A fejlesztés megvalósításával bővül telepü-
lésünkön a kiépített közlekedésbiztonsági kerékpárút hálózat 
hossza, a legforgalmasabb utak biztonságosan kerékpározható-
vá válnak. Az új kerékpárút 1006 fm hosszan épül meg, meg-
lévő kerékpárúthoz csatlakozik, a Kodály Zoltán utcánál. A 
tervezett kerékpáros nyomvonal a Selyem úton kerül kijelölés-
re mindkét oldalon, összesen 6800 m hosszan. A projekt Támo-
gatási Szerződése 2018. július 23-án hatályba lépett, a befejezés 
tervezett napja 2019. október 31. 
Folyamatban van az előkészítő dokumentumok és a közbe-
szerzési eljárás előkészítése. A Hősök terén és környezetében 
szeretné az Önkormányzat a fejlesztést még a 2018-as évben 
megvalósítani.

A „Csókási zugi áteresz felújítása” című TOP-2.1.3-16-
BS1-2017-00005 azonosítószámú, projekt Támogatási Szerző-
dése 2018. március 14-én hatályba lépett. A projekt keretében 
a Csókási zugi áteresz felújítását valósítja meg. A holtág köze-
pén, a Hatház utca átvezetésénél meglévő 1,00 m-es átmérőjű 
vasbeton csőáteresz jelenlegi állapotában és átmérőjével nem 
biztosítja, hogy a tervezett üzemelési vízszintek mindkét olda-
lon optimális időben kialakuljanak. E helyett egy 200×200 cm-
es vasbeton, keretelemes műtárgy kerül megépítésre.  Jelenleg a 
tervek engedélyezési eljárása van folyamatban, szeptemberben 
várható a közbeszerzési eljárás elindulása. 
A projekt tervezett befejezése: 2019. augusztus 31.

Az „Endrődi háziorvosi rendelő energetikai kor-
szerűsítése” című TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015 azonosító 
számú projekt Támogatási Szerződése 2018. február 16-án lé-
pett hatályba. A projekt keretében az Endrődi háziorvosi rende-
lőnél komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenység 
valósul meg: nyílászárók cseréje, utólagos hőszigetelés, fű-
téskorszerűsítés, akadálymentesítés, és egy megújuló bázisú 
energiahasznosító rendszer kiépítése. A kivitelezési tervdoku-
mentáció elkészült, benyújtásra került. Az elfogadást követően, 
előre láthatóan szeptember közepén kiírásra kerülhet a közbe-
szerzési eljárás.

A „Fűzfás zugi áteresz felújítása” című TOP-2.1.3-16-
BS1-2017-00004 azonosítószámú, projekt Támogatási Szerző-
dése 2018. január 19-én hatályba lépett. A projekt keretében, a 
Fűzfás zugi áteresznél a bejáró földgát alatt a jelenlegi Ø 100-as 
vasbeton csőáteresz mellett, 300x300-as vasbeton keretelemes 
műtárgy kerül megépítésre. Így biztosítható a belvízvédelmi 
befogadók kapacitásának megfelelő szintre emelése. Jelenleg a 
kivitelező kiválasztása történik, a beérkezett ajánlatok értéke-
lése folyamatban van. 
A projekt tervezett befejezése: 2019. június 30.

2017. május 30-án lépett hatályba a Gyomaendrődi  
Közös Önkormányzati Hivatal komplex energeti-
kai felújítása c., TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító 
számú projekt Támogatási Szerződése. Célja: a Gyomaendrő-
di Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai korsze-
rűsítése. A tervezett tevékenységek: nyílászárócsere, utólagos 
hőszigetelés, kazánok cseréje, a fűtési és használati melegvíz 
rendszerek, radiátorok és szelepek, világítási rendszer korsze-
rűsítése, napelem rendszer kiépítése, akadálymentesítés. 
A kivitelezés folyamatban van. A hőszigeteléssel az épület déli 
szárnyán elkészültek, a napelem-rendszert kiépítették, valamint 
megvalósult a fűtés- és világításkorszerűsítés és a nyílászá-
rók jelentős részének cseréje is. A Németh Nyílászáró- gyár-
tó és –forgalmazó Kft., mint Kivitelező 2018. augusztus 22-án 
a 75 %-os készültségi fokot elérve benyújtotta 3. részszámláját.  
A 100 %-os fizikai készültség szeptember 30-ra tervezett.

Tájékoztatás a pályázatokról
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A „Gyomaendrőd gyomai városrész központjának 
rehabilitációja” című TOP-2.1.2-16-BS1-2016-00001 azo-
nosító számú projekt Támogatási Szerződése 2018. március 
22-én lépett hatályba. A projekt célja a gyomai Szabadság tér 
alkalmassá tétele nagyobb rendezvények, jelentősebb közössé-
gi események lebonyolítására. Megvalósul az Erzsébet liget egy 
részén a zöldfelület rehabilitációja,felújításra kerül a játszótér 
is, részben új eszközök beszerzésével.
A tervezett burkolatok, ahol lehetőség van rá, a meglévő burko-
latok alapjaira építhetők. A kialakítandó főtér a jelenlegi burko-
lat szintjének megemelésével készül. A Hősök útja és a Járási 
Hivatal udvaráig futó útpálya csillapított forgalmú területként 
tudna a főtér részévé válni, így ezeken a felületeken is térkő 
burkolatok kialakítására kerülne sor, a jelenlegi útpálya szint-
jének megemelésével. A gyalogos használatú tér kialakításával 
megszűnő parkolók a Hősök útja mellett egységesen, párhuza-
mosan, majd a Kner park mellett és a sportcsarnok előtt me-
rőleges állásban kialakított parkolókban kerülnek pótlásra. A 
Járási Hivatal udvara megnyitásra kerül, a holtághoz leveze-
tő sétány mellett egy új parkoló kerül kialakításra. A Városi 
Sportcsarnok egyik helyiségéből kereskedelmi tér/vendéglátó 
egység kialakítását tervezzük, kapcsolódó terasz kiépítésével 
gazdaságélénkítési céllal. A projekt emellett tartalmaz helyi, 
társadalmi akciókat: közösségi munka, környezettudatosságot 
erősítő oktatás, szemléletformálási kampány. Jelenleg a terve-
zési dokumentáció készítése és engedélyeztetése zajlik. A köz-
beszerzési eljárás lefolytatására várhatóan 2019 tavaszán kerül 
sor, ezt követően indulhatnak meg a kivitelezési munkák.

Az „Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a he-
lyi gazdaságfejlesztési megoldás” című TOP-1.1.3-
16-BS1-2017-00005 azonosító számú projekt Támogatási 
Szerződése hatályba lépett. A projekt célja a gyomaendrődi ter-
melők piacra jutásának elősegítése a helyi gazdaság fejlesztése 
érdekében. A projekt keretében a piaci kültéri elárusítóhelyek 
infrastrukturális fejlesztésére kerül sor. A fedett területeken 
felfestések készülnek, részben az akadálymentesítés, részben 
pedig az eladói és vásárlói területek elhatárolására, illetve az 
elárusítóhelyek parcellaszerű kijelölésére. A projektben 57 db 
tuja kerül elhelyezésre a piac szélén, ezzel segítve a szél elleni 
védelmet. A projekt részét képezi még: új asztalok beszerzése, 
mosdók felújítása, akadálymentes mosdó kialakítása, napener-
giával működő használati melegvíz rendszer, valamint kame-
rás megfigyelő rendszer kiépítése. A projekt keretében a Pásztor 
János úton parkolók is kialakításra kerülnek. A projekt kivite-
lezéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 
folyamatban van. A pályázat kivitelezését 2018 novembere és 
2019 januárja közötti időszakban kívánjuk megvalósítani.

A „Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaend-
rődön” című TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 azonosítószámú 
projekt Támogatási Szerződése hatályba lépett. A projekt terü-
leti kiterjedése a gyomai településrészen a Szent István, Beth-
len Gábor és Szélső utcák meghatározott szakaszait, valamint 
az endrődi településrészen a Kenderáztató, Apponyi, Sugár, Se-
lyem, Korányi, Dózsa György, Blaha, Egressy, Juhász Gyula, 
Toronyi, Fő út, Kárász, Táncsics Mihály, Dankó Pista, Körös, 
Vadász, Halász, Bányász utcák meghatározott szakaszait je-
lenti. A kivitelező Hunút Kft. 2018. július 16.-án jelentette le a 
75%-os készültséget, a megvalósítás tervek szerint halad. A ki-
vitelezés átadása 2018. október hónapban várható, a projekt zá-
rása pedig 2018. november 30.

„A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő 
úti telephelyének komplex energetikai korszerű-
sítése” című TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013 azonosító számú 
projekt Támogatási Szerződése 2018. február 20-án lépett ha-
tályba. A projekt keretében a Kis Bálint Általános Iskola Fő 
úti telephelyén komplex, több energiahatékonyság-növelési te-
vékenység valósul meg, beleértve a nyílászárók cseréjét, az 
utólagos hőszigetelést, a fűtés korszerűsítését, a projektará-
nyos akadálymentesítést, napelem rendszer kiépítését. A pro-
jekt kivitelezési tervdokumentációja elkészült, jóváhagyásra, 
benyújtásra került. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. Ered-
ményesség esetén aláírásra kerülhet a kivitelezési szerződés. 
Ezt követően a kivitelező megkezdheti a kivitelezési munkát, 
ami előre láthatólag 2018. december 31-ig megvalósul.

Az „Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesz-
tése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kis-
térségi Óvoda Csemetekert Óvoda feladatellátási 
helyén” című TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 azonosító számú 
projekt Támogatási Szerződése hatályba lépett. A projekt célja 
az óvodai épület külső homlokzatának hőszigetelése, az épület 
működtetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében. Kiala-
kításra kerül tornaszoba és szertár, amellyel az EMMI rendelet 
által kötelezően előírt helyiségnormák teljesülnek, az intéz-
mény megfelelő helyet biztosíthat a mozgásfejlesztéshez, és az 
eszközök biztonságos tárolásához. Megoldódik az épület bejá-
ratának akadálymentesítése, az elavult gázkazán cseréje is. A 
projekt kivitelezési tervdokumentációjának készítése folyamat-
ban van. A pályázat kivitelezését 2019 nyarán kívánjuk megva-
lósítani.

