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Január elsejétől Pap-Szabó Katalin 
személyében új jegyző irányítja a helyi 
közügyeket igazgató Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkáját.  Dr. Urin Anna az elmúlt 
év végén távozott a hivataltól, mivel 
más területen kíván tovább dolgozni. 
Pályázati eljárás eredményeként 
Pap-Szabó Katalin nyerte el az 
önkormányzati hivatal vezetését, ő 
lett Gyomaendrőd város Jegyzője. 
Pap-Szabó Katalin bemutatkozása: 

Tisztelettel köszöntöm 
Gyomaendrőd Város lakóit!

Pap-Szabó Katalin vagyok, 2019. 
január elsején Gyomaendrőd Város 
jegyzőjeként kezdtem meg mun-
kámat, így engedjék meg, hogy 
röviden bemutassam magam. 
Szeghalmon születtem 1978-ban. 
A középiskola megkezdéséig csa-
ládommal Körösladányban él-
tem. Békéscsabán a Tevan Andor 

G imnáz iumban 
é r e t t s é g i z t e m , 
majd a Debreceni 
Egyetemen kez-
detem meg fel-
sőfokú tanulmá-
nyaimat, ahol 
Terület-és telepü-
lésfejlesztő geo-
gráfus diplomát 
szereztem 2003-
ban. A Budapesti 
Corvinus Egyetem 
K ö z i g a z g a t á s -
tudományi Karán 
2009-ben vehet-
tem át Igazgatás 
szervezői okleve-
lemet.
Az egyetem el-
végzését köve-
tően a közigaz-
gatásban helyez-
kedtem el. Első 
m u n k a h e l y e m 
Budapesten, a 
Földművelésügyi 
Minisztérium hát-
térintézménye a 
jelenlegi Herman 
Ottó Intézet volt, 
ahol titkárság ve-
zetőként dolgoz-
tam. 2006-ban 
családalapítás mi-
att visszatértem 
Békés megyébe. 

Férjemmel és két gyermekünkkel, 
azóta is Szeghalmon élünk, ahol 
családunk nyomdaipari vállalkozást 
működtet.
Szeghalmon eltöltött évek alatt 
Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás munkaszervezeténél, majd 
a munkaszervezeti feladatokat ellá-
tó Szeghalom Város Polgármesteri 
Hivatalánál, álltam alkalmazásban, 
ahol előbb igazgatási feladatokat 
láttam el, majd a munkaszervezet 
átszervezését követően már munka-
szervezet vezetőként végeztem tevé-
kenységet. 2013 novemberében köz-
igazgatási szakvizsgáz tettem. 2015 
augusztusában sikeresen pályáztam 
meg a Bucsai Közös Önkormányzati 
Hivatal vezetésére kiírt jegyzői pályá-
zatot, melyet követően 2018. decem-
ber 31. napjáig vezettem a Hivatalt.
Ez év januárjában egy újabb sikeres 
pályázatot követően a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjeként állhattam munkába 
az Önök településén. A település 
és a hivatal megismerését 
követően legfontosabb célom, 
hogy mind a két képesítésemmel 
megszerezett tapasztalatommal 
és szaktudásommal a települést 
szolgáljam. A közigazgatási feladatok 
precízen, magas színvonalon 
az ügyfelek elégedettségére, 
ügyfélbarát módon kerüljenek 
ellátásra. Ezzel párhuzamosan a 
településfejlesztéséért végzett munka 
a rendelkezésre álló lehetőségek 
maximális kihasználásával valósuljon 
meg.
Munkám során arra törekszem, 
hogy szakmailag felkészülten, 
lelkiismeretesen végezzem 
munkámat, Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás és Hunya települések 
által fenntartott közös önkormányzati 
hivatal dolgozóival együtt a 
település lakóinak érdekében és 
megelégedésére.

