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2019. március 15-én ünnepélyes 
keretek között átadták a megújult 
Hősök terét. A TOP-2.1.2-15-
BS1-2016-00004 Gyomaendrőd 
endrődi városrész központjának 
rehabilitációja című pályázat során 
megújult a Hősök tere. A projekt 
keretében az endrődi Hősök tere 
rehabilitációját és a piactér fejlesztését 
valósította meg az önkormányzat. A 
terület felújításának célja volt, hogy a 
városrész számára pihenést, rekreációs 

lehetőséget biztosító korszerű városi 
park jöjjön létre, mely a meglévő 
adottságokra épít. Funkcióbővítéssel, 
új tér-építészeti elemek elhelyezésével 
gazdagabb programot és magasabb 
esztétikai-műszaki színvonalat 
kínál a jövőben. A projekt részeként 
megvalósult a piactér fejlesztése 
és a szomszédságában található 
használaton kívüli „kistornaterem” 
átalakítása kereskedelmi, szolgáltatói 
inkubátorházzá, gazdaságélénkítő 
céllal. Toldi Balázs polgármester 
köszöntőjében megemlékezett a tér 
múltjáról, amely szorosan kapcsolódott 
a március 15-i ünnepségekhez is.  A 
történelmi emlékezésben felidézte a 
tér kialakulásának jelentős mozzanatait 
is. Várfi András alelnök a Békés 
Megyei Önkormányzat képviseletében 
mondta el gondolatait. Elmondta:  
jó gondolatot, jól valósított meg a 
városvezetés, melynek nyomán nem 
csak szép, de korszerű, valódi közösségi 
tér jött létre. A szalag átvágása után, 
az 1848. március 15-i eseményekről 

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója 
emlékezett meg. Az ünnepség végén 
Tímár Imre, az Endrődiek Baráti Köre 
elnöke foglalta össze a Baráti kör 
60 éves múltját, amelynek emlékére 
táblát is avattak. Az ünnepség 
koszorúzással zárult, a Hősök terén az 
Országzászlónál, valamint a Szabadság 
téren is elhelyezték a megemlékezés 
virágait. 

(HGYVK)

Március 15-i megemlékezés és téravató ünnepség
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Márciusi testületi ülésünkön 
második fordulóban tárgyaltuk a 
közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
rendelet módosítását. Elfogadtuk, hogy 
újabb kamerák kihelyezésével tesszük 
még biztonságosabbá Gyomaendrődöt. 
Szeretnénk, ha a bővítés három 
hónapon belül megvalósulna. 

A kamerarendszer bővítésének 
helyszínei: 

1. Fő út - Pásztor János utca 
kereszteződése, 

2. Fő út - Selyem út (Lidl lejáró) 
kereszteződése, 

3. Kossuth út - Pásztor János út 
kereszteződése 

4. Kner tér, csobogó kút és a ligeti 
lejáró környéke 

5. A Hősök tere 
6. Járási Hivatal Szabadság tér felé 

megnyitott udvara
Újabb öt évre meghosszabbítottuk 

a köznevelési szerződést a nem 
önkormányzati fenntartású óvodákkal. 
A Gyermekliget, a Tulipános és 
a Szivárvány Óvodák továbbra is 
ellátják feladatukat. Kölcsönös volt 
az igény arra, hogy ebben a formában 
folytatódjon tovább az óvodai ellátás.

A 2019. évi támogatási alapokra 
benyújtott pályázatokat is elbírálta, 

illetve jóváhagyta képviselő-
testületünk. Az igényeket a különböző 
bizottságok összesítették, ők döntöttek 
a támogatási összegről. Ezt a testület 
módosítás nélkül hagyta jóvá. Az 
alapok fenntartása nem kötelező feladat, 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
jelentős összeggel támogatja ezt a 
tevékenységet. Az adóbevételek 8-9 
%-át fordítjuk támogatásra. A környező 
településeket nézve is kiemelkedő ez az 
összeg. Remélem, a jövőben is tudjuk 
tartani ezt a szintet, illetve felmerült, 
hogy emelni is lehetne a támogatásokat.

Testületünk elfogadta a holtágakat 
kezelő egyesületek beszámolóit. 
A működtetésre szerződésünk van 
ezekkel az egyesületekkel, amelyek az 
év végén járnak le, tehát a testületnek 
ebben az évben ismét foglalkoznia 
kell ezzel a témával. Véleményem 
szerint jól működnek az egyesületek, 
felelősséggel gondozzák a rájuk bízott 
területet. Látható, érezhető, hogy egyre 
jelentősebb a horgászturizmus, egyre 
több vendég pihen területünkön. A 
holtágakat kezelők és önkormányzatunk 
is sokat tesz a szállásadók, a 
horgásztatásból élők helyzetének 
javításáért.  A vízhez köthető turizmus 
fejlesztése, minőségének javítása 
mindig fókuszban áll. Bízom benne, 
ezután is lehetőségünk lesz ezt a 
területet folyamatosan fejleszteni, 
s ehhez a városon belül is partnerre 
találunk, a civilszervezetek és a 
gazdasági élet szereplőiben. A vízi 
turizmus feltételeinek javításánál a  
természeti környezetünket is próbáljuk 
megóvni. Nagy probléma a holtágaknál 
kialakított hulladékszigetek körüli 
szemétlerakás. Az illegális hulladék 
elhelyezése nem csak nálunk óriási 
probléma. Mi a megyén belül 
is kezdeményezni fogunk egy 

összefogást, közös problémamegoldást. 
Ebben segítségünkre lehet, hogy 
hamarosan a kormány elé kerül, az 
illegális hulladéklerakás átminősítése 
szabálysértésből, bűncselekménnyé. 
Megnő a büntetési tétel, amelyet 
kiszabhatnak majd a bűncselekmény 
elkövetőire. Folyamatos az egyeztetés 
a közszolgáltatási feladatot ellátó 
DAREH Nonprofit Zrt-vel, hogy 
megoldást találjunk a sajnálatos, 
felelőtlen magatartásra. 

A Fűzfás zugon hamarosan 
elkészülő országos versenypályát 
Békés Megyei Horgászszövetséggel 
közösen alakítjuk ki, ahol női országos 
horgászversenyt fogunk rendezni 
az idei évben. Hamarosan elkészül 
a vízitúra megállóhelyünk, amit a 
Kajak-Kenu Szövetséggel közösen 
alakítottunk ki. Ennek további 
fejlesztésére nyújtunk be ötleteket, 
elsősorban eszköz- és szálláshely 
fejlesztésére nyújtottunk be ötleteket. 
Úgy látom vannak lehetőségek, ezeket 
igyekszünk kihasználni, megragadni.  
Így  lehetőség nyílik arra,hogy a 
vizek hasznosításával, fejlesztésével 
kapcsolatban stratégiát dolgozzunk 
ki, cselekvési ütemtervet határozzunk 
meg, aminek eredményeként újabb 
lendületet kap a fejlődés vizeink és 
értékeink kihasználásában. 

Testületünk döntött a 2019.évi 
útfelújítási tervről, amelyet áprilisban 
hagyunk majd jóvá. Az előterjesztett 
javaslathoz újabb igényeket tettek a 
képviselők. A felmerült javaslatokat 
is költségesíteni kell.  Áprilisban a 
képviselőkre hárul a feladat, hogy 
fontossági sorrendet állítsanak fel a 
járda-, út- és parkoló építésekben. 

Önkormányzatunk ismét meghirdeti 
a lakosság részére a járda felújítási, 
építési és szennyvíz csatlakozási 
pályázatot. 

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató

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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HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA
A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA

KISTÉRSÉGI ÓVODÁBA a fenntartó 9/2019. (II. 14.) határozata alapján az alábbi óvodákban
Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd, Blaha u. 8. 

Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai u. 4. 
Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
Napraforgó Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23.

a következő időpontokban történik:

2019. április 29-30. hétfő, kedd 
07.30 - 17.00 óráig

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2019. AUGUSZTUS 31-IG 
BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

A beiratkozás helye:
Csemetekert Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)

Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Százszorszép Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Napraforgó Óvodába (a helyszínen: Csárdaszállás, Kossuth u. 23.)

 
A beiratkozáshoz szükséges iratok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat 
vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya)
- TAJ kártya, gyermekorvosi vélemény

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi Óvodában
- integrált óvodai nevelés- saját nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint valamennyi 

telephelyen folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján
- roma nemzetiségi óvodai nevelés a Csemetekert Óvodában vehető igénybe
- német nemzetiségi óvodai nevelés a Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

Az óvodák felvételi körzetei:
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási város-
rész.

A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.

A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigaz-
gatási területe.

Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási telephe-
lyein és tagintézményében.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
huszonegyedik munkanap. (legkésőbb 2019. május 30.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot 
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz 
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
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A Békés Fogászat távozása miatt, 
a 3. sz. fogorvosi körzet lakosainak 
ellátását helyettesítéssel, Dr. Kerekes 
Attila végzi, a Kossuth út 30. alatti 
rendelőben. 

A rendelési idő:
Hétfő : 14.00-20.00
Szerda: 14.00-20.00
Péntek: 16.00-19.00

Bejelentkezés: 
+36 30/958-8116 

Az endrődi rendelés változatlan!

Fogorvosi rendelés 
Gyomán

PÁLYÁZAT KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSRA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozatlan időre szóló bérbeadásra 

PÁLYÁZATOT ír ki a: Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. A/4. szám alatti 
összkomfortos költségalapú bérlakásra. A bérlakás 1 szoba, konyha, előszoba 
és fürdőszoba helyiségekből álló, 33,93m2 alapterületű. A lakás bére: 12.980,- 

Ft/hó. A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási 
időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán 

térítésmentesen vehető át. (letölthető a gyomaendrod.hu honlapról)
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26. 12.00 óra

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
vezette GINOP-7.1.2.-15-2016-00002 
kódszámú „Alsó-Tisza és a Körösök 
vízi turizmusának komplex 
fejlesztése” című pályázatban a 
gyomaendrődi önkormányzat is 
részt vesz. A helyi projekt részben, a 
Vízműsor irányából a Hármas-Körös 
védtöltésén keresztül, a mostani 
sólya pálya irányába ivóvízvezeték, 
a környezetében az iroda és szaniter 
konténerek fogadására kőszórásos 
felület, a csónakház mellett pedig 
parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 
Mivel a kivitelezés költségei 
meghaladják a rendelkezésre álló 
forrást, a szövetség javaslata alapján a 
konténerek fogadására szolgáló terület 

kialakítását a KSI SE saját forrásai 
terhére valósította meg. A kivitelezés 
2018. novemberében megtörtént: 
6 db konténer került elhelyezésre, 
amelyből 4 db-ot az önkormányzat 
használ, 2 db-ot pedig a KSI 
gyomaendrődi szervezete. A projekt 
keretén belül biztosítani kell a terület 
elektromos energiával és ivóvízzel 
történő ellátását, valamint parkolót 
kell kialakítani.  A projektben vállalt 
célok elérése érdekében a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség felajánlotta, 
hogy a megvalósításhoz további 
bruttó 17 millió forintot biztosít az 
önkormányzat számára.