A VP-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján benyújtott 
„Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés 
gép- és eszköz beszerzéssel” c. projekt megvalósítására. 
Öregszőlőben a következő utcákban épül útalap: Páskumi út, 
Diófa utca, Álmosdomb utca, Szőlőskert utca, Bacsalaposi út, 
Polyákhalmi út, Ugari út, III. kerület. Az érintett utcák semmi-
lyen szilárd burkolattal nem rendelkeznek, így esős időszakban 
a mezőgazdasági gépek által összevágott utak járhatatlanok. A 
megvalósulást követően, a jelenlegi útvonalon kényelmesebb és 
biztonságosabb lesz a közlekedés. A felújítás fő célja a mező-
gazdasági bekötőút ellenállóvá tétele az időjárásnak, és a meg-
növekvő forgalom zavartalan levezetésére. A tervezett felújítás 
a földút élettartamának megóvása és kedvezőtlen időjárási kö-
rülmények között is biztosítandó közlekedés miatt kiemelten 
indokolt.  E mellett traktor, rézsűzúzó és tereprendező gréder 
beszerzését is tervezzük, az utak karbantartásának érdekében.  
A Támogatói Okirat 2018. július 16-án kelt, a projekt tervezett 
befejezése: 2019. január 31. A projekt megvalósításához szük-
séges többletforrás szükséges, ennek biztosításáról a Képvise-
lő-testület a 2018. augusztus 30-án tartott ülésén döntött – a 
kivitelezés hamarosan elkezdődhet.

Településfejlesztési Osztály

Tájékoztatás a pályázatokról
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SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2018. szeptember 24. 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönjük mindazoknak, 
akik Varga József ny. tanár temeté-
sén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el és mély gyá-
szunkat együttérző vigasztalással 

enyhítették.

A gyászoló család

Bádogos munkák, 
cseréptető javítás-

felújítás, téglakémény 
átépítés-javítás, szerelt 
kémények, lapostető 
szigetelés készítése.

Tel: 30/935-6229

FELHÍVÁS ÁRVERÉSRE

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázati eljárásban 
értékesíteni kívánja a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt 3495 hrsz.-
ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű és a 01140/11 hrsz.-ú 

9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület és udvar 
megnevezésű ingatlanokat.   

A részletes pályázati kiírás elérhető a www.gyomaendrod.hu 
hirdetmények oldalán. 

Elérhetőség: 06 581 232, 06 20 386 4464, 
csenyi@gyomaendrod.hu

Hónap Kis Bálint Ált. Iskola 
Tálalókonyha
Kossuth Lajos u. 3

Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. 
Tálalókonyha
Alkotmány u. 2-6

Szeptember 4 szept.(kedd) 7.30 -16.00 3 szept. (hétfő) 7.30 - 16.00
11 szept.(kedd) 7.30 -16.00 10 szept. (hétfő) 7.30 - 16.00

Szeptember 25 szept.(kedd) 7.30 -16.00 24 szept. (hétfő) 7.30 - 16.00
9 okt. (kedd) 7,30 - 16.00 8 okt. (hétfő) 7.30 - 16.00

November 25 okt. (csüt) 7,30 - 16.00 24 okt. (szerda) 7.30 - 16.00
6 nov. (kedd) 7,30 - 16,00 5 nov. (hétfő) 7.30 -16.00

December 27 nov. (kedd) 7,30 - 16.00 26 nov. (hétfő) 7.30 -16.00
4 dec. (kedd) 7,30 - 16,00 3 dec. (hétfő) 7.30 -16.00

Az étkezés minden jellegű módosítása a 06 20 4152302- es 
telefonszámon tehető meg.

Étkezési díjak fizetési ideje

Gyomaendrőd Város Önkormányza-
ta mintegy harmincmillió forintos be-
ruházással vizes játszóteret alakíttatott 
ki a Liget fürdőben. Az egyedi megje-
lenésű, gyermekek számára kialakított 
játszófelület burkolatán megjelenik a 

város címerében is látható Hármas-Kö-
rösre utaló motívum. A legfőbb elem, a 
bogárhátú wolksvagent formázó csúsz-
da egyedülálló az országban. A kivite-
lezést az Eleven Kft. és a Zöldpark Kft. 
végezte.          (HGYVK)

Vizes játszótér gyerekeknek a fürdőben
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Gyomaendrőd Egészségügyéért – 
Megyeri Zoltánné

Lakossági felterjesztésre, 
Gyomaendrőd Város Önkormány-
zatának döntése alapján, Gyomaendrőd 
Város Egészségügyéért Elismerő 
Oklevelet kapott Megyeri Zoltánné, a 
Városi Egészségügyi Intézmény dol-
gozója. Megyeri Zoltánnét a betegek-

hez való hozzáállása, kapcsolata és 
készséges, udvarias magatartása alap-
ján javasolták a kitüntetésre. A szak-
értelemmel, empátiával végzett tevé-
kenysége hozzájárul a gyógyuláshoz, 
javítja a betegek közérzetét. 

(HGYVK)

A Gyomaendrődi Rendőrőrs 
vezetője, Paraizs Tamás r. alezredes 
részére Toldi Balázs polgármester 
adott át két klímaberendezést, 
amelyek a Békés Takarék 
Szövetkezet támogatásával kerültek 
a rendőrőrsre. A klíma nélkül 
működő rendőrőrsön, a dolgozók 
munkakörülményeit jelentősen 
javítja a két technikai eszköz. 

A képen (balról-jobbra): 
Paraizs Tamás r. alezredes és 

Toldi Balázs polgármester
(HGYVK)

Klíma berendezés a rendőrségnek

Ingatlant vásárolna, 
eladna? Segítek!

Gyomaendrődi ingatlanköz-
vetítő, Gyomaendrőd,  

Dévaványa, Csárdaszállás  
területén folyamatosan bővülő 
kínálatból eladó ingatlanokat 

kínál! Közel 40 ingatlan közül 
válogathat. Olcsóbb, drágább 

ingatlanok várják leendő  
tulajdonosaikat!

Várom azon leendő ügyfeleim 
jelentkezését, akik az  

ingatlanjuk értékesítésével 
kapcsolatos gondokat el  

szeretnék kerülni! 
Hívjanak bátran! 70/630-7607 

Baloghné Ibolya

JÁTÉKVÁSÁR

Új LEGO kollekció, kültéri, 
beltéri játékok nagy 

választékban érkeztek.
Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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2017-ben a Gyomaendrődi  Értéktár  
Albizottság a megyei értéktárba való 
felvételre javasolta „A Knerek szellemi 
öröksége Gyomán és az egyetemes kul-
túrában” és a Körösmenti Táncegyüttes 
kulturális értékeket. A megyei bizott-

ság elfogadta a felterjesztéseket és 
a megyei értékek közé emelte őket. 
2018. szeptember 1-én, a Megyenapon 
került átadásra az elismerő oklevél. Az 
ünnepélyes átadáson az elismerő ok-
leveleket Toldi Balázs polgármester, 

Lehoczkiné Timár Irén alpolgármes-
ter, a helyi Értéktár vezetője, Dinyáné 
Bánfi Ibolya a felterjesztő Határ Győző 
Városi Könyvtár vezetője, Weigert 
László a Körösmenti Táncegyüttes ve-
zetője és Erdős Tamás nyomdaigazgató 
vették át.

(HGYVK)

Megyenap-i oklevél átadás

A Kis Bálint Általános Iskola Fő 
úti épületének udvarán, pályázati for-
rás segítségével, 480 m2-nyi területen 
sportudvar került kialakításra. A kor-
szerű, öntött gumi pályaburkolat szín-
vonalas testnevelési órák, sport foglal-
kozások helyszíne lesz. Ezzel együtt, a 
térkővel burkolt felület több mint 400 
m2-rel nőtt, az udvar egész területén 
csapadékvíz elvezető rendszer lett ki-
építve, 10 db fát is elültettek.  A kivite-
lezési munkát a Zöldpark Kft. végezte.

(HGYVK)

Sportudvar a 
Kis Bálint Általános 

Iskolában

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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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya – leginkább 
az uniós programok keretében – 
egyre növekvő sikerrel vonja be, 

regisztrálja azon inaktív személyeket, 
akik korábban nem dolgoztak vagy 
nem szerepeltek az álláskeresők 
nyilvántartásában.

Az európai uniós programok 
lehetőséget biztosítanak arra, sőt 
kifejezetten elvárás, hogy a korábban 
nem regisztrált álláskeresők – az 

úgynevezett inaktívak – is kaphassanak 
munkaerőpiaci szolgáltatást vagy akár 
képzési, foglalkoztatási támogatást is.
A térségben is jelentősen megnövekedett 

a munkaerőigény a korábbi évekhez 
képest. A vállalkozások egyre 
több munkavállalót szeretnének 
foglalkoztatni, ugyanakkor csökkent 
azon álláskeresők száma, akik 
potenciális munkavállalók lehetnének. 
A közfoglalkoztatottak „visszavezetése” 
az elsődleges munkaerőpiacra 
fokozottan előtérbe került. Ennek 
köszönhetően, a Gyomaendrődi 
járás területén az esztendő első 
hét hónapjában már több mint 180 
személy került ki a közfoglalkoztatás 
rendszeréből. Közülük 102 személy 
pedig az elsődleges munkaerőpiacon, a 
versenyszférában helyezkedett el.
A foglalkoztatási osztály a leendő 
munkavállalók számára tanácsokat ad, 
de segít az önéletrajzok elkészítésében 
is. Ugyanakkor igyekeznek feltárni 
minden munkavállalást akadályozó 
tényezőt, hogy ezekre sikerüljön 
megoldást találni. Nagy előnyt jelent, 
hogy a képzések ingyenesek és akár 
helyben is végezhetők. A munkaadók 
számára kedvező bér- és járulék 
támogatási konstrukciók segítik az 
ügyfelek munkába állítását.