Új jegyző a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal élén
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2019-ben január utolsó napján, 
tizenöt napirendi pont tárgyalásával 
kezdődött a képviselő-testület új 
éve. Elsőként a védőnői körzetekről 
döntöttünk. Egy körzet felosztásra 
került, sajnos kevesebb a születésszám, 
fogy a lakosság, ezért indokolt, hogy 
a körzeteket újragondoljuk. Első 
fordulóban tárgyaltuk, a képviselők 
egyetértettek az előkészített 
döntéssel, amelynek eredményeként 
a megmaradó körzetek finanszírozása 
kedvezőbbé válik. Pályázhatók az 
ugynevezett civil alapok. A város 
költségvetéséből jelentős összeget 
fordítunk ezek működtetésére, amely 
környezetvédelmi-, sport-, ifjúsági- 
és civilszervezetek támogatását teszi 
lehetővé. A pályázatokat elektronikus 
úton kell benyújtani, március 3-án 24 
óráig, cégkapun keresztül

Elfogadtuk a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum beszámolóját, 
amely pályázat megvalósításáról 
szólt.  A KEF egymillió forintot nyert 
idei feladatainak ellátására, amelyet 
önkormányzatunk százezer forinttal 
egészít ki, így 1 millió 100 ezer forintos 
programot valósítanak majd meg az 
idén. Bízom benne, hogy az idei évben 
is színvonalas, a fiatalok számára 
befogadható programot állítanak össze. 
Az elmúlt években is sok érdekes és 
figyelemfelkeltő programjuk volt. 
Felülvizsgáltuk és jóváhagytuk a roma 
és német nemzetiségi önkormányzattal 
kapcsolatos együttműködési 
megállapodást.

Az állati hulladékbefogadó és 
a gyepmesteri telep üzemeltetését 
a végelszámolás alatt álló 
Gyomaközszolg Nonprofit Kft-től 
áthelyeztük a Zöldpark Nonprofit Kft-
be. Testületünk szintén felülvizsgálta 
a megállapodását a Gyomaendrődi 
Üdültetési Szövetséggel. A 
megállapodásban nem változott semmi, 

a korábbi megállapodást hagytuk 
helyben.

Jóváhagytuk a Liget Fürdő 
felújítással, állagmegóvással, 
karbantartással kapcsolatos intézkedési 
tervét, amelyhez tízmillió forintot 
biztosítunk.  Sajnos a fürdő működése 

minden évben önkormányzati 
támogatásra szorul, így ezeket a 
felújítási munkákat sem tudja a 
saját forrásból megoldani.  Ezzel az 
összeggel a legfontosabb karbantartási 
és állagmegóvási munkákat végzik el, 
növekedni fog az üzembiztonság és az 
esztétikai megjelenés is. 

Február elején, mind három 
önkormányzati bizottság tárgyalta 
Gyomaendrőd város 2019. évi 
költségvetésének előterjesztését, 
amelyről a képviselő-testület 
február 14-én dönt. A tavalyi évben, 
ötmilliárd forint volt év végére a 

város költségvetése. Az idei évben 
három és félmilliárd forintról 
fog indulni a tervezet szerint a 
költségvetésünk. Bízom abban, hogy 
nyertes pályázatoknak, esetleges 
állami normatíva-változásoknak, 
növekedéseknek köszönhetően, olyan 
növekedés érhető el, mint 2018-ban. 
Ott is hasonló összegről indultunk, és 

év végére ötmilliárd forint fölé kúszott 
a költségvetésünk. A pályázatok 
közül már több lezárult, kifizetésre 
kerültek. Többek között a belvíz IX-
es ütem, az öregszőlői utak építése, 
az önkormányzati hivatal felújítása, 
az endrődi főtér felújítása. Ezek 
összességében, majdnem egymilliárd 
forintot tesznek ki. Bízom abban, 
hogy a már beadott pályázataink, 
illetve azok, amelyeket még az idén 
nyújtunk be, sikeresek lesznek, így 
magasabb összeggel zárjuk a 2019-es 
költségvetési évet.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
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HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE MINDEN 
GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA ELJUT!

Ha nem kapta meg a lapot, 
jelezze a szerkesztőség felé. 