(HGYVK)

Folytatódik a „lapátos” pályázat kivitelezése

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata a település járdahálózatának 
felújítására újfajta konstrukcióban 
megvalósuló pályázatot hirdet. A 
gyomaendrődi lakosok helybeli 
lakcímük szerint, a portájuk előtti 
járda felújításához szükséges épí-
tőanyagokra (homokos kavics és 
cement) nyújthatnak be támogatá-
si kérelmet. Akik vállalják, hogy a 
biztosított anyagokból elvégzik az 
előzetesen egyeztetett járdaszakon 
a felújítást és vállalják a szakszerű 
munka elvégzését, térítésmentesen 
jutnak a szükséges építőanyagok-
hoz. Az önkormányzat a meglévő 
járda szélességével megegyező, mi-
nimum 1 méter, de legfeljebb 1,4 
méter szélességű járdák építését tá-
mogatja. A kiépítendő járda vastag-
sága 10 cm. A kivitelezés során ke-
letkező beton törmeléket az önkor-
mányzat díjmentesen elszállíttatja.  
A pályázatok 2019. december 31-ig, 
de legfeljebb a pályázati keret ki-
merüléséig, folyamatosan benyújt-
hatók. A pályázatokat a benyújtás 
sorrendjében, 30 munkanapon 
belül elbírálják, majd 15 napon be-
lül tájékoztatást küldenek róla. A 
kivitelezésre 30 nap áll rendelke-
zésre. A pályázat benyújtásához 
szükséges adatlap letölthető, bő-
vebb információ a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyfélszolgálatán és a  
www.gyomaendrod.hu honlapon. 

(HGYVK)

Járda felújítási  
pályázat

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata a TOP-
2.1.3-16-BS1-2017-00004 
projekt keretében a Fűzfás 
zugi átereszt is átépíti. Az 
áteresz keresztmetszete nem 
elegendő a biztonságos le-
ürítéshez. Az uszadék fel-
gyülemlésének megakadá-
lyozása, az alsó holtágrészbe 
történő bejutása, illetve a 
műtárgy vízáteresztő ké-
pességének növelésével, a 
jelenleginél magasabb kü-
szöbszintű, szélesebb és na-
gyobb űrszelvényű műtárgy 
beépítésével oldható meg. A 
fejlesztés célja még, a bel-
vízvédelmi befogadók kapa-
citásának megfelelő szintre 
emelése. A fejlesztés során a 
meglévő 100-as áteresz mel-
lett egy 300x300-as vasbeton 
műtárgy kerül megépítésre.  

(HGYVK)

Átépítik a Fűzfás-zugi átereszt
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A Csókási zugi áteresz felújítása című 
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 azo-
nosítószámú, projekt keretében felújí-
tásra kerül az áteresz. A Hatház utcai 
átvezetésnél, az 1,00 m átmérőjű vas-
beton csőáteresz nem biztosítja, hogy 
a tervezett üzemelési vízszint mindkét 
oldalon optimális időben alakuljon ki. 
Ezért, egy nagyobb, 200×200 cm-es 
vasbetonkeretű műtárgy kerül beépítés-
re. Eredményeként a vízgazdálkodás és 
vízkezelés hatékonyabbá válik, javul-
hat a vízminőség is. A kivitelezésről, 
az önkormányzat lakossági fórumon 
tájékoztatta az ott élőket. A kivitelezés 
a Hatház utca Borostyán utca és a Fő út 
közötti szakaszának lezárásával jár. A 
lezárással érintett területek: Dr.Csókási 
Béla tér, Borostyán utca. A munkálatok 
miatt ideiglenes elkerülő út létesült a 
Dr.Csókási Béla tér mögötti szaka-
szon, a töltés mentén. Az út bejárata 
a 46. számú fő utat (Hídfő utcát) ke-

resztező töltés lejáratánál kezdődik és 
halad a töltésláb mentén. A kivitelezési 
munkálatok befejezési határideje 2019. 
július 15. napja. A munkálatok ideje 
alatt járó zaj, és egyéb kellemetlensé-
gek miatt kérik a lakosság türelmét és 
megértését. 

(HGYVK)

Megkezdődött a Csókási zugi áteresz átépítése

Megkezdődött a TOP-3.2.1-16-
BS1-2017-00015 azonosítószámú 
Endrődi háziorvosi rendelő energeti-
kai korszerűsítése tárgyú projekt ki-
vitelezése.  Ennek során energetikai 

korszerűsítés, belső hőszigetelési mun-
kálatok, nyílászáró csere, a homlokzat 
teljes körű felújítása, kazáncsere való-
sul meg. Az előkészítés során egyér-
telművé vált, hogy a pályázatban nem 
szereplő, épületen belüli burkolatok 
karbantartására is szükség van. Az ön-
kormányzat saját forrásból, karbantar-
tásként valósítja meg 131 m2 burkolat 
cseréjét, 2 db ajtó beépítését, valamint 
a wc előtér átalakításának költségét 
~ bruttó 2.300 eFt értékben. Ezek a 
munkák feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy a rendelők és a várók megjelené-
se esztétikusabb legyen. A várókba új 
bútorok is kerülnek majd.      (HGYVK)

Megkezdődött a 
Fő út 3. alatti rendelő 

korszerűsítése

Régóta húzódó problémára kereste fo-
lyamatosan a megoldást a képviselő-
testület. Több felvetés és egyeztetés 
után, Toldi Balázs polgármester és az 

önkormányzati hivatal illetékes dol-
gozói bejáráson vettek részt a MÁV 
területi igazgatójával és kollégáival. 
Közösen járták be az állomás előtti 
útszakaszt, a parkolót és a kerékpártá-
rolót. A MÁV illetékesei ígéretet tettek 
arra, hogy még ebben az évben felújít-
ják a teljesen elhasználódott és tönkre-
ment aszfaltréteget, ami helyett új fe-
lület kerül kialakításra. Az önkormány-
zat vállalása szerint, a buszmegállónál 
található parkolót újítják fel. Közös 
teherviselés mellett újabb kerékpártá-
rolók kerülnek kihelyezésre, így kb. 90 
kerékpár befogadására alkalmas tárolót 
alakítanak ki. A munkálatok a nyáron 
kezdődnek.     

(HGYVK)

Megújul a vasútállomás környéke – egyeztetés a 
MÁV Területi Igazgatóságával

Útkátyúk on-line felmérését 
indította el a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal. A felmérés 
eredményeit is figyelembe véve dönt 
majd az önkormányzat a javítandó 
területekről.  A kivitelezés kezdete a 
nyár végére várható.  Az útjavítások 
hatékonysága, a lakossági elégedettség  
érdekében, a kátyúk helyének pontos 
meghatározásához kérik a lakosság 
segítségét is. Akinek tehát tudomása 
van kátyúkról, tegyen bejelentést 
a város honlapján (gyomaendrod.
hu) elérhető on-line bejelentő lapon. 
A felületen az eddig már bejelentett 
kátyúk helye is azonosítható, látható.

(HGYVK)

Útkátyúk felmérése 
lakossági 

közreműködéssel

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 
6100 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 2019. május hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
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A Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata által, a Blaha úti 
Csemetekert Óvoda fejlesztése 
céljából benyújtott TOP-1.4.1-16-
BS1-2017-00007 azonosítószámú 
„Az óvodai szolgáltatás minőségének 
fejlesztése a Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 
Csemetekert Óvoda feladat-ellátási 
helyén” című projekt 45 000 000 Ft 
támogatásban részesült. A képviselő-
testület további 16 387 967 Ft-ot 
biztosít az épület és a hozzá tartozó 
udvar fejlesztésére, melyet terület 
vásárlásával bővítettünk. A Támogatási 
szerződés 2018. augusztus 1-én 
lépett hatályba, a projekt tervezett 
befejezésének időpontja 2019. 
november 30. A közbeszerzési eljárás 
sikeresen lezárult, a kivitelezési 
feladatokat a Csabatechnika Kft. 
látja el. A fejlesztés során az óvoda 

főépületének bővítésével kerül 
kialakításra egy 62 m2-es tornaszoba és 
a hozzá tartozó 15 m2-es tornaszertár. 
Az új épületrész egy előtérrel 
csatlakozik a meglévő épülethez, amely 
szélfogóként is funkcionál, valamint itt 
kerül kialakításra az akadálymentes 
főbejárat és egy akadálymentes mosdó 
is. A meglévő épületrész és az új 
épületrész homlokzati hőszigetelést 
kap. A meglévő épület padlástere is 
szigetelésre kerül, a jelenlegi kazánt 
pedig „C” típusú, zárt égésterű, 
kondenzációs gázkazánra cseréljük. 
Az kivitelezési munka részét képezi 
az udvaron álló melléképület bontása, 
pergolás „árnyékoló” terasz építése, 
valamint rámpák, térburkolatok, 
kerítésszakasz és kapu kialakítása. 
A közterületen 2 db akadálymentes 
parkoló épül. Önkormányzatunk további  
6 parkolóhely kialakítását valósítja 
meg az intézményhez kapcsolódóan.

A fejlesztés eredményeként a Blaha 
úti Csemetekert Óvoda felvételi 
körzetében jelentős mértékben javul 
a gyermekek óvodai fejlesztéséhez 
szükséges egész-séges, 
korszerű, akadály-
mentes intézményi 
infrastruktúra és 
pedagógiai környezet. 
Az épület és a 
hozzá tartozó udvar 
adottságaihoz mérten 
törekszünk az életkori 
sajátosságból adódó 
térigény biztosítására, 
a készség és 
k é p e s s é g f e j l e s z t é s 
optimális feltételeinek 

megteremtésére. Az építkezés, 
valamint az udvar területrendezése 
megkezdődött, a műszaki átadásra 
várhatóan szeptember 20-án kerül sor. 

A kivitelezés időszakában az óvoda 
június 14-ig nyitva tart, ezt követően 
augusztus 30-ig a Százszorszép 
Óvodában látjuk el a gyermekek nyári 
óvodai felügyeletét. A műszaki átadást 
követően a 2019-2020-as nevelési 
évben már a megújult környezetben 
biztosítjuk az óvodai nevelés feltételeit 
a Csemetekert Óvodában.