Sikeres az inaktívak bevonása

A járási hivatalok hatáskörébe tartozó 
hatósági ügyek esetében idén január 
1-jétől „Az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény” értelmében 
– mások mellett – az ügyfélként 
eljáró gazdálkodó szervezetek, 
egyéni vállalkozók és az ügyfelek 
jogi képviselői is elektronikus úton 
kötelesek ügyeiket intézni.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal a 
hatósági ügyintézés során még mindig 
gyakran tapasztalja, hogy az érintett 
ügyfélkör nem minden esetben tartja 
be következetesen az elektronikus útra 
vonatkozó jogalkotói kívánalmakat, 
és inkább papír alapon, illetve 
személyesen intézi a hivatali ügyeit.
A nem megfelelő formában benyújtott 
kérelmeket a járási hivatal az 
„Általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény” vonatkozó bekezdése 
alapján visszautasíthatja.
Ennek elkerülése érdekében az 
alábbiakra hívjuk fel a gazdálkodó 
szervezetként, egyéni vállalkozóként, 

illetve a jogi képviselőként eljáró 
ügyfelek figyelmét:
Az elektronikus út nem az e-mail 
útján elküldött, egyszerűen digitalizált 
(beszkennelt) beadványokat takarja, 
hanem ügyfélkapuból (cégkapuból) 
a hivatal megfelelő hivatali kapujába 
érkező, az elküldés előtt elektronikus 
aláírással hitelesített dokumentumokat.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
hivatali kapui a következő KRID 
kódokkal címezhetőek meg az 
ügyfelek ügyfélkapujából, illetőleg a 
cégek cégkapujából:
- BÉMKH Gyomaendrődi Járási 
Hivatala Foglalkoztatási Osztály 
(JH04GYOEFO), •KRID: 526735961
- BÉMKH Gyomaendrődi Járási 
Hivatala Hatósági Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály (JH04GYOHAT)
•KRID: 528197798, - BÉMKH 
Gyomaendrődi Járási Hivatala 
Kormányablak Osztály 
(JH04GYOMAE), •KRID: 119474920
 - BÉMKH Gyomaendrődi Járási 
Hivatala Földhivatal Osztály 

(JH04GYOMFH), •KRID: 623765762
- BÉMKH Gyomaendrődi 
Járási Hivatala Gyámhivatal 
(JH04GYOMGY), •KRID: 128279179
Az elküldendő dokumentumok 
legegyszerűbben, ingyenesen a 
h t t p s : / / n i s z a v d h . g o v. h u / i n d e x 
oldalon hitelesíthetőek, ügyfélkapus 
azonosítást követően.
Ajánljuk ügyfeleinknek a  
https://epapir.gov.hu/ oldal használatát, 
ahol ügyfélkapus azonosítást követően 
egy jól áttekinthető, intézhető 
ügytípusonként csoportosított 
felületen, a fentieknél ismertetettnél 
jóval egyszerűbben lehet hitelesíteni és 
el is küldeni a kívánt küldeményeket. 
Fontos, hogy itt az elküldéskor a 
témacsoport menüből először a 
„kormányhivatali ügyek” legyenek 
kiválasztva, mert csak utána válnak 
elérhetővé a járási hivatalban intézhető 
ügyek (pl. élelmiszerlánc-biztonsági 
feladatok), és a címzetteknél a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal maga.

Felhívás az elektronikus ügyintézés igénybevételére
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A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
az illetékességi területén található 
általános iskolák névadó, illetve évzáró 
rendezvényein elismerő oklevéllel 

és könyvvásárlási utalvánnyal 
köszöntötte azokat a diákokat, akik 
a 2017/2018-as tanévben kiemelkedő 
tanulmányi, sport és közösségi 

munkát végeztek. Az okleveleket 
és könyvvásárlási utalványokat dr. 
Pacsika György hivatalvezető és dr. 
Smiri Sándor hivatalvezető-helyettes 
adta át.
Az idei évben harmadik alkalommal 
- immáron hagyományt teremtve -, a 
felnövekvő ifjúság magas színvonalú 
oktatását és a tanulók sikereinek 
elismerését támogatva az alábbi 
diákokat köszöntötték a járási hivatal 
vezetői:
Kereki Nóra 7. osztályos tanuló - 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, 
Izsó Csenge 8. osztályos 
tanuló - Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola, 
Jambrik Nikolett 7. osztályos 
tanuló - Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium, 
Kovács Laura 8. osztályos tanuló - 
Ványai Ambrus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola.

A járási hivatal jutalmazta a diákokat

A mai túlhajszolt életünkben gyakran 
elöntenek minket a negatív érzések; 
dühösek vagyunk valamilyen 
banális ok miatt egy szerettünkre, 
és beleragadunk ebbe az érzésbe, 
belefásulunk a mindennapi monoton 
tevékenységeinkbe, és reménytelennek 
látjuk a jövőt, felzaklatnak a napi hírek 
és teljesen magunk alá kerülünk stb. 
A jó érzések ilyenkor távol vannak, a 
boldogság kék madara messze száll. 
Nem érezzük lelkileg komfortosan 
magunkat, miközben már az ókori görög 
filozófus, Arisztotelész szerint is az 
emberi létezés végső célja a boldogság. 
Mindnyájan boldogok szeretnénk 
lenni, azonban e törekvésünk gyakran 
frusztrált, az élet, vagy mi magunk 
akadályokat görgetünk e nemes cél 
útjába. 
Mit tegyünk, ha több pozitív és 
kevesebb negatív érzést szeretnénk 
megélni a mindennapokban? Milyen 
módszerekkel növelhetjük az élettel 
való elégedettségünk szintjét? A 
boldogság tényleg siker vagy pénz 
kérdése? Egyáltalán, lehetünk –e 
boldogabbak és ha igen, hogyan 
legyünk azok?
A csoporton ezekre a kérdésekre 
keressük a válaszokat számos egzakt 
pszichológiai vizsgálatot és izgalmas 

történetet bemutatva, valamint olyan 
technikákat megtanulva és gyakorolva, 
melyek a tudomány által igazoltan 
fokozzák a boldogságszintet.
A csoport 6 alkalomból áll, keddenként 
16:15 órától 18:00 óráig tart. Kérjük, 
hogy csak azok jelentkezzenek, akik 
előreláthatóan minden foglalkozáson 
részt tudnak venni!
Első alkalom: 2018. október 30.
Utolsó alkalom: 2018. december 4.
Helyszín: Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ Nagyterme 
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
A csoportokra jelentkezni 
KIZÁRÓLAG E-MAILBEN lehet 
a csaladsegito.gye@gmail.com 
címen. A jelentkezés során kérjük 
megadni a jelentkező nevét, valamint 
telefonszámát.

A helyek betöltése a jelentkezés 
sorrendjében történik.
Jelentkezési határidő: 2018. 
szeptember 24.
A csoport előtt egy elbeszélgetésre kerül 
sor, melyet a megadott telefonszámon 
egyeztetünk.

További információ kérhető a  
66/282-560-as telefonszámon 

Pesztránszki Ferencnétől.

Boldogság csoport a Családsegítőben! H a  o k t ó b e r , 
a k k o r  k e z d ő d i k  a 

Z E N E  B Ö L C S I ! 

2018 októberétől immár az 5. tanévet 
kezdjük el vidáman, anyukákkal 
együtt énekelve a Zene-Bölcsiben. 
A foglalkozások 30 percesek, ahol 
játszunk mindenfélét: ölbéli, csikizős, 
simogatós, ringató játékokat. 
Hintáztatjuk, lovagoltatjuk a 
gyerekeket és hangszerekkel kísérjük 
a különböző népi dalokat, dalos 
játékokat, mondókákat, valamint 
élőzene is szerepet kap. Ezek a vidám 
délutánok kedvező hatással vannak 
a gyermekek egészséges fejlődéséhez, 
valamint közösségformáló ereje van. 
A foglalkozások minden héten, 
csütörtökön 16 órától kezdődnek 
Endrődön a Selyem úti Bölcsődében. 
Az első Zene bölcsi időpontja: 2018. 
október 4.
 A részvétel ingyenes! A gyermekek  
0 éves kortól 3 éves korig vehetnek részt 
ezeken a zenés délutánokon szüleikkel 
együtt.
Minden kedves anyukát, apukát és 
gyermeket szeretettel várok!

Farkas Katalin Adrienn
Zene-bölcsi vezetője
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Nagyszerű hangulatban telt a németor-
szági Schöneck és Gyomaendrőd vá-
rosának közös jubileumi ünnepsége ez 
év augusztusában. A két város partner-
kapcsolatának 15. évfordulóját, a város-
okat képviselő kórusok – a schönecki 
Intonation és a Gyomaendrődi Zene-
barátok Kamarakórus – 10. baráti év-

fordulóját ünnepelte együtt a német 
házigazdák meghívásának eleget téve.  
A Schöneckben töltött négy nap folya-
mán a magyar kórus négy helyszínen 
lépett fel, nagy sikerrel, a német test-
vérkórussal közösen előadott kórusmű-
vekkel zárva az ünnepi eseménysort.
Köszönet a schönecki közösségnek 

az igazi vendégszeretetért és barátsá-
gért, külön köszönet a gyomaendrődi 
városvezetésnek, akik jelenlétükkel 
megerősítették azt, hogy az európai 
partnerkapcsolatok hiteles és élő em-
beri kapcsolatokká válhatnak, ha e ta-
lálkozásokat minőségi tartalom és az 
egymás iránti valódi érdeklődés övezi. 

a Gyomaendrődi Zenebarátok Kama-
rakórus nevében: dr.Papp Lilla

„Estéli nótázás” Schönekben

Augusztus 16. és 19. között, a német 
testvérváros meghívására Schöneckben 
vendégeskedett Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának küldöttsége. Vá-
rosunk és Schöneck testvérvárosi kap-
csolatának 15. éves évfordulóján ismét 

aláírására került a megállapodás. A két 
település önkormányzatának vezetői 
értékesnek és fontosnak ítélték meg az 
eddigi együttműködést, amelyet a to-
vábbiakban is ápolnak majd.
  (HGYVK)

SCHÖNECK - 15 éve testvérváros

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA

Ágostonné Farkas Mária, 
2018. október 16-án 

(kedden) 17.30 órától 18.30 
óráig  képviselői fogadóórát tart a 
Kállai Ferenc Művelődési Központ 

kistermében. 