Elérhetőség: 66/218-370
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A napokban a Gyomaendrődi Járási 
Hivatalba látogatott Deák Ramóna 
(Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakközépiskola) 
diák járási hivatalvezető és Deli 
Boglárka (Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium) 
diákpolgármester. A közelmúltban 
hivatalba lépett két diákvezetőt tavaly 
év végén a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatalban iktatták be 
tisztségükbe.

A diákvezetők 
egy bejárás ke-
retében ismerték 
meg a járási hi-
vatal szervezetét, 
működését, majd 
részt vettek a hi-
vatal heti szinten 
megrendezett ve-
zetői értekezletén 
is. Az értekezle-
ten dr. Pacsika 
György járási 
hivatalvezető is-

mertette a hivatal legfontosabb jellem-
zőit, az osztályvezetők pedig bemutat-
ták az osztályuk működését, munkáját.
A járási hivatal vezetői ezt követően 
egyeztették a diákvezetőkkel azon fel-
adatokat (fogyasztói tudatosság növe-
lése, személyi igazolvány készítésének 
fontossága, ügyfélkapu létesítésének 
népszerűsítése), amelyekben aktív sze-
repet vállalnak, együttműködnek idén 
is a fiatalokat érintő releváns informá-
ciók közvetítésében.

Diákvezetők a járási hivatalban

A hajdani csodatevő myrai püs-
pök Szent Miklós névnapján, azaz 
Mikulás napján a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal képviseletében dr. 
Smiri Sándor hivatalvezető-helyettes 
mintegy 60 kilogramm tartós élelmi-
szert adott át Pljesovszki Ágnesnek, a 
Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi 
Szervezete vezetőjének. Az adomá-
nyok nehezebb sorsú embertársaink 
ünnepét teszik szebbé.
A járási hivatal dolgozói által össze-
gyűjtött adományok átadására a Békés 
Megyei Kormányhivatal és a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 
között a közelmúltban megkötött stra-
tégiai együttműködési megállapodás 
keretében került sor. A száraztésztát, 
lisztet, cukrot és májkrémet is tartal-
mazó tartós élelmiszer adományt a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal épületé-
ben adta át dr. Smiri Sándor hivatalve-
zető-helyettes a Magyar Vöröskereszt 
Szarvasi Területi Szervezete vezetőjé-
nek.
A küszöbön álló ünnepek és a hideg téli 
idő közeledtével a rászoruló családok 
számára különösen fontos segítséget 
nyújthatnak az ilyen, és ehhez hasonló 
adományok.

A járási hivatal 
dolgozóinak 

adományát adták át a 
Vöröskeresztnek

A Gyomaendrődi Járási Hivatal kar-
öltve a Gyomaendrődi Zenebarátok 

Kamarakórussal „Adventi Dallamok” 
elnevezésű koncerttel köszöntötte a 
járási önkormányzatok, intézmények, 
szervezetek és vállalkozók képviselő-
it, valamint a zenekedvelő érdeklődő-
ket a hivatal dísztermében. Dr. Pacsika 
György hivatalvezető köszöntő gon-
dolatait követően 
felcsendültek az 
ismert dallamok 
és a kórus életé-
ről szóló anek-
doták, melyek 
az ünnepi készü-
lődés hangulatát 
színesítették. A 
koncerten szólót 
énekelt Gecsei 
Lilla, Ladányi 
Sára, Nagy 
Ildikó Szelei 
Gabriella, Papp 
Lilla. Zongorán 

kísért Dinya Milán és Vozár Márton 
Krisztián. A rendezvény záróakkordja-

ként dr. Pacsika György a hivatal mun-
katársa Bohák Ildikó által készített hor-
golt angyalkákkal és gravírozott em-
léklappal kívánt békés, boldog ünne-
peket és mondott köszönetet Gecseiné 
Sárhegyi Nóra kórusvezetőnek, illetve 
és a kórus tagjainak.