Óvodafejlesztési projekt a Csemetekert Óvodában

2019. március 16-án, az endrődi 
Szent Imre Katolikus templomban, 
emlékező szentmise keretén belül, 
majd az Agrárproletár, Hősök terén 
álló emlékműnél tartott ünnepségen 
emlékeztek meg az 1935-ös, tragikus 
kimenetelű, választási nagygyűlésen 
történt eseményekről. A békés 
tömeget csendőrsortűzzel oszlatták fel, 
amelynek következtében a helyszínen 
életét vesztette hat ember. Még azon 
a napon meghalt még egy, illetve két 
hónappal később belehalt sebeibe egy 
újabb áldozat. Tisztelettel emlékezünk: 
Gellai István 23 éves, endrődi születésű 
cipészsegéd, Mészáros Gyula  

27 éves napszámos, Farkasinszki 
Lajos 38 éves kosárfonó, Privóczki 
István 63 éves napszámos, Polányi 
Józsefné Fülöp Mária 44 éves, htb., 
Gyuricza Bálintné Lapatinszki 
Veron 30 éves htb., B. Kovács Lajos 
24 éves gyomai lakos, Roó Gáspárné 
Dinya Franciska 43 éves htb. Az 
áldozatok emlékére imát mondott 
Czank Gábor atya. Koszorúkat és 
virágokat helyezetek el: Toldi Balázs 
polgármester és Lehoczkiné Timár 
Irén alpolgármester, önkormányzati 
intézmények, civilszervezetek 
képviselői, magánszemélyek.

(HGYVK)

Megemlékezés a csendőrsortűz áldozatairól
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Gyomaendrőd Város Önkormányza-
ta és a város sportegyesületei ötödik 
alkalommal rendezték meg a sportbálat. 
A rendezvény jelentősége, hogy 
összefogja a helyi sportélet résztvevőit 
és felhívja a figyelmet a helyi 
fiatalok nevelésében tevékenykedők 
munkájára. A nemrégiben elhunyt 
Cs. Nagy Lajos gyermekei vették 
át édesapjuk, Gyomaendrőd 
sportjában végzett évtizedes 
munkájának elismerését. Kiváló 
sportteljesítményük elismeréseként 
és támogatva további munkájukat, 
díszoklevelet és pénzjuttatást vett 
át: Mertz Attila, Farkas Lili, Kovács 
Szófia, Gellai Gergő, Vaszkán Milán, 
Nagy Ágoston, és Szántó Milán. 

(HGYVK - Fotó: Megyeri László)

V. Sportbál
2018-ban szervezetünk negyedik 

alkalommal nyújtott be pályázatot 
működtetésének megsegítésére, 
valamint programjainak 
megvalósítására, melyet a szakhatóság 
ismét 900.000 Ft támogatásban 
részesített. A pályázati feltételek 
szerint,- amely 90%-os intenzitású- 
ezt az összeget Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata még 100.000 Ft.-al 
egészítette ki. 

A pályázat keretében márciusban két 
programra került sor. Március 8-án Pál 
Feri atya látogatott el Gyomaendrődre, 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
meghívására. Helyszínül a Határ 
Győző Városi Könyvtárat választották 
a szervezők, ahol igen magas létszámú 
érdeklődő előtt tartotta meg előadását. 
Pál Feri Atya elhivatott katolikus 
papként és a Semmelweis Egyetem 
Mentálhigiénés Intézet szakembereként 
egyaránt segítője a lelki problémákkal 
küzdő embereknek. Sajátos és roppant 
szenvedélyes előadásmódjával, egyedi 
stílusával, a témához kapcsolódó 
történeteivel hamar megnyerte 
magának a hallgatóságot. Előadásának 
fő üzenete volt, hogy minden lelki 
eredetű problémára legfőbb gyógyír 
a szeretet. A mai világban pedig 
különösen fontos szerepe van a 
feltételek nélküli szeretetnek. Az 
előadást hatalmas tapssal jutalmazta a 
nagyszámú közönség. 

A pályázati program másik, 
márciusban megvalósult eleme a 
Gyomaendrődi Járási Hivatallal 
közösen szervezett neves sportoló 
előadása volt, a településen tanuló 
nyolcadikos diákok számára. Idén 
Ugyan Anita hegymászóra esett a 
választás, aki a Mont Everest első 
magyar női meghódítója, ráadásul 
kétszer is megtette ezt az utat 
szerencsésen. Ezen kívül elárulta, 
hogy öt alkalommal járt még 
8000 méter magasság fölött. Nagy 
élvezettel mesélt a felkészülési időről, 
majd egy kisfilmmel és hegymászó 
felszerelésének bemutatásával is 
illusztrálta ezt a nem mindennapi 
teljesítményt. Ugyan Anita 
hegymászónő érdemei elismeréséül a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
Keresztjének tulajdonosa is. -„Egy 
apró és gyenge emberként is képesek 
vagyunk leküzdeni akár egy ilyen nagy 
hegyet is! Bármi az, amit szeretnénk, 
szeretnétek, nem fontos, hogy a 
hegymászás legyen, ha kitűzitek a célt, 
amit el szeretnétek érni, mindenképp 

megvalósulhat!” –Majd így folytatta! 
„S-bármilyen lehetetlennek tűnik, meg 
lehet valósítani, csak fontos a kitartás, 
küzdjetek érte, haladjatok előre és ne 
engedjétek, hogy bárki is eltántorítson 
titeket!”- fejezte be a nyolcadik 
osztályos diákoknak szánt jó tanácsait 
Ugyan Anita hegymászónő. 

Tisztelt Olvasó!
A KEF továbbra is várja olyan 
szervezetek vagy magánszemélyek 
jelentkezését, akik tevékenyen 
részt kívánnak venni a település 
drogprevenciós programjainak 
megvalósításában.

Lehóczkiné Timár Irén elnök,  
Pál Jánosné titkár

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei

SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2019. április 17. 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 = 124,14%  C= - % VSM: Elm AM = -%; A össz = - %; B= 53,33%; C=-%; 

Forg AM=-; A össz = -%; B=49,28%; 
KK: AM = 73700Ft,  A1 = 85300Ft, A1Bvel=36900Ft, A2 = 84600 Ft, A = 125300, B = 172000Ft

OKÉV: 21056-2007
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A „Közös érték az egészség” elne-
vezésű Békés megyei mintaprogram 
keretében munkahelyi egészségfejlesz-
tési napot tartottak a Gyomaendrődi 
Járási Hivatalban.

A Békés Megyei Kormányhivatal az 
egészséges életmódra, a prevenció és 
a szűrővizsgálatok fontosságára kí-
vánja felhívni a figyelmet a tavaly 
útjára indított „Közös érték az egész-
ség” mintaprogrammal. A népegész-
ségügyi főosztály munkatársai kedden 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal Corini 
termében fogadták a járási hivatal 
munkatársait. A helyszínen vérnyo-
mást, pulzust, vércukorszintet, testzsír 
százalékot, testtömegindexet, derék, 
csípőhányadost, és a kilélegzett le-
vegőből szén-monoxidot is mértek a 
szakemberek.

Közös érték az egészség - Gyomaendrődön is

Benzinmotoros láncfűrésszel, szi-
vattyúkkal és áramfejlesztővel gya-
rapodott a Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület eszközparkja. 
A Gyomaendrődi járás lakosainak biz-
tonságáért tevékenykedő mentőcso-
port az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságtól is kapott eszközöket, 
illetve pályázaton is nyert.
Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságtól egy benzinmotoros 
láncfűrészt és két zagyszivattyút, vala-
mint két áramfejlesztőt is kapott a men-
tőcsoport.
A támogatásokat az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
részben saját pályázati keretéből, rész-
ben a katasztrófavédelmi rendszerek 
fejlesztését szolgáló európai uniós 
forrásból finanszírozza. A közösségi 
forrásból beszerzett eszközök haszná-
latához képzést is biztosítanak, így a 

mentőcsoport tagjai közül két személy 
szivattyú és áramfejlesztő kezelő kép-
zésen vehetett részt.
Az egyesület ezen túlmenően sikeresen 
szerepelt a Nemzeti Együttműködési 
Alap (NEA) pályázatán is. Ennek kö-
szönhetően egy újabb vízszivattyút, 
illetve egy fényképezőgépet szereztek 
be.

Technikai eszközöket kapott a Vidra Mentőcsoport

A személyi igazolvány szükséges-
ségéről és az internetes vásárlás poten-
ciális veszélyeiről tartanak előadást a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal munka-
társai a napokban a dévaványai általá-
nos iskolák felső tagozatos tanulóinak. 
Hétfőn a Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Szügyi Dániel Tagintézményének felső 
tagozatos diákjai előtt szólt a szemé-
lyi igazolvány fontosságáról dr. Smiri 
Sándor, a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
vezető-helyettese, a kormányablak osz-
tály vezetője. Sebestyénné dr. Kruchió 
Ilona fogyasztóvédelmi szakügyintéző 
pedig az online kereskedelemben rej-
lő rizikófaktorokról, a tudatos vásár-

lás fontosságáról, a fogyasztóvédelem 
feladatáról tartott előadást a diákok-
nak. Kedden a szakemberek a Ványai 
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola ötödikes diákjait tá-
jékoztatják a korosztályukat is érintő 
két kérdéskörrel összefüggésben.

Amit a személyigazolványról és az internetes vásárlásról tudni kell a fiataloknak

Kültéri játékok, hinták, 
rollerek, dömperek, 

kismotorok, futóbiciklik, 
homokozók nagy 

választékban.

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése ünnepi megyegyűlést 
tartott az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 171. évfordulója 
alkalmából. Az ünnepség résztvevőit 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 
köszöntötte, ünnepi beszédet Erdős 
Norbert európai parlamenti képviselő 
mondott, aki felidézte az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc főbb 
eseményeit.
A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése által alapított Elnöki 
elismerés kitüntető díjat a március 15-
ei ünnepség keretében adják át már 
évek óta. Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke kiemelte: a köz 
szolgálatában élenjárókat, kimagasló 
tevékenységet végző személyeket, 
egyesületeket, kollektívákat ismernek 
el a kitüntetéssel, és azért éppen ezen 
a napon, mert március 15-e ünnepéhez, 
jelentőségéhez, üzenetéhez szorosan 
hozzátartozik. A megyei önkormányzat 
célja a kitüntetéssel az, hogy 

elismerje azon magánszemélyek vagy 
közösségek tevékenységét, akik Békés 
megyében hosszú ideje - legalább 10 
éve - kiemelkedően magas színvonalú 
munkát végeztek az élet bármely 
területén, vagy egy cselekedettel a 
megye jó hírnevét öregbítették.
Ezúttal hatan vettek át elismerést: a 
Szent Anna Idősek Otthona úttörő 
ápolói a szociális ellátás területén 
kifejtett munkájuk elismeréseként, 
Nagy Gyula nyugalmazott 
gyógypedagógus hosszú időn keresztül 
végzett példaértékű tevékenységéért, 
Kárász László az életmentés, a 
betegellátás területén kifejtett szakmai 
munkájáért, dr. Igricz Mária Békés 
megye lakossága érdekében végzett 
kimagasló tevékenységéért, dr. Bede 
Sándor rendőr alezredes kiemelkedően 
magas színvonalú munkájáért, 
valamint a Békés Megyei Központi 
Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza 
Megyei Onkológiai Központ Klinikai 
Onkológiai Osztálya a gyógyító és 

ápoló tevékenységük során tanúsított 
odaadásuk, önzetlenségük, kiváló 
szakmaiságuk elismeréseként.
A megemlékezés fényét a Kutyejné 
Ablonczy Katalin vezette Calandrella 
Kamarakórus ünnepi műsora emelte, 
közreműködtek még a Bartók Béla 
Művészeti Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, 
valamint a Békés Megyei Károlyi-
huszár és Honvéd Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület tagjai.