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA

Farkas Zoltánné, 
2018. szeptember 25-én (kedden) 

17-18 óra között 
képviselői fogadóórát tart az 

Önkormányzati Hivatal 
alpolgármesteri irodájában.
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Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy ebben a hónapban 
a fogzásról és a fogápolás jelentőségé-
ről osszunk meg Önökkel néhány fon-
tos gondolatot.
A fogazat fejlődése a 7.-8. várandóssági 
héten kezdődik, amikor a tejfogak csírái 
elkezdenek kialakulni.  A csecsemőko-
ri fogzás a tejfogak megjelenését jelenti 
a szájüregben. Az egészséges gyermek 
első foga hatodik, hetedik hónapos ko-
rában bújik ki, igen nagy egyéni eltéré-
sekkel. A tejfogak megjelenési sorrendje 
egyénenként változó. Leggyakrabban az 
alsó, középső metszőfogak bújnak a fel-
színre, ezt követik a felső metszők, majd 
az őrlő- és a szemfogakkal fejeződik be, 
a kisgyermek kb. két – két és fél éves ko-
rában a tejfogazat megjelenése. A fogzás 
sok babánál nagyon fájdalmas folyamat, 
ami megzavarja az éjszakai nyugalmat 
is. Ha nehezen alszik el a gyermek, és 
gyakran sokszor ébred, felsír, akkor va-
lószínűleg a fogak zavarják. Minden ba-
bának folyik kicsit a nyála, de amikor a 
foga jön, az álla folyamatosan nedves. 
A túl sok nyál irritálhatja a bőrét, ezért 
kipirosodhat.
A babák szeretnek mindent a szájuk-
ba venni és „megkóstolni”, de ha hosz-
szasan rágcsálni kezdenek egy játékot, 
akkor az a fogzás jele is lehet. Termé-
szetes, hogy a fogzás fájdalma miatt 
ingerlékenyek a csecsemők, és többet 
sírnak. A duzzadt, vörös íny a fogzás 
kétségtelen jele. A fájdalmas, duzzadt 
íny megnehezíti a szopó baba dolgát. 
Nem számít, hogy éhes a baba, ha jön 
a foga hajlamosak rossz evővé válni.  
A tejfogakkal kapcsolatban számtalan 
tévhit kering. Sokan úgy vélekednek, 
hogy a tejfogak ápolása nem érdemel 
annyi odafigyelést, mint a maradandó 
fogaké, ugyanis az nem végleges, úgy-
is kiesik. Az igaz, hogy a tejfogak csak 
ideiglenesek, azonban a néhány év alatt 
számos olyan funkciót töltenek be, amik 
hiánya esetén maradandó következ-
ményekkel kell számolni. A tejfogak a 
harapás és rágás folyamatában, már ak-
kor szerephez jutnak, mikor a gyermek 
a darabos, szilárd táplálékkal ismerke-
dik. Segítségükkel tanulják meg a be-
szédhangokat helyesen képezni, akár 
egy fog hiánya is helytelen hangképzés-
sel járhat.
A szuvas és kezeletlen tejfog érzékeny 
lehet, fájdalmat okozhat, valamint el-
halhat az idegszálacska, a körülötte lé-
vő csontszövet begyulladhat, és addig 
súlyosbodhat, míg a maradandó fog csí-
rája is sérül. Mindemellett helyfenntartó 
funkciót látnak el a fogváltás időszaká-
ig. Az idő előtti elvesztésük a maradan-

dó fogazat rendellenességeihez vezethet, 
ugyanis ha egy tejfog kiesik, a helyén 
maradó űrt a mellette lévő két fog meg-
próbálja kompenzálni, így részlegesen 
vagy teljesen kitöltik az üres helyet. En-
nek következtében a maradandó fognak 
már nem lesz helye a felszínre törni. 
Sajnos a fogszuvasodás népbetegség. 
Nagyon fontos, hogy gyermekeinkkel, 
minél korábbi életkorban megismer-
tessük, és megszerettessük a fogke-
fe használatát, azonban kisgyerekeknél 
jobb, ha a szülő mossa a gyerek fo-
gát. A fogkefehasználat mellett, a fo-
gak épségének megőrzésében, alapvető 
a helyes táplálkozási szokások kialakí-
tása. Kerüljük a cukrozott tea, később 
a cukros üdítők és túlzott mennyiségű 

édességek adását. A cumi tartós hasz-
nálata sem egészséges, mert a fogsor 
deformitásához vezethet. Korai életkor-
ban tanítsuk meg a pohár használatára. 
És ne feledjük! 3 éves kortól rendsze-
res fogászati ellenőrzés szükséges! 
Gyógyszertárakban, drogériákban szá-
mos csecsemőknek, kisdedeknek va-
ló fogkefét, fogápolási készítményeket, 
fogkrémeket lehet kapni. Vigyázzunk 
gyermekeink egészségére!

Szép napot és jó egészséget kívánunk!
Védőnők

Oroszlán György – Gyermekgyógyászat és határte-
rületei (2003.) 
https://www.babaszoba.hu/articles/kisgyerek/A_
fogzas_ jelei_kepekben?aid=20161215150615&gclid=
EAIaIQobChMI1KvLyLaH3QIVq7vtCh3HeAylEAA
YAyAAEgLOEPD_BwE 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/fogaszat/4288/mit-
kell-tudni-a-tejfogakrol

A védőnők tollából



HÍRMONDÓ14

A XV. IAM Európa - bajnokságon 
és Európa Kupán vett részt a 
gyomaendrődi Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület Horvátországban, 
Opatijában (Abbázia) augusztus 22-től 
26-ig.
Csodás környezet várt bennünket, 
egy kollégiumban szálltunk meg, 
Lovranban, a gyáli és a maglódi 
mazsorettekkel együtt. Közel volt 
a tenger, így, ha nem is mindennap, 
de szakítottunk arra is időt, hogy 
megmártózzunk az Adriai – tengerben. 
Sétáltunk Opatija belvárosában, 
a Ferenc József sétányon, amely 
a sziklás, kacskaringós tengerpart 
nyomvonalát ívesen követi. A 
forróságban a fagylaltok és jégkrémek 
száma fogyott a legjobban, mert bizony 
a hőmérő higanyszála: 34-38 fok 
között volt napközben. A hangulatos, 
teraszos, pálmafás, történelmi 
belvárosban visszaröpültünk az időben, 
meghagyták a korabeli építészeti 
remekműveket, így valóban a XIX. 
században érezhettük magunkat. 
Körbe tekintettünk, a patinás épületek 
bármelyikéből, kiléphetett volna 
Sissi királynő, miközben könnyed 
eleganciával nyitja a zsalugátert…, de 
nem ábrándozhattunk, mi versenyezni 
jöttünk ide!    
Nagyon készültünk a megmérettetésre, 
esténként, Lovranban az edzők 
számolásától volt hangos a környék, 
hiszen besötétedett, mire a próbák 
befejeződtek, hiába mégis csak Európa 
legjobb mazsorettjei gyűltek össze. Az 
ünnepélyes megnyitó után elhallgattak 
a fanfárok, és elkezdődött a négy 
napos verseny, nyolc ország, hatvankét 
mazsorett csoportja, klubja versenyzett. 
A Színfolt nyolc versenyszámban 
kvalifikálta magát a kontinens viadalra!
Az eredményhirdetéskor 
torokszorító és felemelő érzés volt 

a magyar Himnuszt énekelni egy 
idegen országban. A következő 
ragyogó eredmények születtek:
- Tradicionális botos menet és színpadi 
koreográfia: első hely, Európa bajnok a 
Színfolt senior csapata
 - Szintén tradicionális kategóriában: 
botos szólótánc: első helyezés: Baráth 
Beáta, Európa bajnok!
- Senior zászlós csapat kategória: 
harmadik helyezés, bronzérem 
- senior zászló mini formáció: negyedik 
helyezés
 - Szilágyi Csilla pompon és botos 
szólótánca: hetedik és kilencedik 
helyezés 
- Piroska Attila senior botos koreográfia: 
arany minősítés 
- Az egyesületnek még egy külön díjat is 

sikerült bezsebelnie, a nemzetközi zsűri 
a Színfoltnak adta a legmosolygósabb 
mazsorett – táncos csapat díjat! Az 
együttes vezetői: Hunya Jolán és 
Baráth Beáta. A visszafelé vezető 
út viszontagságos és hosszú volt, de 
hajnalban a szülői fogadtatás feledtette 
fáradalmainkat. Léggömbökkel, 
rózsával, pezsgővel, zenével várta a kis 
csapatot Gyomaendrőd polgármestere, 
Toldi Balázs és a büszke szülők! 
Köszönjük szépen a meglepetést, a 
fogadtatást! Mindenki támogatását 
köszönjük, hálásak vagyunk minden 
segítő szívnek és kéznek! Ezek az 
eredmények, örömök további munkára 
ösztönöznek bennünket!

Hunya Jolán Színfolt vezetője

Európa bajnok mazsorettek! 
Élménybeszámoló a Mazsorett Európa Bajnokságról
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Szent Gellért Emlékmise 
az egykori Öregszőlői 

Iskolák tanulóiért és taní-
tóikért 2018. szeptember 

22-én, szombaton 
délelőtt 10 órakor az 

Endrődi Templomban.

Pésó Béláné nyugdíjas 
pedagógus
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Májusi hírek a Kistérségi Óvodából
A nyári időszakot követően szeptem-
ber első napjaitól újra  gyerekzsivaj-
tól hangosak óvodáink, tele az első 
napok izgatott élménybeszámolóival, 
a várva várt viszontlátásokkal. 