Zenebarátok adventi dallamai a járási hivatalban
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Az ügyfélközpontú gondolkodás, a 
rugalmasság, valamint a konstruktív 
együttműködés ékes példáját szolgál-
tatta a Gyomaendrődi Járási Hivatal a 
napokban, amikor ügyfélfogadási időn 

kívül nyitott ügy-
félkaput a Szent 
Gellért Katolikus 
Gimnázium 33 
végzős tanulója a 
hivatal kormány-
ablakában. Mint 
ismeretes, a felvé-
teli előtt álló tanu-
lóknak minden-
képpen szüksé-
gük van az elekt-
ronikus felvételi 
eljárás lebonyo-
lításához ügyfél-
kapu létesítésére. 

Tekintettel arra, hogy a Szent Gellért 
Katolikus Gimnázium továbbtanulni 
szándékozó diákjainak többsége nem 
rendelkezett ügyfélkapuval, az alma 
mater képviselője megkereste a járá-

si hivatalt, közreműködésüket kérve, 
hogy a gimnázium végzős évfolyama 
mihamarabb elvégezhesse az ügyfél-
kapu regisztrációt. Annak érdekében, 
hogy a diákok tömege ne „zavarja” az 
ügyfélfogadást, a járási hivatal szerda 
délelőtt, a normál ügyfélfogadási időn 
kívül biztosított ügyintézési lehető-
séget az oktatási intézmény felvételi 
előtt álló végzős tanulóinak. A járási 
hivatal kormányablak ügyintézői alig 
háromnegyed óra alatt minden tanuló 
ügyfélkapu regisztrációját elvégezték. 
A Gyomaendrődi Járási Hivatal nagy 
hangsúlyt fektet az oktatási intézmé-
nyekkel, önkormányzatokkal, egyéb 
közfeladatot ellátó szervezetekkel való 
együttműködésre. Ezt a konstruktív 
partnerséget példázta a Szent Gellért 
Katolikus Gimnázium végzős diákjai-
nak ügyfélkapu nyitási akciója is.

Ügyfélfogadási időn kívül is a diákok rendelkezésére állt 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal

A Körös-szögi Civil Fórum ötlete 
alapján került megszervezésre a 
Települési és Megyei Értéktárba került 
helyi értékek kiállítása Szarvason. A 
decemberi megnyitón öt település vett 
részt. /Békésszentandrás, Csabacsűd, 
Gyomaendrőd, Kondoros és Szarvas/ 
A kiállításon megjelenített értékek igen 

nagy változatosságot mutattak. 
Városunk néhány tárgyi, de 
zömében a roll-plakátokkal volt 
jelen és mutatkozott be. 
Závoda Ferenc a Megyei 
Értéktár Albizottság tagja 
köszöntötte a résztvevő 
településeket, megerősítette, 
hogy a helyi értékek fontosak 
a települések számára, azokat 
gyűjteni és őrizni kell az 
utókornak. 
Hévízi Róbert, a Körös –
szögi Civil Egyesület elnöke 
elmondta, hogy térségünkben 
sok olyan érték található még, 
amely nem került a méltó 
helyére. Ennek érdekében 
kezdeményezni fogja egy 
Tájegységi Értéktár Bizottság 
létrehozását. 
Végezetül a Tessedik 
Táncegyüttes műsorát láthattuk, 
mely három tájegység táncát 
mutatta be. Meghallgattuk 
Csesztvan András gondolatait 
a náptáncoktatás hazai 
eredményeiről. Különösen 

kiemelte a különböző tájegységek 
táncainak megismerését, illetve azon 
túli hozadékát is, a szoros barátságok 
kötődését a táncegyüttesek tagjai 
között.

Lehóczkiné Timár Irén
Helyi Értéktár Albizottság elnöke

Értéktárunk bemutatkozása Szarvason SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2019. február 20. 17 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Fő út 224.

(Fodrászüzlet emeletén)

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató

Tel.: 0630/409-2868
AKO: B = 124,14%  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

Farsangi kiegészítők: 
fejdíszek, kalapok, 

álarcok, arcfestékek, 
játékfegyverek. 