Ünnepi megyegyűlés Békéscsabán

LOMTALANÍTÁS

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. értesíti a lakosságot, 
hogy a következő időpontokban tart lomtalanítást:

I. körzet 2019. május 11. 2019. szeptember 21.
II. körzet 2019. május 11. 2019. szeptember 21.
III. körzet 2019. május 18. 2019. szeptember 14.
IV. körzet 2019. május 18. 2019. szeptember 14.

 
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6:00 óráig helyezzék ki 

az ingatlan elé, melyet a cég díjmentesen szállít el. 
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA: 

- az építési törmelék, 
- elektromos háztartási eszköz, 

- gumiabroncs, 
- veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, 

hígító, növény-védőszer stb.), 
- zöldhulladék.

Az el nem szállítható hulladékok a hulladékgyűjtő udvarokon adhatóak le.
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

 
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

www.dareh.hu

MEZŐGAZDÁSZOK 
FIGYELEM! 

34 %-os 
ammónium-nitrát 
műtrágya kapható 
Gyomaendrődön, 

700 kg -os big-bag-es 
kiszerelésben, 

kis tételes kiszolgálás 
is lehetséges 

Gyomaendrődön 
kocsira rakva, vagy a 
térségben leszállítva.

Érdeklődni: 
Szilágyi Tibor 

06 20 429 30 39
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Dankó Béla 
országgyűlési képviselő sajtóközleménye

Babaváró támogatással segítik a gyermekes családokat

A Magyar Közlöny 2019. évi 40. 
számában - mely 2019. március 
12-én jelent meg - olvashatóak a 
családvédelmi akcióterv részletei. 
A nemzeti konzultáció eredményére 
alapozva kerültek kidolgozásra a 
családokat támogató intézkedések, 
hiszen a válaszadók több mint 98 %-a 
egyetértett azzal, hogy támogatni 
kell a fiatalok önálló életkezdését.
A 2019. július 1-jével életbe lépő 
új intézkedések egyike a babaváró 
támogatás, melyet 2019. július 
1-jétől 2022. december 31-éig lehet 
igényelni a bankfiókokban. 
Azok a házaspárok lehetnek 
jogosultak a legfeljebb 10 millió 
forintos kamatmentes kölcsönre, 
amelyekben a feleség 18-40 év 
közötti, és a család egyik tagja 
rendelkezik legalább három 
év biztosítotti (akár hallgatói) 
jogviszonnyal.
Nem kell elkezdeniük a babaváró 
támogatás hitelének törlesztését 
azoknak a házaspároknak, amelyek 
július 1-jét követően, a terhesség 
tizenkettedik hete után igénylik 
azt. Ebben az esetben ugyanis 
három évre felfüggesztik a 
visszafizetést, ha pedig ez idő alatt 
megszületik a második gyermek, 
akkor további három évig nem kell 

törleszteni, ráadásul a tőketartozás  
30 %-át el is engedik. Ha a következő 
hároméves időszakban a házaspár 
harmadik gyermeke is megszületik, 
akkor a fennmaradó tartozást 
elengedik.
A hitelfelvételnek nem lesznek 
szigorú jövedelmi feltételei, mivel a 
maximális kölcsönnek is legfeljebb 
50 ezer forint 
lehet a törlesztő 
részlete húszéves 
futamidő mellett. 
Ez azt jelenti, 
hogy akár már 
100 ezer forintos 
nettó jövedelem 
mellett is 
igényelhető lehet 
a támogatás.
A támogatás 
elbírálásakor a 
július 1-je után 
született vagy 
még úton lévő 
vér szerinti és 
örökbefogadott 
g y e r m e k e k e t 
lehet figyelembe 
venni, a 
kedvezmények 
pedig a magzat 
12 hetes kora 

utántól igényelhetők.
A támogatáshoz szükséges 
biztosítotti jogviszonyba egy év 
közfoglalkoztatottság számítható 
be, a gyermek nélkül maradó 
házaspárok pedig jelenleg mintegy 
nyolcszázalékos kamatfizetésre 
számíthatnak.

A külterületen lévő, nagylaposi lakosság 
életének megkönnyítése érdekében, 
Gyomaenrőd Város Önkormányzata 
üzlethelyiséget alakíttatott ki a Térségi 

Szociális és Gondozási Központ 
épületében. A működtetésre vállalkozó 
is jelentkezett, aki hetente három 
alkalommal tart nyitva. Az ízléses, 

barátságos kisbolt, széles áruskálával 
nyitott meg. Kínálatát a lakossági 
igényeknek megfelelően alakítja majd. 

(HGYVK
Fotó: Facebook)

Újra van bolt Nagylaposon
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Az illegális hulladék lerakás 
napjainkban sajnos már országosan 
jellemző tömegjelenség. A lakott 
területen kívül, a holtágak partja, 
mezőgazdasági területek, erdők, kivétel 
nélkül áldozatul esnek ennek a felelőtlen 
emberi magatartásnak. Lehetetlen az 
országban olyan települést találni, 
amely környékén ne lenne illegális 
szemétlerakó. Sajnos Gyomaendrődre 
is jellemző, hogy a hulladék nem a 
kijelölt hulladéklerakókban kerül 
elhelyezésre.  Az illegálisan lerakott 
szemét nem csak esztétikailag bántó, 
hanem a természetet, az élővilágot, s 
ezáltal környezetünket, saját életünket 
is szennyezi. 
A szemetelés sokféle formában jelenik 
meg városunkban. Az elejtett cigaretta 
csikkektől az ipari mennyiségű 
szennyező anyagok (autógumi, 
háztartási lomtalanításból származó 
hulladék, stb.) elhelyezéséig széles a 
szemetelők tárháza. Előfordul az is, 
hogy valaki pedagógia szándékkal 
az utcán forgalmi akadályt épít a 
hulladék udvarból időben el nem 
szállított szemétből. Önkormányzatunk 
folyamatosan jelzéssel él a településen 
szolgáltatást végző DAREH 
BÁZIS Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot, ha valahol nem 
szerződés szerint végzi a feladatát.
Fontos kiemelni, hogy jelenleg 
az illegális szemétlerakás 
szabálysértésnek minősül 2018. évben 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal részéről 
köztisztasági szabálysértési ügyben 
tizenegy alkalommal indult eljárás, 
melyből két esetben figyelmeztetés 
kilenc esetben pénzbírság került 
megállapításra.
Egy most készülő jogszabálytervezet 
szerint a szabálysértésnek számító 
illegális hulladék kihelyezés a jövőben 
bűncselekménynek fog számítani, 
mely remélhetőleg az elkövetések 
számát csökkentheti. A szankciós 
eljárások mellett azonban kiemelt 
hangsúlyt kell fektetni a prevencióra 
és a szemléletformására. Ez utóbbira 
remek kezdeményezések az országos 
TE SZEDD mozgalom, melyhez 
településünk lakói is nagy számban 
csatlakoztak. Az önkormányzat saját 
szervezésében valósította meg Víz 
világnapja alkalmából megszervezett 
szemét szedési programot, melyhez 
több mint 10 szervezet csatlakozott és 
közel 5000 kg hulladékot gyűjtöttek 
össze.

Városunk lakóiban és a hozzánk 
érkezőkben egyaránt tudatosítani 
kell azt, hogy a közterület jelentése 
„mindenkié, tehát az enyém is”, azaz 
a közterületet ugyan úgy rendben kell 
tartanunk, mint a saját otthonunkat. 
Nem uralkodhat el az a szemlélet, 
hogy a közterület „senkié, tehát ide 
szemetelhetünk”.
A DAREH Bázis Zrt. heti 
gyakorisággal gyűjti össze a háztartási 
hulladékot, szelektívhulladékgyűjtő 
pontokon folyamatosan kínálja a 
hulladékgyűjtés lehetőségét és évente 
két alkalommal kínálja fel a lakosaink 
számára a lomtalanítási akcióban 
való részvételt. Ezen felül a lakossági 
hulladék elhelyezésre a hulladék udvar 
ahol térítési díj ellenében átveszik a 
befogadásra alkalmas hulladékot. nya 
Kifejezetten sajnálatos hogy mindezek 
ellenére sokan mégis természet 
rongálásával szabadulnak meg 
az általuk megtermelt szeméttől. 
Kérünk minden városlakót, hogy 
lakókörnyezetünk megóvása 
érdekében a szervezett szemétszállítás 
lehetőségének igénybevételével 
bizonyítsa be, hogy képes és tud 
felelősségteljesen élni és viselkedni. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Lakossági tájékoztató – Hulladék
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Április 1–től szerdánként 1 órával növeli 
nyitvatartását a Határ Győző Városi 
Könyvtár. Az eddigi 17 óra helyett, 18 
óráig várjuk a látogatókat. A szerdai 
napokon tehát azok, akik későbbi 
időpontban tudják igénybe venni a 
szolgáltatásokat, nyitott ajtót találnak. 
Lehetőség lesz arra is, hogy a sakkozók 
is tovább játsszanak. Nemcsak őket 
várja a könyvtár, hanem mindazokat, 
akik gyerekeikkel szeretnének kicsit 
játszani, olvasgatni. Ehhez új játékokat 
is vásárolt a könyvtár, folyamatosan 
bővülő könyvállománya mellé. Akik 
szeretnek társasjátékozni, kártyázni, 
de nincs kivel, jöjjenek a könyvtárba, 
reméljük, partnerre találnak.

„Aranyóra” – növeli nyitvatartását a könyvtár

A szolgáltatás minőségének javítását 
célozva, újdonságokkal várja látogatóit 
a könyvtár. Kialakításra került egy 
pelenkázó rész, amely a kisbabákkal 
érkezők könyvtárhasználatát könnyíti 
meg. Az idősebbekre gondolva, 
olvasószemüvegeket vásároltunk, 
hogy aki otthon felejtette, könnyebben 
tudjon könyvet választani. Március 
21-től ingyenesen biztosítjuk a wifi 
szolgáltatást.          (HGYVK)

Új szolgáltatások a 
könyvtárban

[Ide írhatja a szöveget] 

 

 GreGrecsó 
 

 

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert 
zenés irodalmi estje 

Helyszín: Határ Győző Városi Könyvtár 
           Gyomaendrőd, Fő út 230. 

Időpont: 2019. május 6. (hétfő) 17 óra. 
A programon a részvétel ingyenes. 