Nagy örömmel vártuk új kiscsopor-
tosainkat is. Intézményünkben 57 
kisgyermek kezdi meg az óvodás 
éveket. A kicsik beszoktatása egy fo-
lyamat, melyet kiemelt figyelemmel, 
türelemmel, toleránsan, fokozatosan 
végzünk, természetesen a családok és 
az óvodai szakemberek közös együtt-
működésével. Ebben az időszakban 
fontos, hogy a kicsikben minél hama-
rabb kialakuljon az érzelmi biztonság, 
hogy jól érezzék magukat az óvó né-
nik, dadus nénik, és a többi ovis társa-
ságában.   A minél kevesebb leválási 
nehézséggel történő beszokás kellően 
megalapozza a sikeres óvodai éveket.
Gyomaendrőd Város önkormányzata 
és a Cseppke Óvodai Alapítvány tá-
mogatásával nagy gondot fordítunk 

arra, hogy a gyermekeket olyan óvo-
dai épületekben tudjuk fogadni, amely 
egészséges, biztonságos és barátságos 
környezetet nyújt, ahová a gyermekek 
örömmel érkeznek. Az idei nyáron 
is megtörténtek a felújítási, karban-
tartási munkálatok mindegyik óvo-
dánkban. A Százszorszép oviban tel-
jes körű festés és a belső nyílászárók 
mázolása is megvalósult, új parkettát 
és ablakokat kapott a Süni csoport, a 
Breki csoportban pedig kisebb átala-
kítással bővítettük a teret. Az udvaron 
pedig új kerti pavilon épült a gyerme-
kek számára. A Csemetekert oviban 
új villámhárító rendszer került kiépí-
tésre. 
Augusztus 1-től indult a Csemetekert 
Óvoda bővítésére és felújítására el-
nyert TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 
kódszámú, „Az óvodai szolgál-
tatás minőségének fejlesztése a 

Gyomaendrőd – Csárdaszállás - 
Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert 
Óvoda feladat-ellátási helyén” című 
pályázat megvalósítása, jelenleg 
a kiviteli tervek készítése zajlik. 
Várhatóan a tavasz folyamán kez-
dődik az új 60 m2-es tornaszoba és 
a hozzá tartozó tornaszertár építése, 
valamint az udvar felújítása, mely-
nek területe az önkormányzat által 
vásárolt telekkel bővül. Megújul a 
meglévő épület homlokzata is, vala-
mint a kazán cseréje is megtörténik. 
Az épülethez tartozó parkolóhelyek 
kialakítására is sor kerül. A beruházás 
eredményeként a Csemetekert óvoda 
is korszerű, energiahatékony infra-
struktúrával és az európai normáknak 
megfelelő intézményi környezetben 
fogadhatja az endrődi városrészből 
érkező gyermekeket. 
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Ismét Erzsébet Táborban nyaral-
tak a „Kisbálintosok”

Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 A 
Tábor összeköt - Erzsébet Táborok 
című pályázati programnak köszön-
hetően 2018. július 29-től augusztus 
3-ig Fonyódligeten nyári élménytá-
borban pihenhetett 68 „Kisbálintos” 
diák 7 pedagógus kíséretében. Az 
időjárás remek volt így minden nap 
élvezhették a Balaton kellemes vi-

zét. A gyerekek számára érdekesebb-
nél érdekesebb programokat kínáltak 
a szervezők, amelyekből minden-
ki talált magának megfelelő szórako-
zási lehetőséget. Legnépszerűbbek a 
vízi- és szárazföldi kalandpark, az éj-
szakai bátorságpróba, a sétahajózás, 
a lézerharc, a sport- és ügyességi ve-
télkedők, a Pápai Joci koncert voltak. 
Élményekben gazdagodva, gyönyö-
rűen lebarnulva érkezett haza a ki-
ránduló csapat a balatoni nyaralásról.

A Kis Bálint Általános Iskola hírei

Megyenap

A Békés Megyei Önkormányzat 
szervezésében 2018. szeptember 
1-jén ismét megrendezésre 
került Békéscsaba főterén, a 
Szent István téren a Megyenap, 
melynek mottója:”Hagyomány, 
érték, közösség”. A nagyszabású 
rendezvény délelőttjén a megye 
kulturális sokszínűségét ismerhette 
meg a közönség a német, a román, a 
roma, a szerb és a szlovák nemzetiség 

bemutatkozásával. Délután pedig a 
magyar folklórkincs Békés megyei 
vonatkozásait csodálhatták meg az 
idelátogatók. Az a megtiszteltetés érte 
városunkat, hogy idén a Békés megyei 
német nemzetiséget Gyomaendrőd 
képviselhette. A Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola német 
nemzetiségi osztályokba járó tanulói 
két sváb gyermektánc előadásával 
szerepeltek a főtér nagyszínpadán. 
Felkészítő tanáraik: Domokos Anikó, 
Bácsi Kitti és Kovácsné Bácsi Ilona.

Kedves Szülők! 
Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyo-
maendrődi Kis Bálint Általános Is-
kola Fő úti székhelyintézménye 
átalakítás miatt 2018. szeptember 
3-tól várhatóan 2018. december 31-
ig nem üzemel. 
A Titkárság elérhetősége: 
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45-47. 
Az iskola telefonos elérhetősége: 
06 66 386 301 
Szíves megértésüket köszönjük!

Az intézmény vezetősége

Előadás az autizmusról

2018. augusztus 29-én a békéscsa-
bai AUT-KÖZ-PONT Fogyatéko-
sok Nappali Intézményből Gujné 
Szabó Tünde és Gyebrovszkiné 
Molnár Szilvia az autizmusról, az 
autista gyermekekről és felnőttekről 
tartott előadást a nevelőtestületnek. 
Nagyon érdekes és hasznos infor-
mációkat kaptak a tanárok, tanítók, 
eddigi ismereteik a témával kapcso-
latban sokat bővültek.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Várakozással teli tanévet indított a 
Kis Bálint Iskola

A 2018/2019-es tanévet 368 gyermek 
kezdte meg a Gyomaendrődi Kis Bá-
lint Általános Iskolában. Az iskola 
napi nevelő-oktató munkája mellett 
folytatódnak a korábban már meg-
kezdett, hazai és uniós forrásból tá-
mogatott pályázati tevékenységek. 
Idén a Határtalanul! program kereté-
ben 1.860 000 Ft támogatás felhasz-
nálásával  31 hetedikes tanuló vehet 
részt tanulmányi kiránduláson Szé-
kelyföldön és a Keleti-Kárpátokban. 
A Nemzeti Tehetség Program felhívá-
sára, „Itthon vagy otthon…” címmel 
NTP-KNI-18-0139 azonosítószámon 
nyújtottunk be sikeres pályázatot, az 
elnyert támogatás összege: 1.350 000 
Ft, melynek felhasználásával folyta-
tódhat az iskolában már évek óta el-
indított komplex tehetséggondozó 
tevékenység. 
A felső tagozatos gyerekek a Fő úti 
épület teljes körű átalakítása miatt a 
Hősök úti épületben és a Szent Gel-
lért Katolikus Gimnázium épületében 
kezdik az első félévben a tanulmá-
nyi munkát. Gyomaendrőd Város Ön-

kormányzata és a Gyulai Tankerületi 
Központ 3 nyertes pályázatának kö-
szönhetően idén megújul főépület. A 
székhelyintézményben a napokban 
készül el az öntött gumiburkolattal 
fedett tornapálya, új tanulást segí-
tő terek, közösségi tér, nyelvi laborok, 
természettudományos labor, torna-
szoba kerülnek kialakításra, s meg-
történik az épület teljes energetikai 
korszerűsítése is. Várhatóan a tanév 
második félévében a diákok egy kor-
szerűen felszerelt, esztétikus környe-
zetben fejezhetik be a tanévet. 
Hálásak vagyunk Toldi Balázs pol-
gármester úrnak, hogy támoga-
tó jelenlétével, mindvégig segítette 
a Szent Gellért Katolikus Gimnázi-
um vezetőivel folytatott egyeztetése-
ket a tanulócsoportok elhelyezéséről, 
köszönetünket fejezzük ki Kepenyes 
András úrnak, Gyulai Tankerüle-
ti Központ képviselőjének, a segít-
ségért a zavartalan tanévindításhoz. 
Hálánkat és köszönetünket fejezzük 
ki a gimnázium nevelőtestületének, 
és vezetőjüknek Tóth Ferenc igazga-
tó úrnak, hogy közösen megtaláltuk a 
legjobb megoldást a hetedik, nyolca-
dik osztályok elhelyezésére.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Erzsébet napközis tábor

Iskolánk az idei évben is pályázott a 
Zánkai Erzsébet táborra. Augusztus 19-
én indultunk útnak 79 tanulóval és 8 pe-
dagógussal. A hosszú utazás után egy 
csodás hetet töltöttünk a Balaton part-
ján. Az időjárás is kedvezett, így a für-
dőzést is egész héten át élvezhettük.
Minden nap zenés tornával indult. A 
gyerekek szívesen vettek részt a prog-
ramokon. Kipróbálták az íjászkodást, a 

trambulinozást, vízi- sorversenyeket és 
vízi csúszdát. A felsősök a kalandpark-
ban tették próbára a bátorságukat, míg 
az alsósok a lézercsatában mérték ösz-
sze az ügyességüket. Az ügyesebbek 
kézműveskedtek is, itt szép karkötők 
és szerencsekövek készültek. A parton 
a fürdőzés mellett számos egyéb tartal-
mas program várta még a gyerekeket: 
szablyavívás, gördeszkázás, a bátrak li-
gája, strandfoci, röplabda, tenisz, rend-
őr és tűzoltó bemutató.

Találkozhattak a Langaléta Garabonci-
ásokkal, akik a táborozók vidámságát 
még tovább tudták fokozni. Különle-
ges ismeretterjesztő foglalkozásokon 
is részt vettünk: ilyen volt a kutyás be-
mutató, az öko-előadás, valamint be-
tekintést nyerhettünk a rokkantak 
mindennapjaiba is. Minden este, a va-
csora után indultak az esti programok: 
koncertek, tábornyitó buli, táncház, éj-
szakai túra, táborzáró.  Ez a tábor min-
denkinek sokáig emlékezetes marad.
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A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola 2018. június 15-én tartotta 
tanévzáróval egybekötött Művészeti 
Gáláját, ahol a legkiválóbb művészeti 
iskolások elismeréseket is átvehettek. 
A rendezvényen intézményvezetői 
dicséretben részesültek: Hugyik Zoltán 
és Hinel Attila szaxofonos növendékek 
a Békés megyei Fafúvós Versenyen 

elért II. helyezésekért, Ladányi Sára 
a Badacsonytomajban megrendezett 
Országos Tárgytervező- és Alkotó 
Versenyen elért Különdíjáért. 

Az elmúlt tanévben a Hallható 
Hang Alapítvány által alapított Hunya 
Alajosné-díjat Ugrai László néptáncos 
növendék érdemelte ki példaértékű 
szorgalmáért, szerepléseiért, 

közösségépítő tevékenységért, a város 
jó hírnevének öregbítéséért. 

Az ünnepi műsorban a 
legkiemelkedőbb zenész és 
néptáncos növendékek léptek fel, a 
képzőművészeti tanszakok kiállításán 
pedig színes, változatos tanulói 
munkák kerületek bemutatásra. 

Tehetség + Kitartás = SIKER!