Új LEGO kollekció!
Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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Dankó Béla országgyűlési képviselő tájékoztatója
Adócsökkentéseket hozott a 2019-es év is

Magyarország 2017-ben elnyerte 
az Európai Unióban a legnagyobb 
adócsökkentő címet. Az 
adócsökkentési politikáját a kormány 
folytatja 2019-ben is.
Többek között folytatódik a 
gyermekes családok támogatásainak 
kibővítése, januártól havi 40 ezer 
forint lett a kétgyermekesek családi 
adókedvezménye. 
Míg 2010-ben mindösszesen 12 

milliárd forintot fordított az állam 
családi adókedvezményre, és a 
nagycsaládosoknak járt csupán néhány 
ezer forintos havi adóenyhítés, addig 
az idén a Pénzügyminisztérium 
számításai szerint 360 milliárd 
forint marad a legálisan dolgozó és 
gyermeket nevelő szülőknél a családi 
adókedvezménynek köszönhetően.
Emellett az UHT és az ESL tej 
áfája 5 %-ra csökkent. Az öregségi 
nyugdíj mellett dolgozók jövedelme 
után 2019-ben már csak a 15 % 
személyi jövedelemadót kell fizetni. 
A legkisebb vállalkozások áfa alóli 
mentessége 8 millió forintról 12 
millió forintra nőtt január 1-jétől, 

emellett megszabadulnak az áfa-
bevallás kitöltésének kötelezettsége 
alól is. Az adóhivatal százezer egyéni 
vállalkozónak elkészíti a bevallási 
tervezetet.
Emellett 20 ezer forintig pedig minden 
lakossági átutalás mentesül a pénzügyi 
tranzakciós illeték alól.
Az adminisztráció egyszerűsítésének 
jegyében öt adófajta szűnik meg. A 
magánszemélyek egyes jövedelmeit 
terhelő 75 %-os különadón kívül 
megszűnik a hitelintézeti különadó és 
a kulturális adó is. A baleseti adó a 
biztosítási adóba, és az egészségügyi 
hozzájárulás (eho) pedig a szociális 
hozzájárulási adóba olvad.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési koncepciójának működési céltartaléka terhére nyilvános pályázatot hirdet 
a Civil Alapból, Idegenforgalmi Alapból, Környezetvédelmi Alapból és a Sport Alapból 

pályázati úton elnyerhető vissza nem térítendő támogatásokra.

A pályázati kiírás részletei megtalálhatóak az önkormányzat internetes honlapján.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei
2018-ban szervezetünk negyedik al-
kalommal nyújtott be pályázatot mű-
ködtetésének megsegítésére, valamint 
programjainak megvalósítására, me-
lyet a szakhatóság 900.000 Ft támoga-
tásban részesített. A pályázati feltételek 
szerint,- amely 90%-os intenzitású- ezt 
az összeget Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata még 100.000 Ft.-al egé-
szítette ki. A megvalósítására 2019. év 
első felében kerül sor. A nyertes pályá-
zat programja:

Pál Feri atya előadása 2019. márci-
us 8-án 14 órakor a Határ Győző Vá-
rosi Könyvtárban, „Hogyan segítsünk 
magunknak és egymásnak?” témakör-
ben a szülők és pedagógusok számára.

A Kábítószer-ellenes Világnapon 
konferenciát szervezünk szakembe-
rek és minden érdeklődő számára, ahol 
kiemelten a felnőtt és idősebb korosz-
tály gyógyszerfogyasztásával foglal-

kozunk, orvos bevonásával.
Rajzpályázatot hirdetünk a telepü-

lésen tanuló diákok számára. Az ered-
mény kihirdetést a Kábítószer-ellenes 
Világnapra tervezzük.

A KEF tagjai látogatást tesznek a 
Szegedi Drogambulancián, megis-
merik az ott folyó munkát, valamint 
a Szatymazi Rehabilitációs Centrum 
működését. Ebben az intézményben 
olyan gyerekeket és fiatalokat is kezel-
nek, akik még nem töltötték be a 18. 
életévüket. A látogatók tájékoztatást 
kapnak a bekerülés feltételeiről és a 
gyógyulási folyamatokról.