MUSKÁTLI VÁSÁR
CSEREPES 300 Ft

DUPLA FUTÓ 6DB 1200 Ft
ORCHIDEA 2 ÁGAS 1800Ft

ÁPRILIS 17-ÉN SZERDÁN 
GYOMAENDRŐDÖN

A PIACON NYITVA: 7.30-TÓL
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MEGHÍVÓ 
A Határ Győző Városi Könyvtár tisztelettel 

meghív minden érdeklődőt 

Kunkovács László  

Endrődi vásárfia - Lírai 
falurajz 

című könyvének 
bemutatójára. 

 

Kunkovás László munkásságát bemutatja  
Dr. Tóth Albert kandidátus, professor emeritus 

(Magyar Természettudományi Társulat – 
Alföldkutatásért Alapítvány) 

A könyvből részleteket olvas fel 
 Cserenyecz Éva 

Helyszín: Szent Antal Népház, 
Gyomaendrőd, Blaha u. 21. 

Időpont: 2019. május 12. (vasárnap) 10,30 
A programon a részvétel ingyenes 

1. TAVASZI TÁRLAT
Felhívás
Várjuk a gyomaendrődi alkotók 
jelentkezését a 2019. május 10-én, 17 
órakor megnyíló Tavaszi Tárlaton való 
részvételre. 
Jelentkezési határidő 2019. április 
30. A kiállításra alkotónként 3 db 
művet kérünk, melyet a Szent Antal 
Népházban kell leadni május 6-7-én 
nyitva tartási időben (8-16 óráig). 
A tárlat június 30-ig lesz megtekinthető. 
További információ: Molnár Borbála 
Telefon: 06-70-5245983, e-mail: 
sznephaz@gmail.com

2. MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden kedves 
érdeklődőt a XVI. Gyomaendrődi 
Tudományos Néprajzi Konferenciára, 
mely „Kulturális örökségünk” címmel 
kerül megrendezésre 2019. április 26-
án 11 órakor a Szent Antal Népház 
konferencia termében.
A konferencia fővédnöke Prof. Dr. 
Keményfi Róbert a Debreceni Egyetem 
dékánja. A konferencia elnöke Prof. 
Dr. Bartha Elek a Debreceni Egyetem 
rektorhelyettese.

Információ: Szonda István Telefon: 06-
20-2380046, e-mail: szondaistvan70@
gmail.com

3. Szent László zarándoklat 2019. 
május 23-26.
Az idén nyolcadik alkalommal indul el 
a gyalogzarándoklat Gyomaendrődről 
Nagyváradra. 
A zarándoklatra jelentkezni lehet a 
szondaistvan70@gmail.com e-mail 
címen.

Szent Antal Népház áprilisi programjai, hírei Tájékoztató az orvosi 
ügyelet működéséről

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatni szeretnénk Önöket a 
városban működő Orvosi Ügyelet 
rendjéről. Az Orvosi Ügyelet 
hétköznaponként 16 órától reggel 
8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig 
lát el sürgősségi orvosi ellátásra 
szoruló betegeket! A sürgősségi 
ellátás körébe tartozó állapotokat 
és betegségeket az EüM 52/2006. 
(XII.28.) rendelete tartalmazza.
Kérjük Önöket, hogy több napos 
(hetes) panaszaikkal háziorvosukat 
keressék fel!

Észrevételeiket az alábbi e-mail 
címre küldhetik: 
gyomaendrod@interambulance.hu

Tisztelettel: Békés-Medical Kft.



HÍRMONDÓ 15



HÍRMONDÓ16

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő csoportok 
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott vagy 25 év alatti 
fiatal, GYESE-ről - GYED-ről visszatérő, vagy ápolási 
díjban részesülő, és szeretne jelenlegi élethelyzetén vál-
toztatni, keresse irodánkat!

A programban elérhető szolgáltatások:
• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés

További információ:
KBC Nonprofit Kft., Paktumiroda, 
5500 Gyomaendrőd, Hősök út 46.
Tel.: +36 20/ 239-0260, 
e-mail: hornok@kbcnkft.hu, 
Honlap: www.kbcnkft.hu

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási 
Együttműködések a Gyomaendrődi Járásban”
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Tavaszi hírek  a Kistérségi Óvodából
Mindannyiunk felelőssége, hogy a jövő generációja 
számára egy tisztább és élhetőbb világot tartsunk 
fenn. Ezért a környezet védelmére és tiszteletére való 
nevelést nem árt időben, még kisgyermekkorban 
elkezdeni, s nekünk felnőtteknek jó példával előljárni a 

felnövekvő gyermekek előtt. Az előző évekhez hasonlóan 
intézményünk idén is csatlakozott a TeSzedd! országos 
önkéntes akciójához. Szorgos kis csapataink és a hozzájuk 
kapcsolódó szülők óvodáink környező utcáin gyűjtötték 
össze a szemetet. A Víz Világnapjához kapcsolódva a közös 

élményekre alapozva próbáltuk új ismeretekhez juttatni 
a gyerekeket. Együtt fedeztük fel városunk kincsének, a 
termálvíznek jótékony hatásait. Szomorúan vettük észre, 
hogy a Hantoskerti holtág vizébe milyen sok hulladék és 
szennyező anyag kerül, veszélyeztetve annak élővilágát.

Nemzeti ünnepünk tiszteletére óvodásaink közös séta 
során, saját készítésű zászlókkal, madárkákkal, forgókkal 
díszítették fel az emlékművek környezetét. Endrődi 
óvodásaink örömmel próbálták ki a megújult Hősök terén 
az új játékokat.

EFOP 3.3.2.-1 Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata által benyújtott és támogatásban 
részesült pályázatban intézményünk együttműködő 
partner. Ennek keretében óvodáink valamennyi 
gyermeke két alkalommal bábszínházi előadáson vett 
részt, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház művészeinek 
előadásában. Húsz fő nagycsoportos óvodásunk 
tehetségsegítő foglalkozásokon különleges kézműves 
technikákkal ismerkedett.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Rózsahegyi Napok
program előzetes

2019. május 10-12.

2018. május 10. péntek
9 óra

MEGNYITÓ
DÍJAK ÁTADÁSA

10,30 óra Tímár Máté emlékezete
Megemlékezés a 20 éve elhunyt író-költőről,
az Endrődiek Baráti Köre megalapítójáról, elnökéről

A Határ Győző Városi Könyvtár összeállítása
Előadó Dinyáné Bánfi Ibolya
közreműködik Cserenyecz Éva
Helyszín: 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola előadó terem

este TÁBORTŰZ, SZALONNASÜTÉS
Helyszín: Ridegvárosi játszótér, Hídfő étterem udvara

2019. május 11. szombat
10 óra Endrődi Szabó Zoltán kiállításának megnyitója
Helyszín: Vidovszky Béla Városi Képtár, Kossuth u. 11.

17 óra AZ ISKOLA TANULÓINAK GÁLAMŰSORA
Helyszín: az iskola tornaterme
19 óra BARÁTI BESZÉLGETÉS
Helyszín: Hídfő étterem

2019. május 12. vasárnap
10 óra KUNKOVÁCS LÁSZLÓ: Endrődi vásárfia 
– Lírai falurajz című könyvének bemutatója. 
Közreműködik Cserenyecz Éva 
Helyszín: Szent Antal Népház, Blaha út 21.

A Szarvasi Baleset-
megelőzési Bizottság 
által meghirdetett 
„Biztonságos közlekedés 
g y e r e k - s z e m m e l ” 
rajzpályázaton két 
díjazottunk lett.  Alsó 
tagozatos kategóriában 
2. helyezett: Zádori 
Zoé,  3. helyezett: Bajics 
Szonja.

Biztonságos közlekedés gyerekszemmel

A kisze-báb elégetésével elbúcsúztattuk a telet. 
Hagyományőrző 
p r o g r a m u n k a t 
megelőzően nyílt 
napon vehettek 
részt az iskolába 
készülő ovisok, 
akik szüleikkel 
együtt interaktív, 
játékos órákon 
ismerkedhettek a 
tanító nénikkel és 
a gyerekekkel. A 
tél elűzésébe ők is 
besegítettek.

Elűztük a telet

Márciusban a 7. 
osztályosok töltöttek 
el egy délelőttöt 
Szarvason, a Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium 
Öveges laborjában. A 
természettudományok 
népszerűsítését szolgáló 
programban először 
a halmazállapot-
változásokkal és a 
jód jellemzőinek 
megismerésével foglalkoztak, majd  egy kis rendszertani 
osztályozás után fénymikroszkóppal vizsgáltak meg 
különféle metszeteket, végül látványos kísérletekkel 
elemezték Newton törvényeit.

Hetedikeseinkkel az Öveges laborban

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály munkatársai a Közös érték az egészség program 
keretén belül, prevenciós foglalkozásokat tartottak, 
melyeknek témája a dohányzás és annak káros hatásai voltak. 
Az foglalkozások célja, hogy felhívja a fiatal generáció 
figyelmét a káros szenvedélyek emberi szervezetre gyakorolt 
hatására. A diákok egy életnagyságú babán szemlélhették a 
dohányzás káros hatásait, részeg szemüveget próbálhattak 
fel, amely az alkoholos befolyásoltság állapotát imitálja 
valamint az emberi test keringését és a szagérzékelést 
tanulmányozhatták.

Éljünk egészségesen!

Március 19-én került megrendezésre az idei Mezei 
Futóverseny az endrődi sportpályán. Iskolánkat nagy 
létszámú diák képviselte és tisztes helytállással öregbítették 
annak hírnevét. Második korcsoportos lányaink csapatban 
az első és a harmadik helyet szerezték meg. Az első helyezett 
csapat tagjai: Kővágó Dominika (egyéniben első helyezett), 
Paróczai Lili (egyéniben negyedik), Gonda Noémi 
(egyéniben ötödik), Sztvorecz Gréta (egyéniben hetedik) és 
Botos Lujza (egyéniben nyolcadik helyezett).

Futóversenyen voltunk
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Március 24-én délután iskolánk 
tornatermében pörgős zenével, 
latin tánclépésekkel, fergeteges 
bulihangulattal, mosolygós 
arcokkal találkozhatott az, 
aki részt vett Zsolnai Tamás 
nemzetközi Zumba Fitness, 
Zumba Kids és Kids Junior 
oktató és prezenter Zumba 
óráján. A világ tizenegy 

legkiemelkedőbb zumba 
oktatója között számon tartott 
prezenter energiája, mosolya 
és lendülete lenyűgözte 
a hatvan főből álló lelkes 
csapat minden tagját. A 
másfél órás rendezvényen 
Csaplár Dominika és Szedlák 
Réka Zumba oktatók is 
megmozgatták a jelenlévőket. 