Megkezdődött az új tanév

A tanévnyitó ünnepségen Farkas Zol-
tánné bejelentette, hogy augusztus 
23-án átvette újabb 5 évre szóló intéz-
ményvezetői megbízását majd meg-
köszönte a szülőknek és a tanulóknak 
a támogatását.
Tájékoztatta a jelen lévőket az isko-
lában folyó felújítási munkálatokról, 
amelynek eredményeként a közössé-
gi tereket és a tornatermet korszerű-
sítik, valamint kialakításra kerül egy 
nyelvi labor.
 Külön köszöntötték az első osztályo-
sokat, akik színes füzetet és az iskola 
kitűzőjét kapták ajándékba.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Tevékeny nyár

Szakképző iskola lévén, iskolánkban 
az élet nyáron sem áll meg. A tangaz-
daságban megtermelt céklát, a gyü-
mölcsösben érő szilvát és almát a nyári 
gyakorlatot teljesítő tanulók leszedték. 
Az iskola technikai dolgozói a céklá-
ból savanyúságot, a gyümölcsökből 
befőttet és lekvárt készítettek. Az au-
gusztusi első munkanapon nagyon fi-
nom almás pitével várták a tanári 
kart. A tavaly készített szilvalekvárból 
Davidovics László igazgató úr a tava-
szi franciaországi útja során ajándéko-
zott a Párizsi Nagykövetnek is néhány 
üveggel. Nagy büszkeségünkre ebből 
a lekvárból készítettek szilvalekváros 
gombócot a Párizsi Magyar Nagykö-
vetségen az EU országok nagyköve-

teinek megvendégelésére. Köszönjük 
az áldozatos munkát Rojikné Bogár 
Tündének, Ugor Tibornénak, Pólya 
Jánosnénak és Pályi Józsefnének! A 
nyári szünet utolsó hetében megtörtént 
a kollégiumban a nyári nagytakarítás 
is Erdei Sándorné és Megyesiné Dógi 
Hajnalka közreműködésével. Köszön-
jük a munkájukat!

2018-as mérleg: Kollégiumi tanítá-
son kívüli programok

A kollégium legfontosabb felada-
ta a kollégista gyerekek nevelése és 
emellett egyre nagyobb szerepet kap 
a kollégiumi épületek kihasználása a 
hétvégeken és a nyári időszakban.
Az év első két nagyobb szabású ren-
dezvénye a Bethlen Találkozó és a Ma-
zsorett Találkozó volt májusban. Az 
iskolai év befejezése után első vendé-
geink német egyetemi hallgatók voltak, 
akik tanulmányozták a vidéki emberek 
életét, és több vállalkozót is megláto-
gattak. Ezzel párhuzamosan budapes-
ti óvodások élvezték a nyár örömeit. 
Kirándultak, strandoltak, játszottak. A 
hétvégét a szülők egy része is itt töl-
tötte. Ezek után elkezdődtek az edző-
táborok. Négy egyesület készítette fel a 
különböző korosztályú versenyzőit ná-
lunk. Nem csak a mi tornatermünkben 
edzettek, hanem kihasználták a város-
ban található egyéb lehetőségeket is 
(sportpálya, Körös part, strand, Sport-
csarnok).  A Békéscsabai Bartók Bé-
la Vegyes Kar is már több alkalommal 
„edzőtáborozott” kollégiumunkban. 
Ebben az évben két alkalommal ké-
szülnek fel nálunk a hangversenyeikre. 
Egyre több lakodalmat tartanak ebéd-
lőnkben és itt el is tudjuk szállásolni a 
vidékről érkező vendégeket. 

Köszönjük Werbné Rózsikának a lelki-
ismeretes munkát!

Lovastábor

A nyári szünetben iskolánk két 
lovastábort szervezett, 2018. június 18- 
tól június 22-ig tartottuk az elsőt, me-
lyen hat gyermek vett részt. A második 
tábor július 2-től július6-ig került meg-
rendezésre, amelyen már 8 fiatal volt. A 
lovas táborok ideje alatt megkezdődött 
a nyári gyakorlat is, így a diákok segít-
ségével tudtuk a táborozókat bevezetni 
a lovas élet rejtelmeibe. Reggelente a 
Tangazdaságban együtt megitattuk és 
leápoltuk a lovakat. A táborozók bese-
gítettek a gyakorlaton résztvevőknek 
a boxok tisztításába is. A lovak és he-
lyük rendbetétele után megkezdődött 
a lovaglás. A fogathajtással is megis-

merkedtek a táborozók, maguk irá-
nyíthatták a fogatot. Lovaglás vagy 
fogathajtás után sem maradt el a tábo-
rozók lelkesedése, együtt mostuk le, 
tettük rendbe a lovakat és a szerszámo-
kat. Ebédidő közeledtével visszaindul-
tak az iskolába, majd megebédelt a kis 
csapat. Fáradtan, de lelkesedve várták 
a következő napot.

Körisek nyári szakmai gyakorlata

A környezetvédelmi ágazaton, illet-
ve a technikusi képzésben résztvevő 
tanulók a nyári gyakorlat során több 
szakmai kiránduláson vehettek részt. 
Szarvason a NAIK Környezetanaliti-
kai Vizsgáló Laboratóriumában vég-
zett vízvizsgálatok menetébe nyertek 
betekintést a nappali és az esti tagoza-
tosok. A Gyomaendrőd határában lévő 
Regionális Hulladéklerakóban Virág 
Sándortól, a telep vezetőjétől kaptak 
értékes tájékoztatást Magyarország 
hulladékhelyzetéről, az újrahasznosí-
tás lehetőségeiről, problémáiról és a 
lerakó működéséről. A hagyományok-
hoz híven látogatást tettek a Békész-
szentandrási Duzzasztóműnél, ahol 
megismerkedtek a duzzasztó történe-

tével, műszaki felépítésével és műkö-
désével. A környezettechnika tantárgy 
keretében oktatott technológia gyakor-
lati megismeréséhez nagy segítséget 
nyújtott a Gyomaendrődi Szennyvíz-
tisztító Telep meglátogatása. Itt a tanu-
lók működés közben láthatták azokat a 
berendezéseket, amelyekről az elméle-
ti oktatás során tanultak.

Teremfelújítás a nyári szünetben

Iskolánkban nyáron sem áll le a mun-
ka. A szünetben felújításra kerültek a 
tantermek a szorgalmas nyári gyakor-
latos diákok közreműködésével. Kö-
szönjük a gyakorlatot vezető tanárok 
és a diákok áldozatos munkáját!
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Sajtóközlemény

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00042

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyoma-
endrődi Járásban” elnevezésű projekt 2018.03.01-én indult 
konzorciumban a Gyomaendrődi Járás mind az öt települé-
sén a humán közszolgáltatások szükséges kapacitásának és 
szolgáltatáspalettájának növelése, továbbá a sikeres esély-
kompenzációhoz szükséges kompetencia-fejlesztésének tá-
mogatása céljából. 

A pályázat kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, 
aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a he-
lyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkal-
mazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi 
együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében cél-
csoportként jelenik meg a Gyomaendrődi Járás területén élő 
teljes lakosság.

A projekt előkészítése során elkészült a Helyi emberi erő-
forrás fejlesztési terv, mellyel kidolgozásra került a pályá-
zat szakmai tartalma, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

Szociális gondozó képzés ösztöndíjjal, járási preven-
ciós program, felvilágosító rendezvények, egyéni fej-
lesztési tervek készítése, csoportmunka tréning, önálló 
életvitelt javító tréning, álláskeresésre felkészítő tanács-
adás, motivációs és attitűdformáló képzés, szemléletfor-
máló antidiszkriminációs tréning, vállalkozási ismeretek 
tréning, karrier tréning a munkaerőpiaci szempontból hát-
rányos helyzetűek számára.

Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és 
sportesemények szervezése, Innovatív szakmai progra-
mok kidolgozása, szabadidős és sportprogramok szervezése 
időskorúaknak, életmód klubok létrehozása és működteté-
se, Szűrőprogramok szervezése, Közösségszervező alkal-
mazása.

Közösségi programok szervezése, közösségfejlesztő tré-
ning, önkéntes koordinátorok képzése. ifjúsági referens al-
kalmazása, generációk közötti együttműködési programok, 
tudáscsere. 

Testvérvárosi programok, nyári táborok, vándortáborok, 
helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényei, járási 
hagyományőrző és sportnapok. 

Gyakornoki programok szervezése, szórakozóhelyek biz-
tonságának növelése, települési ösztöndíjprogramok felső-
oktatási hallgatóknak és középiskolai tanulóknak. Fiatalok 
helyben maradását segítő szolgáltatási portfólió kidolgozá-
sa, települési kedvezménykártya, illetve a programokhoz 
kapcsolódó eszközbeszerzés.

A projekt megvalósítási időszakában mind az öt telepü-
lésen életmódklubok működtetése valósul meg. Gyomaend-
rődön 4 klub – Rehabilitációs és Prevenciós, Szabadidős, 
Aktív, Sport Klub – működik heti rendszerességgel. Az élet-
módklubok foglalkozásain való részvétel ingyenes.  

A pályázat Gyomaendrőd és Dévaványa településeken le-
hetőséget adott - a polgárőr egyesületek koordinációjával - a 
szórakozóhelyek biztonságának növelése érdekében szom-
szédsági felügyeleti rendszer működtetésére. A program-
elem során a fiatalok csoportjai a polgárőrökhöz csatlakozva 
önkéntes módon rendszeresen végig járják a szórakozóhe-

lyeket és azok környékét és 
bármilyen normálistól eltérő 
viselkedés, tevékenység ta-
pasztalása esetén értesítik a 
megfelelő hatóságot.

A projekten belül lezáród-
tak a különböző beszerzési 
eljárások, a nyári hónapok-
ban több közösségi program 
is megvalósult a terveknek megfelelően. Augusztus elején 
sikerrel zárultak a nyári táborok és a vándortáborok, melyek 
megszervezésére 2019. nyarán is lehetőséget biztosít a pá-
lyázat. A közösségi programok, sportesemények, egészsé-
ges életmódot népszerűsítő rendezvények, programelemek 
megszervezését a pályázat szakmai megvalósításában köz-
reműködő közösségszervezők végzik.