A Kihívás Napján Egészségpiac és 
Sportmajális szervezésével csatlako-
zunk a város aznapi rendezvényeihez. 
Itt a KEF pultjánál „Totó” kitöltésére 
kerül sor, és kipróbálhatók lesznek a 
részeg szemüvegek is.

Programjaink között szerepel, - 

szintén negyedik alkalommal a Járá-
si Hivatallal közös szervezésben- „Egy 
neves sportolóval való személyes ta-
lálkozás”, melynek célja a pozitív pél-
da bemutatásán keresztül felhívni a 
figyelmet a rendszeres sportolás jó-
tékony hatására. Idén Ugyan Ani-
ta hegymászó lesz a vendégünk, aki a 
település 8. osztályos tanulói számá-
ra tart majd előadást. Kedves Szerve-
zők! A tavalyi pályázatból megvásárolt 
részeg szemüvegek rendelkezésre áll-
nak, igény esetén lehetőség van azok 
bemutatására különböző iskolai és vá-
rosi rendezvényeken, elsősorban gyer-
mekek és fiatalok számára.
Tisztelt Olvasó!
A KEF továbbra is várja olyan szerve-
zetek vagy magánszemélyek jelentke-
zését, akik tevékenyen részt kívánnak 
venni a település drogprevenciós prog-
ramjainak megvalósításában. 

Lehóczkiné Timár Irén elnök, 
Pál Jánosné titkár
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Tisztelt Adózók! A Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
önkormányzatai 2019. február 
25 – március 1. között fognak 
csatlakozni az Önkormányzati ASP 
Adó szakrendszerhez. Ezen túl 2019. 
január 1-től több fontos, adózást érintő 
szabály, eljárási rend is megváltozott. 
Ezekkel összefüggő változásokról az 
alábbi tájékoztatást adjuk:

Elektronikus ügyintézés, 
kapcsolattartás:
A gazdálkodó szervezetnek minősülő 
adózók (ide tartoznak az egyéni 
vállalkozók is) elektronikus úton 
kötelesek kapcsolatot tartani az 
önkormányzati adóhatósággal.
A gazdasági társaságok, 2019. január 
1-től kizárólag elektronikusan, 
cégkapun keresztül intézhetik 
önkormányzati hatáskörbe tartozó 
helyi adó és más adóügyeiket (pl.: 
gépjárműadó) az önkormányzati 
adóhatóságnál. Ez magába 
foglalja többek közt a bevallások, 
bejelentések, kérelmek benyújtását, 
a levelezések lebonyolítását, a 
hivatalos dokumentumok letöltését. 
Az önkormányzati adóhatóság 
küldeményeit ugyancsak a cégkapun át 
küldi meg az érintetteknek. A cégkapus 
kommunikáció teljes egészében 
kiváltja a hagyományos papír alapú 
levelezést.
Az egyéni vállalkozók, az adóköteles 
tevékenységet végző természetes 
személyek is elektronikus 
kapcsolattartásra, elektronikus 
ügyintézésre kötelezettek az 
adóhatóság felé. Esetükben a Központi 
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz 
(KÜNY) kapcsolódó tárhely, az 
ügyfélkapu szolgál az elektronikus 
kommunikációra. 
Nem kötelezett elektronikus 
ügyintézésre a természetes személy, 
a lakásszövetkezet, adószámmal nem 
rendelkező egyesület és alapítvány, a 
600 ezer Ft éves árbevételt meghaladó 
mezőgazdasági őstermelő, az egyéni 
vállalkozói nyilvántartásban nem 
szereplő, de az SZJA törvény alapján 
egyéni vállalkozónak minősülő 
személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, 
szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági 
végrehajtó, szolgáltató állatorvos).
Az elektronikus kapcsolattartás 
az adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványok benyújtásával, 
szabadon szövegezett beadvány 
esetében pedig az Általános Célú 
Kérelem Űrlap, vagyis az e-papír 

szolgáltatás igénybevételével 
valósulhat meg. Az elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett adózóktól 
csak az ezen az úton benyújtott 
bevallásokat, adatbejelentéseket, 
egyéb dokumentumokat fogadja el 
adóhatóságunk. 