Zumba Party Zsolnai Tamással

Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola csapata, Körösmenti zsiványok 
eredményesen szerepelt a „Békés 
Megyei Értéktár - Barangolás az 
Értékeink Körül” című versenyen. 
Februárban a 4 fős csapat: Beinschróth 
Boglárka, Kakati Lili, Medve 
Dorka és Molnár Nóra, felkészítő 
tanárjuk: Simonné Szrnka Zsuzsanna 
megnyerte a járási döntőt, így ők 
képviselhették a Gyomaendrőd járást 
a megyei döntőben. 2019. 03. 13 – án, 
Békéscsabán a „kisbálintos” csapat 
lett az első helyezett, megnyerték a 
megyei döntőt! Jutalmul kaptak egy 
tortát, részvételt az országos döntőben, 
valamint a legnagyobb nyereményt 
is ők vitték haza: egy 5 napos erdélyi 
kiránduláson vehetnek részt. 

Barangolás az 
Értékeink Körül 2019. március 6-án iskolánk négy 

tanulója vett részt az Orosházán 
rendezett Területi Német Írásbeli 
Versenyen. Nagy örömünkre a mi 
iskolánk két tanulója is a jutalmazottak 
között volt: Varjú Zétény 5.a osztályos 
tanuló 2. helyezést ért el, Bánrévi 
Hanna 4.a osztályos tanuló pedig 3. 
helyezett lett. Dicséretet érdemel még 
Fitos Martin (7.a), aki 6. helyezett lett 
évfolyamában, és Kovács Szonja (6.a), 
aki 9. helyezést ért el. A területi német 
nyelvű vers- és prózamondó versenyt 
2019. március 8-án 19. alkalommal 
rendezték meg Orosházán a Székács 
József Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnáziumban. Intézményünk 
8 diákja vers kategóriában indult. A 
népes mezőnyben tanulóink hibátlanul 
adták elő a magyarországi német 
költők műveiből választott verset. A 
zsűri Szilágyi Adrienn 7.a osztályos 
tanuló szavalatát jutalmazta 3. 
helyezéssel, de a többiek Kiszely Kitti 
és Tóth Malvin (5.a), Fekécs Noémi és  

Kézi Zoltán (7.a), Erdélyi Anna, Varga 
Vanda és Weigert Enikő (8.a) előadása 
is dicséretet érdemelt. A Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola 8. 
évfolyamos csapata megnyerte a 
Tiéd a Szó-Tár! c. verseny regionális 
fordulóját a Német tanulószótár 5-8. 
évfolyam kategóriában, s továbbjutott 
az országos döntőbe! Az országos 
döntőt Szegeden rendezték, 2019. 
március 22-én, ahol 4. helyezést 
értek el a lányok. Felkészítő tanárok: 
Domokos Anikó, Tóthné Szabó Irén és 
Vaszkán Gabriella.

Német versenyek

A Határ Győző Városi Könyvtár ismét 
megrendezte a nagy hagyományokra 
visszatekintő mesemondó versenyét. 
Erre a rendezvényre március 4-6. 
között került sor. Iskolánkat összesen 
24 tanuló képviselte. Gratulálunk 
a diákoknak és felkészítőiknek az 
eredményes szerepléshez!

Aranyfonál 
Mesemondó Verseny

Iskolánk három tanulója bejutott 
a Németh József Informatikai 
Emlékverseny döntősei közé. 
A 15 éves múltra visszatekintő 
versenyt a mezőtúri Teleki Blanka 
Gimnázium szervezi Békés és Jász-
Nagykun-Szolnok megye általános 
iskolás tanulói számára, négy 
kategóriában (szövegszerkesztés, 
prezentációkészítés, grafika, internetes 
keresés). Előzetesen két fordulóban 
küldtek be pályamunkákat a 
jelentkezők és az ott elért eredményeik 
alapján kerültek behívásra a legjobbak 
a március 12-én, Mezőtúron 

megrendezett döntőre. A következő 
eredmények születtek: Putnoki Csenge 
(7. c ) - grafika - 1. helyezés, Sebestyén 
Máté (7.c) - grafika - 4. helyezés, Uhrin 
Andor (7. b) - szövegszerkesztés -  
4. helyezés. 
Felkészítő tanár: Péter Ferenc.

Németh József Informatikai Emlékverseny
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Vaszkán Milán újabb sikerei atlétikában

Március 9-én, Bonyhádon, 
Magyarország legszebb fedettpályás 
atlétika csarnokában került 
megrendezésre az Országos 
Gyermekverseny, ahol a Kis 
Bálint Általános Iskola 11 éves 
versenyzője rendkívül eredményesen 
szerepelt. Először 600 m síkfutásban 
fantasztikusan versenyezve 1:58,9 p-es 
időeredménnyel utasította maga mögé 

a mezőnyt és szerezte meg a bajnoki 
címet. Alig 20 percet követően került 
sor az 1.000 m-es versenyszámra. 
Milán ebben a versenyszámban is 
kimagaslóan szerepelt, a rangos és 
népes mezőnyben ezüstérmet szerzett 
3:37,8 p-es kiváló időeredménnyel. 
A versenyző felkészítője édesapja, 
Vaszkán Gábor atlétika szakedző.

Iskolánk ebben a tanévben 
nevezett először diákokat a Pangea 
Matematika Versenyre. Tanulóink 
közül 23 fő vett részt, április 
elején várjuk az eredményeket. A 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
eredményhirdetése, Sarkadon volt. 
Varjú Zétény (5. a) és Szőke Gyula 
(7. b) tanulókat hívták meg díjazásra. 
Zétény 11. helyezést ért el, felkészítő 
tanára Fekécs Éva tanárnő. Gyuszi 
15. helyezett lett Békés megyében. 
Felkészítő tanára Ökrös Katalin 
tanárnő. Gratulálunk a tanulóknak 
és tanáraiknak! Iskolánkban, 2019. 
március 21-én 52 tanuló (22 alsós és 30 
felsős) írta meg a Nemzetközi Kenguru 
Matematikaverseny feladatlapját. A 
teljes eredménylista megjelenésének 
várható időpontja április eleje.

Matematika versenyek

Az idén március 28-án XI. alkalommal 
rendezték meg Vésztőn a Bartók Béláról 
elnevezett Területi Népdaléneklő 
Versenyt. Iskolánkat Ignácz Csenge 
és Ökrös Nóra 5. b osztályos tanulók 
képviselték. Mindketten eredményesen 
szerepeltek, a középmezőnyben 
végeztek. Felkészítő tanár: Tóthné 
Kele Ágnes

Területi 
Népdaléneklő Verseny

 Játékos ismeretszerző túra
A szemléletváltásra a fiatalok a 
legfogékonyabbak, ezért 2019. március 
22-én, a víz világnapján, az alsós 
és felsős tagozatos diákok egyaránt 
akadályjátékon vehettek részt. A 
feladatok a Kerékpáros közlekedés, 
a Víz, az Egészség és jóllét, a 
Fenntartható városok és közösségek, 
valamint a Fellépés az éghajlatváltozás 
ellen témák köré szerveződtek. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
megismerjék, milyen veszélyek 
fenyegetik Földünket, felfigyeljenek 
személyes érintettségükre, hiszen 
kis odafigyeléssel ők is sokat 
tehetnek a Föld védelméért. A víz 
felhasználásáról, a vizek védelméről 
szóló érdekes írásokkal, képekkel, 
plakátokkal rendezték be az 
osztályok az aula tárolóit, faliújságait.  

A vetélkedő során a tanító nénik 
változatos formában és játékosan 
nyújtottak újabb információkat a vízről. 
A gyerekek játszottak a víz hangjával, 
kísérletezhettek, rejtvényeket oldhattak 
meg. A témahét keretén belül a TeSzedd! 
mozgalomban is részt vett minden diák, 
pedagógusok irányításával szedték, 
gyűjtötték a város utcáin található 
szemetet, ezzel hozzájárultak ahhoz, 
hogy lakókörnyezetüket tisztábbá, 
esztétikusabbá tegyék.

Kamarai gyakorlati oktatói képzés - kötelező lesz

Az iskolai rendszerű szakképzésben 
2019. szeptember 1-jétől csak kamarai 
gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal 
rendelkező szakember foglalkozhat 
tanulóval.  A jogszabály egyaránt 
vonatkozik a tanulószerződéssel és 
az együttműködési megállapodással 
tanulót foglalkoztatókra. A megyében 
a Békés Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara látja el a képzés és 
vizsgáztatás feladatát, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
megbízásából. Az első csoportok 
képzése és a vizsgáztatása létszám 
függvényében hamarosan indul.
Mentességben részesül (a szakképzési 
törvény 31. § (3) bekezdésében leírtak 
alapján) az, aki az alábbi feltételek 
egyikének megfelel:
- mestervizsgával rendelkezik; 
- a szakképesítés szakirányának 
megfelelő felsőfokú végzettséggel és 
legalább 2 éves szakirányú szakmai 
gyakorlattal rendelkezik; 
- szakirányú szakképesítéssel és 
felsőfokú végzettséggel valamint 
legalább 5 éves szakirányú szakmai 
gyakorlattal rendelkezik; 
- 60. életévét betöltötte.
Figyelem! Annak a gazdálkodó 

szervezetnek is érdemes beiskolázni, 
ahol mester dolgozik, hiszen a 
helyettesítések alkalmával szükség 
lehet rá. A képzési idő 50 óra, amely két 
szakaszból áll: 25 óra elmélet és 25 óra 
(3 napos) tréning. Az elméleti képzés 
pedagógiai, szociálpszichológiai, 
kommunikációs és a gyakorlati 
képzéssel kapcsolatos dokumentációs 
ismeretekre terjed ki. 
A kamarai gyakorlati oktatói képzés és 
vizsga díja Önnek mindössze a 20%-
os önrész, azaz 18.000,- Ft/fő + ÁFA. 
Vágjon bele időben, jelentkezzen 
most! Részletek: 
www.bmkik.hu/index.php?id=2496; 
Tel: +36-30-728-99-02
Támogató: a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap képzési alaprészének terhére az 
Innovációs és Technológiai Miniszter.

Tóth Zsolt titkár
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Nyelvi hét

Március második hetében zajlott le 
iskolánkban az idegennyelvi hét, mely 
egy színes versenysorozattá nőtte ki 
magát ebben az évben.  Tizenöt lelkes 
csapat jelentkezett a megmérettetésre.  
A 4-6 fős vegyes (angol és német) 
csapatokat a már idegen nyelvet tanuló 
diákok állították, és az első feladatuk 
egy találó csapatnév kitalálása volt. 
Ezt követték a napi versenyfeladatok: 
kvíz játékok, keresztrejtvények és 
színes feleletválasztós feladatok, 
melyeket a csapatok otthon az internet 
segítségével tudtak megoldani. Így már 
hét közben elkezdődött a pontgyűjtés. 
A verseny tetőpontja a játékdélután 
volt, amikor a csapatok hat állomáson 
mérhették össze tudásukat. A 
zenefelismeréstől a szóválogatásig, 
a puzzle képfelismeréstől a sudoku 
szókirakóig, a mese felismeréstől a 
titkosírás megfejtéséig volt itt aztán 
mindenféle izgalmas feladvány – 
ráadásul mindez idegen nyelven. 
Díjazásban a legtöbb pontszámot 
elért három csapat részesült, egy 
csapat pedig különdíjat kapott a Big 
Ben makettjának való megépítéséért. 
Igazi sikernek könyveljük el, hogy a 
csapatok nagy lelkesedéssel kezdtek 
minden állomáson a feladatnak, és 
igazi csapatként működtek. Az már 
csak hab a tortán, hogy az egész héten 
át tartó verseny közben játékos módon 
gazdagították nyelvtudásukat és 
ország ismereti tudásukat. Szervezők: 
Árki Mária, Fasoláné Mucza Irén és 
Kis-Turcsányi Andrea

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
A Zrínyi Ilona Megyei 
Matematikaverseny 
eredményhirdetéséről

Sarkadon megrendezett díjkiosztó 
ünnepségre hívták be Simon Nimród 
Tamás 2. osztályos tanulónkat, aki 
évfolyamán XI. helyezést ért el. 
Felkészítő tanító nénije: Szmoláné 
Kiszely Olga.