Megkezdődtek a hátrányos helyzetű célcsoport számára 
a képzések megtartása, melyekkel hasznos tudást, ismere-
teket kapnak az egyéni kompetenciák felméréséhez, mun-
kaszocializáció megszerzéséhez, csoportmunkában történő 
együttműködéshez, az önálló életvitelre képessé váláshoz, 
illetve az álláskereséshez. A hátrányos helyzetű célcsoport-
tal való együttműködés a mentorok feladata, akik a projekt 
teljes megvalósításának időszakában segítik a hátrányos 
helyzetű lakosságot, hogy igényeiknek és szükségleteiknek 
megfelelő a pályázat keretében megvalósuló programokhoz 
hozzájussanak, egyéni kompetenciájuk növelése érdekében.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy településünkön 
30 fő felsőfokú tanulmányait folytató fiatalt, 8 fő középis-
kolás tanulót támogasson önkormányzatunk. Az ösztöndíj 
program ismételt kiírására 2018. novemberében kerül sor.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01. - 
2020.02.29.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 
2020 program keretében valósul meg
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Sajtóközlemény
Élethosszig tartó tanulás támogatása 

Gyomaendrődön
Projekt címe: Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00207

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00207 azonosítószámú, „Élethosz-
szig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön” elnevezésű pro-
jekt 2018.04.09-én indult Gyomaendrődön azzal a céllal, hogy a 
lakosság számára végzettséggel nem járó, de a felnőtt kori tanu-
lást támogató programok, a folyamatos kompetenciafejlesztés, is-
meretterjesztés valósuljon meg. 

A tervezett foglalkozástípusok magas színvonalú kivitelezé-
se hozzájárul a fiatal lakosság helyben maradásához, az idősebb 
generációk hasznos szabadidő eltöltéséhez, az aktív korúak fo-
lyamatos tudásfejlesztéséhez, mely segítheti az elhelyezkedést 
a munkanélküli, vagy inaktív társadalmi rétegek között, továb-
bá segíti a hátrányos helyzetű személyek integrációját, javítja a 
generációk közötti kapcsolatépítés lehetőségét, a lakosság szem-
léletmódjának fejlesztését, összességében a település és a régió 
társadalmi- gazdasági fejlődését is elősegítheti.

A projekt keretében megvalósítani tervezett foglalkozási for-
mák a Kedvezményezett Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
fenntartása alatt működő, az alább nevezett közművelődési intéz-
mények együttműködése révén valósul meg: Határ Győző Városi 
Könyvtár, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Szent Antal Népház.

A projekt során már megvalósult a Határ Győző Városi Könyv-
tár „Tartom a lépést” tanfolyama, s havi rendszerességgel (2019 
április 8-ig) megvalósítása kerülnek az alábbi szakkörök: „Ciró-
ka-maróka” (családi életre nevelés, harmonikus életmód téma-
kör), „Így főzünk mi” (egészséges életmód és egészséges étkezés), 
„Digitális vagyok” (elektronikus ügyintézés a mindennapokban), 
„Állj ki bátran” (kommunikációs, mentálhigiénés ismeretek).

 A Szent Antal Népház közreműködésével megvalósult a Holló 
László Alkotótábor, 2019. áprilisig havi rendszerességgel megtar-
tásra kerül a „Mezőgazdasági alapismeret” tanfolyam, valamint 

a „Hasznos tippek a háztartás-
ban” (mezőgazdasági alapanya-
gok felhasználása témakörben), 
heti rendszerességgel pedig a 
„Barátság” klubfoglalkozás 
(mentálhigiénés témakörök és 
tanácsadás), valamint a „sakk 
szakkör”. A „Szent László” is-
meretterjesztő előadássorozatok 
kétheti rendszerességgel, kü-
lönböző témakörben nyújtanak tudásmegosztást, valamint 2018. 
szeptemberében Nyári Egyetem kerül megszervezésre.

A Kállai Ferenc Kulturális Központ havi rendszerességgel „Csa-
ládi étrend- a konyha titkai” című tanfolyamot tart, ahol speciális 
és hagyományos gasztronómiai információk valamint gyakorla-
ti programok kerülnek megszervezésre, szintén havi rendszeres-
séggel kerül megszervezésre az ”Egészséges életmód” szakkör 
(önismereti, kommunikációs, életviteli témakörben), valamint a 
„Nótafa” havi szakkör (idősebb korúak hasznos szabadidő töltése, 
önképzési fejlesztése). Havi 2 alkalommal kerül megvalósításra 
a „Kertünk titkai” előadássorozat, mely hasznos kertépítési kert-
szépítési valamint hasznosítási információkkal gazdagítja a részt-
vevőket, továbbá heti rendszerességgel „Hímző, foltvarró klubbal 
várja a Kulturális Központ a modern iparművészet és tervezés va-
lamint a hagyományos népművészet, iparművészet és újrahaszno-
sítás témaköreiben az érdeklődőket.

A képzési, tudásátadási formák nem járnak végzettséggel, 
azonban hozzájárulnak a folyamatos ismeretszerzéshez, mely po-
zitív hatással lehet a résztvevők későbbi önképzési, vagy iskolai 
rendszerű továbbképzési igényének növelésére.

Összesen 17 foglalkozási program valósul meg a projekt kere-
tein belül, melyekre már több, mint a tervezett 160 fő résztvevő 
került bevonásra. A foglalkozásokhoz természetesen továbbra is 
várja az Önkormányzat valamint a szervezők az eddigi és új részt-
vevőket, érdeklődőket. 
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.04.09 - 2019.04.08.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.

Sajtóközlemény

Tanórán kívüli kulturális foglalkozások 
támogatása Gyomaendrődön a
köznevelés eredményességéért

Projekt címe: Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása 
Gyomaendrődön a köznevelés eredményességéért
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00125

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018 január 8-án az 
EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-
ségéért c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási inten-
zitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.  A megítélt 
támogatás összege: 25 millió Ft. A projektet 2018.04.01 dátummal 
indította az önkormányzat és 2019.09.30-ig valósítja meg

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intéz-
mények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozá-
son kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, 
az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melye-
ket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A fejlesz-
tés célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevők gyermekekből 
valamint a köznevelésben résztvevő gyermekekből és a tanulók-
ból: alap- és középfokú oktatásban résztvevőkből tevődik össze.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola fő úti telephelye 
Kulturális órákat valósított meg, míg a következő félévekben ki-
rándulással összekötött témanapokat és vetélkedőket fog tartani 
az érdeklődő gyermekeknek

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti telep-
helye eddig tábort valósított meg a projekt által, a következő fél-
évben kirándulással összekötött témanapokat és vetélkedőket fog 
tartani az érdeklődő gyermekeknek

Kállai Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tábori élmények-
kel gazdagította diákjait, ezt 
követően műhelyfoglalkozást 
fog 10 alkalommal szervezni, 
továbbá témahetet tart, ahol a 
humoré lesz a főszerep.

A Rózsahegyi Kálmán Álta-
lános Iskola és Kollégium Köz-
pontja

Heti szakkört tart, összesen 18 alkalommal, a következő fél-
években színházlátogatásokkal összekötött kulturális órákat szer-
vez, illetve Színházismereti és életrajzi vetélkedősorozat valósul 
meg, továbbá a Kollégiumi telephely Foglalkozás-sorozatát való-
sítja meg, félévente 5 alkalommal.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium Csárda-
szállási Telephelye

Foglalkozás-sorozatot valósít meg, félévente 5 alkalommal
Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda (Kos-

suth úti valamint Blaha úti telephelye) is csatlakozott a projekhez: 
Táborukat követően a következő félévekben Tehetséggondozó,- 
fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport foglalkozást szervez mindkét 
intézmény 10 alkalommal egy félévben, valamint 5 alkalommal 
Kulturális órákat.

Az eddig megvalósult foglalkozások megerősítették a tanórá-
kon kívüli foglalkozások szükségességét és eredményességét, 
melyet a szülők és gyermekek elégedettsége bizonyít. A további 
foglalkozásokra is várják továbbra is az intézmények az érdeklő-
dő szülőket és gyermekeket.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.04.01-2019.09.30.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.



HÍRMONDÓ22

Ausztriában, a festői környezetben 
elhelyezkedő Aspang Marktban 
került sor a rangos Lauftour 
Nemzetközi utcai futóversenyre, 
ahová 17 országból sereglettek össze 
a versenyzők. Az emelkedőkkel és 
lejtőkkel, éles kanyarokkal kitűzött 
nagyon nehéz terepen a Gyomaendrőd 
színeit képviselő Vaszkán Milán 
végig vezetve, hatalmas küzdelemben 
svéd ellenfelével, 5:11,01p-
es időeredménnyel megvédte a 
tavalyi bajnoki címét az 1.280m-es 
távon. Sikere értékét növeli, hogy 
ebben az évben a korcsoport váltás 
eredményeként egy évvel fiatalabbként 
érte el a rangos győzelmet. A dobogós 
versenyzők érem- és serlegdíjazásban 
részesültek.

A győztes versenyző felkészítője 
édesapja, Vaszkán Gábor 

atlétika szakedző

Vaszkán Milán  
címvédése Ausztriában

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET

2018-2019 évi őszi bajnoki mérkőzései
NB II.

Szept. 15. GYLFNK SE – Felföldi ISE Okt. 27. GYLFNK SE - Gyulasport NKFT
felnőtt: 16.00, ifi: 18.00 felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

Szept. 23. Békéscsabai ENKSE - GYLFNK SE Nov. 10. Szarvasi NKK - GYLFNK SE
felnőtt: 11.00, ifi: 13.00 felnőtt: 17.00, ifi: 15.00

Okt. 07. GYLFNK SE - K. Szeged SE Nov. 17. GYLFNK SE – Mezőtúri AFC
felnőtt: 16.00, Túrkevei VSE ifi: 14.00 felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

Okt. 13. GYLFNK SE – HMvásárhelyi LKC Nov. 25. Makói KC - GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, Köröstarcsa ifi: 18.00 felnőtt: 15.00, ifi: 17.00

Okt. 20. Szeged KKSE - GYLFNK SE Dec. 01. GYLFNK SE – Bácsalmási PVSE
felnőtt: 14.00, ifi: 12.00 felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

Dec. 08. Csorvási SK - GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET

2018-2019 évi őszi bajnoki mérkőzései
NB II.