Adóhatóság előtti képviselet:
Ha törvény nem írja elő az adózó sze-
mélyes eljárását, helyette törvényes 
képviselője, vagy az általa, illetve törvé-
nyes képviselője által meghatalmazott 
személy is eljárhat.
A meghatalmazott a képviseleti jogo-
sultságát – ha azt a rendelkezési nyil-
vántartás nem tartalmazza – köteles 
igazolni. A meghatalmazást közokirat-
ba vagy teljes bizonyító erejű magánok-
iratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe 
kell mondani. Ha a meghatalmazásból 
más nem tűnik ki, az kiterjed az eljá-
rással kapcsolatos valamennyi nyilat-
kozatra és cselekményre. A képviseleti 
jog keletkezése és megszűnése az adó-
hatósággal szemben az adóhatóság-
hoz történő bejelentés beérkezésétől 
hatályos azzal, hogy a képviseleti jog 
megszűnésének bejelentése napján a 
meghatalmazottat még az adóhatósági 
iratok átvételére jogosult személynek 
kell tekinteni. 
Jogi személyt és egyéb szervezetet az 
adóhatóság előtt állandó meghatalma-
zás alapján
- a képviseleti jogosultságát igazoló 
nagykorú tag, foglalkoztatott – fiók-
telep esetében ideértve az anyavállalat 
foglalkoztatottját is,
- kamarai jogtanácsos,
- ügyvéd,
- ügyvédi iroda,
- nyilvántartásba vett adószakértő, nyil-
vántartásba vett okleveles adószakér-
tő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, 
könyvvizsgáló, könyvelő,
- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra 
vagy adótanácsadásra jogosult gazda-
sági társaság, illetve egyéb szervezet 
törvényes vagy szervezeti képviselője, 
foglalkoztatottja, tagja képviselheti.

Természetes személyt az adóhatóság 
előtt állandó meghatalmazás alapján 
bármely – képviseletre alkalmas – 
nagykorú személy is képviselheti.

Felhívjuk a képviselők – 
meghatalmazottak (könyvelői-, 
ügyvédi irodák stb.) – figyelmét 
képviseleti joguk bejelentésére, mivel 
az adóbevallások, adatbejelentések 
elektronikus úton történő benyújtásához 

is szükséges a képviseleti joguk 
igazolása, ellenkező esetben a 
beküldött bevallások, adatbejelentések 
nem elfogadhatók, nem dolgozhatók 
fel. 

Helyi adó és gépjárműadó alóli 
mentességi nyilatkozatok:
A helyi adókról szóló törvény 
értelmében adómentes valamennyi 
helyi adó alól többek közt az egyesület, 
az alapítvány, a közszolgáltató 
szervezet és kizárólag a helyi iparűzési 
adó vonatkozásában a közhasznú, 
kiemelkedően közhasznú szervezetnek 
minősülő nonprofit gazdasági társaság. 
A mentesség abban az adóévben illeti 
meg az adóalanyt, amelyet megelőző 
adóévben folytatott tevékenységéből 
származó jövedelme után sem bel- sem 
külföldön adófizetési kötelezettsége 
nem keletkezett. 
Az építmények után megállapított 
építményadóban a mentesség azon 
épület, épületrész után jár, amelyet 
az ingatlan-nyilvántartásban 
tulajdonosként bejegyzett adóalany 
kizárólag a létesítő okiratában 
meghatározott alaptevékenysége, 
főtevékenysége kifejtésére használ.
Gépjárműadó esetében, a 
gépjárműadóról szóló törvény alapján 
mentes az adó alól az egyesület, 
az alapítvány a tulajdonában lévő 
gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet 
megelőző évben társasági adófizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. 
Továbbá adómentes az autóbusz, ha 
az adóalany a tárgyévet megelőző 
évben elért számviteli törvény szerinti 
nettó árbevételének legalább 75%-a 
helyi és helyközi menetrendszerinti 
közúti tömegközlekedés folytatásából 
származott.
A fenti feltételek meglétéről az 
adóalany - az adóév ötödik hónapjának 
utolsó napjáig (ebben az évben 2019. 
május 31.) - írásban köteles nyilatkozni 
az adóhatóságnak. A nyilatkozatok 
adóbevallásnak, adatbejelentésnek 
minősülnek. Nyilatkozat hiányában az 
adóelőírások az általános szabályok 
alapján esedékesek és végrehajthatók.