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi 
Verseny - megyei döntő

2019. március 22-én került 
megrendezésre a Bendegúz Nyelvész 
Anyanyelvi Verseny megyei 
fordulója, amelyen iskolánkat egy 
1. osztályos tanuló képviselte, Papp 
Kincső. Nagyon sokat készült a 
megmérettetésre, így a megyei 
fordulóban I. helyezést ért el, ezáltal 
továbbjutott az országos döntőbe.

Körzeti diákolimpia – Mezei 
futóverseny – általános iskolások

2019. március 19-én rendezték meg a 
mezei futóversenyt Gyomaendrődön. 
Iskolásaink eredményei: Jambrik 
Zsolt, Fekete Tibor, Tóth Csaba, 
Balázs Konrád és Papp Zoltán 
csapatban a második helyet szerezték 
meg. Egyéniben Papp Zoltán első, 
Gubucz Panna második és Varga 
Zoltán harmadik helyezett lett.

Sikeres nyelvvizsgák

Az idei tanév során több diákunk is 
sikeres középfokú nyelvvizsgát tett 
angol nyelvből. Deli Boglárka 10.A, 
Gubucz Réka 10.A, Koloh Norbert 
12.A, Gellai Fanni 10.A, Iványi 
István 12.A, Rau Mariann 12.A, 
Kádár József 11.A és Boros Netti 11.A 
osztályos tanulóink. A felkészülést 
segítő tanárok: Rovnyik Katalin, 
Szabadka Marianna és Varsányi 
Gyula. Büszkék vagyunk rájuk.

Sporteredmények

Ádám Sándor 12.B osztályos 
tanulónk eredményesen szerepel 
K1 versenyzőként. 2019. március 
16-án Gyulán került megrendezésre 
A Küzdelem Napja elnevezésű 
küzdősport gála, ahol diákunk 
egyhangú pontozásos győzelmet 
aratott. Március 23-24-én Baján 
egy nemzetközi bajnokságon is 
sikeresen harcolt Sándor. Junior K1 
kategóriában második, míg junior 
kick-light kategóriában első helyet 
szerzett, így nemzetközi bajnoki övet 
nyert. Táncverseny

2019. március 23-án Orosházán 
került megrendezésre a XVIII. 
Táncművészeti Minősítő Verseny, 
melyen Tóth Dominik 12.B osztályos 
tanulónk a dévaványai Feltörekvő 
társastánc csapattal vett részt. Felnőtt 
kategóriában rumba formációval 
arany minősítést szereztek. Másnap 
Mezőtúron a XI. Kner Kupa 
Klubközi Társastánc versenyen 
szerepelt Dominik, ahol párjával 
Séllei Andreával felnőtt kategóriában 
standard és latin táncok kategóriában 
indultak és mindkettőben második 
helyezést értek el.

Országos Diákolimpia

2019. március 26-án a Békés Megyei 
Diáksport Egyesület a mezei futás 
diákolimpiai megyei döntőjét 
rendezte meg Orosházán a bogárzói 
lóversenypályán, ahol gimnáziumunk 
tanulói eredményesen szerepeltek. A 
VI. korcsoportban csapatban a fiúk 
(Feke Balázs 12.B, Hunya Kristóf 
11.A, Lakatos Rikárd 11.A, Tímár 
Krisztián 11.A, Ugrai László 11.A) 
futottak ügyesen, a harmadik helyen 
végeztek. Az V. korcsoportban 
egyéniben Dávid József 10. B 
osztályos diákunk a 6. helyet hozta 
el. A VI. korcsoportban Kalmár Lilla 
12. A osztályos tanulónk egyéniben 
első helyet szerzett, így az április 10-
én Gödöllőn megrendezésre kerülő 
országos döntőbe jutott.
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Látogatás a párizsi Mezőgazdasági 
Kiállításon

Az Agrárminisztérium irányítása 
alatt álló mezőgazdasági szakképző 
intézmények vezetőiből álló szakmai 

küldöttség, Davidovics László, 
ERASMUS+ programkoordinátor, 
a Gyomaendrődi Szakképző Intézet 
igazgatója vezetésével látogatást 
tett a SIA párizsi Nemzetközi 
Mezőgazdasági kiállításon. 
Látogatásuk célja elsősorban a francia 
partnerintézményi hálózat gondozása, 
a gyakornokok mobilitásának 
elősegítése érdekében. A mobilitási 
programot már több mint 20 éve 
irányítja Davidovics úr. Másrészről a 
küldöttség tagjai, az Agrárgazdasági 
Kamara és a Magyar Sajtgyártók 
Egyesületének képviselőinek 
kíséretében találkoztak Jacky 
Salingardes, az FNEC elnökével, 
hogy együttműködési lehetőségeket 
találjanak egy kecskesajt-készítés 
mesterségére szakosodott hazai 
képzési és szaktanácsadó központ 
létrehozásában. A szakmai 
küldöttséget a nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője üdvözölte a 
misszión.

Sikerek a Csapó Dániel 
Emlékversenyen

Iskolánk három tanulója vett részt a 
2019. március 21-22-én, Szekszárdon 
megrendezésre került Csapó Dániel 

Emlékversenyen. Szerető Dorottya 
12 A osztályos tanuló kategóriájában 
I. helyezést ért el! Felkészítő tanár: 
Tölcsér Zoltán. Dolgozat címe: 
A vidéki turizmus lehetőségei 
Gyomaendrődön. - Krajcsó Levente 
3/11C osztályos tanuló szekciójában 
III. helyezést ért el. Felkészítő tanár: 
Kiszely Sándor
Dolgozat címe: A fogathajtás 
kialakulása. A magyar fogathajtás 
története. - Kanó Stefánia 1/13A 
osztályos tanuló szekciójában 
különdíjat nyert. Felkészítő tanár: 
Aszódi Zsófia. Dolgozat címe: A 
szarvasi víziszínház turizmusélénkítő 
hatásai. Gratulálunk tanulóinknak és 
felkészítő tanáraiknak!

Ments meg egy kertet

A Vajdahunyad várában osztották ki 
a “Ments meg egy kertet!” program 
2018. évi díjait.
Az Agrárminisztérium 
képviseletében László Tibor Zoltán 
környezetvédelemért felelős 
helyettes államtitkár köszöntötte a 
megjelenteket. A kertek értékelését 
a kertmentés megálmodója Kovács 
Szilvia Karcag város alpolgármestere, 
“A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos program 
programigazgatója, a zsűri tagja 
értékelte.Majd az iskolák képviselői 
számára az elismerést László Tibor 
Zoltán helyettes államtitkár és 
Kovács Szilvia programigazgató 
nyújtotta át és szívből gratuláltak 
minden díjazottnak.

Franciaországi gyakorlat

Az Erasmus+ Program keretén be-
lül iskolánk tanulói mezőgazdasá-
gi szakmai gyakorlaton vettek részt 
Franciaországban családi vállalkozá-
soknál, gazdáknál. A kinttartózkodás 
alatt tanu-
lóink nem-
csak szak-
mai tapasz-
t a l a t o k r a 
tettek szert, 
hanem hét-
végenként 
felfedezték 
B r e t a g n e 
nevezetes-
ségit is.

TE SZEDD...

...szólt a felhívás, és mi szedtük is a 
rengeteg hulladékot, amik az emberi 
nemtörődömség miatt, elcsúfították 
a környezetünket. Iskolánk 1/9. 
C és 1/9. D osztályos tanulói 
péntek reggel, a Víz világnapján, 
kesztyűket és zsákokat ragadtak, 
majd a Hantoskerti-holtág jelentős 
részét megszabadították az eldobált 
hulladékoktól. Intézményünk, 
oktatási profiljából kifolyólag 
is, kiemelt figyelmet fordít a 
környezeti nevelésre, rendszeresen 
szervezünk olyan programokat, 
amely a környezettudatosságra 
oktatja a diákokat. A program a 
Fenntarthatósági témahét keretein 
belül valósult meg, a gyűjtést 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
koordinálta.

Fenntarthatósági témahét

Intézményünk csatlakozott a 
Fenntarthatósági Témahéthez. A 
diákok a globális felmelegedésről, 
a megújuló energiaforrásokról, a 
biotermesztésről, a gyümölcsösök 
fenntartásáról és a tudatos vásárlásról 
szóló interaktív órákon vehettek részt. 
A kistermelői élelmiszerelőállító és 
falusi vendéglátó szakmás gyerekek 
egészséges alapanyagokból sütöttek 
kekszet és pogácsát.
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XXXXVVVVIIIIIIII. BOGRÁCS NAPJA. BOGRÁCS NAPJA. BOGRÁCS NAPJA. BOGRÁCS NAPJA    
2012012012019999. június . június . június . június 8888. szombat. szombat. szombat. szombat    

Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. 
(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

Nevezési kategóriák:Nevezési kategóriák:Nevezési kategóriák:Nevezési kategóriák:    
 paprikás krumpli (minden változatban) 
 pörkölt
 egyéb (ami a bográcsba belefér) 

Jelentkezés aJelentkezés aJelentkezés aJelentkezés a főz főz főz főzőversenyreőversenyreőversenyreőversenyre    
2012012012019999. . . . június 5június 5június 5június 5----igigigig    

 személyesen a Rózsahegyi Házban 
 vagy a 66/282-659, 30/599-41-67 telefonszámokon 

Nevezési díj: 2000 Ft/csapatNevezési díj: 2000 Ft/csapatNevezési díj: 2000 Ft/csapatNevezési díj: 2000 Ft/csapat    
(Fedett főzőhely, 2 db sörpad asztallal, tűzifa. Minden további garnitúra 1000 Ft.) 

GyomaendrődiGyomaendrődiGyomaendrődiGyomaendrődi árusok jelentk árusok jelentk árusok jelentk árusok jelentkezését ezését ezését ezését várjukvárjukvárjukvárjuk!!!!    
Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel, 

sztárvendégekkel várunk minden érdeklődőt. 