Szept. 15. GYLFNK SE – Felföldi ISE Okt. 27. GYLFNK SE - Gyulasport NKFT
felnőtt: 16.00, ifi: 18.00 felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

Szept. 23. Békéscsabai ENKSE - GYLFNK SE Nov. 10. Szarvasi NKK - GYLFNK SE
felnőtt: 11.00, ifi: 13.00 felnőtt: 17.00, ifi: 15.00

Okt. 07. GYLFNK SE - K. Szeged SE Nov. 17. GYLFNK SE – Mezőtúri AFC
felnőtt: 16.00, Túrkevei VSE ifi: 14.00 felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

Okt. 13. GYLFNK SE – HMvásárhelyi LKC Nov. 25. Makói KC - GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, Köröstarcsa ifi: 18.00 felnőtt: 15.00, ifi: 17.00

Okt. 20. Szeged KKSE - GYLFNK SE Dec. 01. GYLFNK SE – Bácsalmási PVSE
felnőtt: 14.00, ifi: 12.00 felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

Dec. 08. Csorvási SK - GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, ifi: 18.00

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 

érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 

kérhető a hiperaktivitás témájában. 

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

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Pszichiátriai szerek 
viselkedési problémákra?
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A Helyi Foglalkoztatási Együttműködések a 
Gyomaendrődi Járásban TOP-program keretén belül 
foglalkoztatási fórumot tartottak június 21-én a járási 
paktumirodában.

A fórum ülése előtt a foglalkoztatási paktum irányító 
csoportja ülésezett, amely több döntést is meghozott. 
Elsőként elfogadta a paktumszervezet 2018. év első 
felének beszámolóját az éves munkaterv időarányos 
teljesítéséről, illetve meghallgatta a KBC Nonprofit Kft., 
mint konzorciumi partner beszámolóját a munkerőpiaci-
szolgáltatások kapcsán felmerülő kérdésekről. Ehhez 
kapcsolódóan az irányító csoport elfogadta a munkaerőpiaci-
szolgáltatások megvalósításához szükséges anyagi eszközök 
átcsoportosításának szükségességéről szóló beszámolót, 
amelyről a projektfejlesztés lezárulta után fog szavazni a 
testület. 

A paktumirodában megrendezett foglalkoztatási 
fórumon Hornok Igor, a paktumiroda vezetője tájékoztatta 
az érdeklődő vállalkozókat a paktum keretén belül 
nyújtható támogatásokról, illetve lehetőségekről. Emellett 
beszámolt az iroda eddigi tevékenységéről, és az összegyűlt 
tapasztalatokról.

Kiemelte: az együttműködés legfőbb célja, hogy a járási 
szinten létrejött paktumok által a munkaadók hozzájussanak 
azon forrásokhoz, amelyek segíthetik munkaerő-piaci 
nehézségeik megoldását, hozzájárulhatnak foglalkoztatási 
képességük javításához.

A meghívott előadó Nagy Sándor, a megyei paktumiroda 
vezetője ismertette a megyei munkaerőpiaci tendenciákat 
és demográfiai folyamatokat. Előadásában kitért azon 
feladatokra, amelyek megkülönböztetik a megyei 
paktumirodát, és a járási paktumirodáktól.  A megyei 
iroda ernyőszervezetként kapcsolja össze és koordinálja a 
helyi paktumokat, így köztük az együttműködés kiemelt 
fontosságú.

Paktum Fórum a Gyomaendrődi Járásban

KÖRNYEZETVÉDELMI 
FOTÓPÁLYÁZAT

Gyomaendőd Város Önkormányzata a 
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés 
IX. ütem Gyomaendrődön című pályázat keretein belül 

környezetvédelmi fotópályázatot hirdetett. 
Olyan ötletes fotókat vártunk a pályázóktól, akik a fotók 

üzenetében megfogalmazzák, miképp tudnának 
hozzájárulni környezetük megóvásához. 

Sok kreatív fotó érkezett, a zsűri döntése alapján 
az eredmények az alábbiak szerint alakultak: 

I. Helyezett:Szmolnik Zoltán 
Nyereménye: 50.000 Ft értékű 
Médiamarkt vásárlási utalvány

II. Helyezett: Varjú Zselyke 
Nyereménye: 30.000 Ft értékű 
Médiamarkt vásárlási utalvány

III. Helyezett: Tóth Péter
Nyereménye: 10.000 Ft értékű 
Médiamarkt vásárlási utalvány

Különdíj: Szonda Benjámin
Nyereménye: helyi termékekből 

összeállított ajándékcsomag

A díjátadó ünnepségre 2018.augusztus 25-én az I. Békés 
Megyei Horgász-Vadásznap keretein belül került sor. 

A díjakat Toldi Balázs városunk polgármestere 
adta át a díjazottaknak.

A fotók megtekinthetők a 
Gyoma Endre Facebook oldalán. 

Mindenkinek szeretettel gratulálunk!

Az első helyezett fotó



HÍRMONDÓ24



HÍRMONDÓ 25



HÍRMONDÓ26



HÍRMONDÓ 27

Köszönet minden résztvevőnek!

Kerékpáros akcióKeKeK réééééékkkkkkpppppááááárooooooossss aaaaaakkkkció
ÚJ LEHETŐSÉGEKKEL

2018. október 05. (péntek)

REGISZTRÁLTASSA KERÉKPÁRJÁT EGYEDI AZONOSÍTÓVAL
1600–2000 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

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 a Kossuth téri parkolóból;
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;

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
www.facebook.com/bekesmegyeirfk/

Vegyen részt a rendezvényen és éljen az akció nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket az alábbiakban felsorolt 
kerékpárszervizek és a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kínál Önnek!

SZERVIZEK:
Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér; Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); 
Speedy Kerékpár Szaküzlet, Gyóni Géza utca 22.; Fa-Bi-Ke Kerékpáros Bolt és Szerviz, Franklin u. 33.; Balocom Kft. Kerékpártechnikai Szaküzlet, 
Illésházi u; Kloki-Busz Kft. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő u. 45.; Békéssámson: „Griffi thi” 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.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki 
és Kerékpár Szaküzlet, Petőfi  utca 9.; Mezőkovácsháza: Sárközi Üzletház, Árpád utca 197.; Tótkomlós: Farkas Műszaki Kultúrcikk Üzlet, Fő u. 10. 
Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Szarvas: Balázs Kerékpár Üzlet és Szerviz, Béke utca 4.; Pazsa Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, 

Kossuth u. 60-62.; Szeghalom: Vésztőker Kft., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: Vésztőker Kft. Kossuth u. 150. 

1. Ellenőriztesse kerékpárja műszaki állapotát! Nézesse meg, hogy rajta vannak-e 
a biztonságot szolgáló kötelező felszerelések!

Sorsjegyet adunk Önnek, mellyel ajándéksorsoláson vehet részt. Díjmentesen 
pótoljuk a hiányzó küllőprizmát és kerékpárját fényvisszaverő matricával látjuk el!

2. Vásárolja meg kedvezményes áron  kerékpárja első világítását! Ajándékba adjuk a hátsó világítást!

3. Tegye még láthatóbbá kerékpárját: vásároljon szelepvilágítást, küllőre szerelhető 
prizmát vagy fényt, refl excsíkos gumiköpenyt vagy prizmás pedált kedvezményes áron!

Fényvisszaverős termékekkel (mellény, tornazsák, egyéb) segítjük Önt, hogy 
még láthatóbb legyen.

4. „Legyen hátul is szeme, legyen hallhatóbb!”: Vásároljon kerékpárjára kedvezményes 
áron visszapillantó tükröt, vagy erőteljesebben szóló klasszikus csengőt! Lámpa és prizma szettet adunk ajándékba!

5. Tegyen kerékpárja műszaki állapotáért! Ellenőriztesse a fékeket, szükség esetén 
cseréltessen kedvezményes áron fékbetétet azért, hogy időben meg tudjon állni! Átvállaljuk a szerelés díját!

6. Fokozza saját biztonságát! Vásároljon kedvezményes áron fejvédő sisakot, térd- 
és könyökvédőt, gyermekülést, stb.! Lámpa és prizma szettet adunk ajándékba!

Az akció a készlet erejéig érvényes! A 5. lehetőséggel csak a szervizzel is rendelkező üzletekben élhet! 

KERESSE FEL A FELSOROLT SZERVIZEK EGYIKÉT ÉS VÁLASSZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:
HA TESZ A SAJÁT BIZTONSÁGÁÉRT, MI SEGÍTÜNK ÖNNEK, MEGAJÁNDÉKOZZUK ÖNT!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionális Őszi Termésbemutató Kiállítás 

Gyomaendrődön 
„Kertészkedj, művelődj, barátkozz,  

védd a természetet és fogyassz magyar terméket.” 
 

 
 
Az idei évben is megrendezésre kerül Gyomaendrődön a Kállai Ferenc 
Kulturális Központban, a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör által szervezett Őszi 
Termésbemutató Kiállítás. A kiállítók a kertjeikben megtermelt 
gyönyörű gyümölcs és zöldségeket, valamint az ezekből készült 
befőtteket, pálinkákat, borokat, gyümölcsízeket és sok más 
különlegességet állítanak ki.  
A kertbarátok mellett bemutatkoznak az oktatási intézmények, közülük 
is a legnagyobb kiállító, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközép-iskola és Kollégium. A 
bemutatkozók között szerepel a Start Közmunkaprogram Kertészete. 
Vendég kiállítók lesznek a környékbeli kertbarát körök (Kondoros, 
Szarvas és Békésszentandrás) akik, ízelítőt adnak saját termés 
kínálatukból is. 
A Kör tagjai a zöldség és a szabadföldi növénytermesztés mellett egyre 
nagyobb figyelmet fordítanak a házi kertészkedésre, a saját termés 
fontosságára is.  
Helyszín: Kállai Ferenc Kulturális Központ  
(5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.) 
A kiállítás megtekinthető:  

Szeptember 20. csütörtök 9.00-18.00 
Szeptember 21. péntek 9.00-18.00 
Szeptember 22. szombat 9.00-17.00 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
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A békéscsabai 

TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft. 
állást hirdet  azonnali kezdéssel  

gépkocsivezető 
és rakodó 

munkakörökben 
Gyomaendrődi telephelyére. 

 

A gépkocsivezetői állás betöltéséhez 
kötelező a „C” kategóriás jogosítvány megléte és a GKI kártya. 

A rakodó állás betöltéséhez 
8. általános iskolai végzettség szükséges. 

Béren kívüli juttatások: prémium rendszer, cafeteria. 
 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
 kozszolg@gyomaszolgiparipark.hu e‐mail 

címen, valamint előzetes egyeztetést követően 
(Tel.: 06‐70‐413‐8501)  

a Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. szám alatti telepen. 