Ismét lesz Bográcsnapi futóverseny!Ismét lesz Bográcsnapi futóverseny!Ismét lesz Bográcsnapi futóverseny!Ismét lesz Bográcsnapi futóverseny!    
A részletes programról később adunk tájékoztatást. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!    

IIIIIIIIIIII. Bográcsnapi Futóverseny. Bográcsnapi Futóverseny. Bográcsnapi Futóverseny. Bográcsnapi Futóverseny    
2012012012019999. június . június . június . június 8888....    

Gyomaendrőd (Öregszőlő) 
Start/Cél: a Rózsahegyi Ház melletti szabad terület

    Gyermek távokGyermek távokGyermek távokGyermek távok::::    Felnőtt távokFelnőtt távokFelnőtt távokFelnőtt távok::::    
 300 méter (óvodások) 21000 méter 
 500 méter (alsós iskolás) 10500 méter 
 1800 méter (felsős iskolás) 5250 méter 

 Mindenki befutóérmet kap 
 Az egyes távokon korcsoportos értékelés történik 
 A gyerekek is éremdíjazásban részesülnek 
 Az eredményhirdetést követően mindenki vendégünk 

egy tál bográcsosra 

A részletes programról később adunk tájékoztatást. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!    

 „Hazatértünk” 
gyomaendrődi kötődésű 

képzőművészeti kiállítás sorozat 

MEGHÍVÓ 

A Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 
Közalapítvány kuratóriuma 

tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit 

a 80 éves E. SZABÓ ZOLTÁN 
festőművész jubileumi kiállításának 

megnyitójára. 
Helye: Vidovszky Béla Városi Képtár, 

Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 11. 
Ideje: 2019. május 11. (szombat) 10 óra 

Köszöntőt mond: TOLDI BALÁZS, 
Gyomaendrőd város polgármestere 

A kiállítást megnyitja: 
DR. SZEMENYEI SÁNDOR 

nyugalmazott középiskolai igazgató 
Műsorral közreműködik: 

Papp Gábor művésztanár gitáron 

A kiállítás megtekinthető: 
2019. június 15-ig hétfő-szerda-

pénteken: 12-17 óráig, kedd-
csütörtök-szombaton: 8-13 óráig

 „Hazatértünk” 

gyomaendrődi kötődésű 
képzőművészeti kiállítás sorozat 

 A Vidovszky Béla Városi Képtárban 
/Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 11./ 

2019. május 3-ig még látható 
Murányi Teréz és Kolarovszki Zoltán 

közös képzőművészeti kiállítása. 

Nyitva tartás: hétfő-szerda-
péntek: 12-17 óra, kedd-

csütörtök-szombat: 8-13 óra 
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Országos Fitkid Bajnokságon jártak a gyomaendrődi lányok

Egyesületünk fitkid versenyzői 2019.03.09-én Szentesen 
jártak, ahol részt vettek az FITKID Dance B és Dance Show 
Országos Bajnokságon. Nagyon erős mezőny jött össze, 

több, mint 200 versenyző mutatkozott be ezen a napon. Gyo-
maendrődről 14 lány mutatta be gyakorlatát. 13-an egyéni 
versenyszámban indultak, és emellett két csapatszámban is 
megmérettettük magunkat. Nagyon büszkék lehetünk a lá-
nyokra, hiszen nagyon kevés idejük volt felkészülni erre a 
versenyre, és így is nagyon szép eredmények születtek!
Eredmények:
2. korcsoport: 7. hely: Sztvorecz Gréti; 15. hely: Csipai 
Csenge; 16. hely: Farkas Lara; 18. hely: Zádori Zoé; 22. 
hely: Hankó Réka. 3. korcsoport: 7. hely: Gombkötő Zsófia. 
4. korcsoport: 4. hely: Gyovai Tímea. 5. korcsoport: 5. hely: 
Fekécs Noémi; 7. hely: Gulyás Kitti; 8. hely: Hankó Panna; 
9. hely: Tímár Petra; 11. hely: Szunyogh Hanna; 19. hely: 
Nagy Andrea
Csapat: 2. korcsoport:4. hely - SIVA TÁNCA: Farkas La-
ra, Gombkötő Zsófia, Hankó Réka, Sztvorecz Gréti, Zádo-
ri Zoé. 3. korcsoport: 6. hely – MATRÓZOK: Farkas Lili, 
Fekécs Noémi, Hankó Panna, Nagy Andrea, Szunyog Han-
na, Tímár Petra.

Az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Gyomaend-
rődi Judo Klub versenyzői éremesővel tértek haza a március 
23-án Domaszéken megrendezett XV. Tökmag Kupa, nem-
zetközi judo versenyről:
Diák „A”: Takács Anna II. hely
Diák „B”: Fekécs Gyula II. hely
Diák „C”: Buza Péter I. hely; Félix Patrik II. hely; Jónás Za-
lán III. hely; Takács Sára III. hely
A gyerekeknek mindig nagyon erős mezőnyben kell helyt 
állniuk, ennek ellenére szép eredményeket érnek el.
A domaszéki versenyen kívüli idei eredmények:
Diák „A”: Takács Anna – Nagykőrös V. hely
Diák „B”: Fekécs Gyula – Mórahalom I. hely; Nagykőrös 
III. hely; Budapest III. hely
Diák „C”: Jónás Zalán – Mórahalom III. hely; Nagykőrös 
VII. hely; Budapest II. hely; Budaörs II. hely
Diák „C”: Takács Sára – Nagykőrös II. hely
Diák „D”: Buza Péter – Nagykőrös II. hely
Diák „D”: Félix Patrik – Nagykőrös II. hely
Serdülő: Bartik Marcell – Mórahalom IX. hely; 
Nagykőrös IX. hely

Sportolóink jelenleg a május 4-én, a gyomaendrődi Varga 
Lajos Sportcsarnokban megrendezésre kerülő, VI. Gyoma-
endrőd Kupa regionális versenyre készülnek. A gyerekek 
edzője és felkészítője: Garai János és Katona Ákos 

(Gyomaendrődi Judo Klub)

Éremeső a Gyomaendrődi Judo Klubnál
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A korábban már részletezett fizi-
kai versenyeken elért eredmények 
több mint biztatóak a versenyszezont 
illetően. Azonban gondoskodnunk 
kell a megfelelő minőségű és meny-
nyiségű eszközállományról is, amely 
ennek megfelelően folyamatosan nö-
vekszik. Az idén négy darab Hody 
Mythos versenykajak került beszer-
zésre elsőkörben, de hajóparkunk fej-
lesztése folyamatos. Az úszóstégünk 
is megújult, teljes felújításon esett át. 
A vasszerkezet egy része cserére, ill. 
megerősítésre került, valamint teljes 
egészében új burkolatot kapott.  Így 
több mint 60 nm stég felület áll a gye-

rekek rendelkezésére, amelyen egy-
mást nem akadályozva tudnak kényel-
mesen vízre szállni. A megnövekedett 
létszám miatt egy új kezdőcsoport is 
elindult, amelyben változatos edzések 
során ismerkednek a kicsik a kajakozás 
rejtelmeivel.

Az időjárás enyhülésével lehetővé 
vált a vízen való edzésmunka is, amit 
persze már nagyon vártak a versenyző-
ink, de eddig a hideg időre való tekin-
tettel azt egészségük megóvása érdeké-
ben nem kockáztattuk meg. Azonban 
most már teljes értékű kajakos edzést 
tudnak végezni és a technikai eszkö-
zöknek a segítségével utólag is ki lehet 
elemezni a mozdulatokat, az edzőkkel 
közösen meg lehet beszélni az esetleges 
hibákat, visszanézve egy-egy „pályát”. 
A versenyekre való felkészülés mellett 
persze jut egy kis idő „csak” élvezni a 
jó levegőt, a barátokkal megbeszélni a 
nap történéseit, látni a természet szép-
ségeit és élvezni a mozgást, az evezést.

A Körös Kajak versenyzői diák-
olimpiai futóversenyen is részt vettek 
és nagyszerű, dobogós helyezéseket 
szereztek. Öröm volt látni, hogy bár 
futóversenyről volt szó, mégis Körös 
Kajakos sportolók álltak túlnyomó-

részt a dobogókon.  Gellai Balázs első 
helyezést ért el, Gubucz Panna, Varjú 
Marcell és Nagy Ágoston második lett, 
Gellai Gergő negyedik helyen végzett, 
de a többi „gyerekünk” – Fehér Dávid, 
Csiki Roland, Vatai Botond, Kertész 
József, Szabados Noé - is jól teljesített. 
Ezen kívül Budapesten ergométeres 
versenyen is részt vettek versenyzőink, 
akik a nagyon erős mezőnyben kiváló-
an helyt álltak, tekintve, hogy ez volt 
az első ilyen típusú megmérettetésük.

Egyesületünk ebben az évben úszás-
oktatást is tart kezdő, kajakozni vágyó 
fiataloknak, hogy elsajátítsák az eve-
zéshez nélkülözhetetlen úszástudást. 
Ezzel kapcsolatban és más, a kaja-
kozással, edzésekkel kapcsolatban is 
forduljanak bizalommal Csőke Zsolt 
edzőhöz. Tel.: 06704201944. Várunk 
mindenkit, aki az aktív életmódhoz a 
kajakozást, túrakenuzást, sárkányha-
józást szeretné választani, akár más 
sortágakkal kiegészítve. Az idén is 
szervezünk különféle táborokat, vá-
runk minden gyermeket, hogy a sza-
badidejét hasznosan, mozgással töltse, 
s legyen tagja Magyarország egyik leg-
sikeresebb sportágának.

Körös Kajak fejlesztések a versenyszezonra

SOSE HALOK MEG 
Az első 75

Könyvbemutató és közönségtalálkozó  
KOLTAY RÓBERT-tel 

Közreműködik Gál Ildikó 

Határ Győző Városi Könyvtár  
Gyomaendrőd Fő út 230. 

2019. április 23. (kedd) 17 óra
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Védőnői tájékoztató
Kedves Olvasóink!

2019. április hónaptól körzethatár 
módosítások lépnek életbe a védőnői 
gondozásban. 
Az ezt megelőző időszakban 2 iskolai, 
1 vegyes (területi + iskolai) és 4 
területi védőnői körzetben láttuk el 
feladatainkat. Ez módosult, összesen 
a korábbi hét körzet helyett, hatra 
csökkent. (2 iskolai, 4 területi körzet) 
Néhány utca (Gutenberg u., Keresztúri 
u., Magtárlaposi u., Újkert sor, 
Nyárszegi utca, Németzugi sor,  
Ady Endre u., Besenyszegi u.) a gyomai 
Védőnői Szolgálat ellátási területéről 
átkerült, az endrődi városrészen működő 
Védőnői Szolgálat telephelyén lévő 
körzetekbe. A körzethatár módosítások 
a lakosság érdekeit szem előtt tartva, 
a legkisebb változtatásokkal lettek 
kialakítva. 
Kérjük, forduljanak hozzánk 
bizalommal a jövőben is!  Jó egészséget 
kívánunk!

Védőnők
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