Helyi adókkal kapcsolatos változások, tájékoztatások



HÍRMONDÓ 7

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

Őstermelők helyi iparűzési 
adóbevallása:
2019. adóévtől, ha az egyéni 
vállalkozó mezőgazdasági őstermelői 
tevékenysége révén is vállalkozónak 
minősül, akkor az egyéni vállalkozói 
tevékenység és a mezőgazdasági 
őstermelői tevékenység utáni helyi 
iparűzési adót együttesen köteles 
megállapítani és bevallani. Amennyiben 
egyéni vállalkozóként KATA-s, és a 
vállalkozását az adóévben egy vagy 
több alkalommal szüneteltette, vagy 
adómentességre, kedvezményre 
jogosult, akkor a bevallását az adóévet 
követő január 15-ig kell benyújtania. 
Amennyiben KATA-sként az egyéni 
vállalkozása után adóbevallást nem 
kell benyújtania, akkor kizárólag az 
őstermelői tevékenysége utáni adóról 
szóló bevallást az adóévet követő év 
május 31. napjáig nyújtja be.
Fenti szabályokat a 2018. évi adóév 
helyi iparűzési adókötelezettség 
teljesítése során is alkalmazni lehet.

Mezőőri járulék:
2019. január 1-től változott a mezőőri 
járulék számításának szabálya. 
A fizetésre kötelezett valamennyi 
járulékköteles területe összeadásra 
kerül, ez lesz a járulékfizetés alapja. 
Ez kerül megszorzásra a mezőőri 
járulék mértékével, mely 600 Ft/ha/
év-re változott. Nem kell megfizetni a 
mezőőri járulékot, ha az éves összege 
nem éri el a 600 Ft-ot, vagyis, ha a 
járulékköteles összterület nincs egy 
hektár.
A mezőőri járulékot a föld használója, 
ennek hiányában a tulajdonosa köteles 
megfizetni. Felhívjuk a figyelmet 
a földhasználatban bekövetkezett 
változás bejelentésének fontosságára, 
mivel a határidőben be nem jelentett 
változásokat csak a bejelentést követő 

év kivetésénél lehet először figyelembe 
venni, az adott év kivetését a bejelentés 
elmulasztása, késedelme miatt nem áll 
módunkban módosítani. A változást 
bármely fél (eladó, vevő vagy bérbeadó, 
bérbe vevő) bejelentheti.

Szállásadók, idegenforgalmi adó 
nyilvántartás:
2019. január 1-jén lépett hatályba 
a Kormány 237/2018. (XII. 10.) 
Korm. rendelete, mely meghatározza 
Magyarország területén a szálláshely-
szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központhoz (NeTak) 
való csatlakozást, valamint annak 
működtetésének, a bekerülő adatok 
kezelésének, feldolgozásának és 
továbbításának szabályait. Ezek szerint 
a szálláshelyeknek telepítenie kell 
egy “szálláshelykezelő szoftvert”. 
A vendég érkezésekor, ahogy eddig, 
úgy ezután is rögzíteni kell a vendég 
családi és utónevét, születési családi 
és utónevét, születési helyét és idejét, 
nemét, anyja születési családi és 
utónevét, a személyazonosításra 
alkalmas okmányának, illetve úti 
okmányának azonosító adatait, 
valamint a szálláshely-szolgáltatás 
címét, a szálláshely igénybevételének 
kezdő és várható befejező időpontját, a 
NeTAK-hoz is használt szoftver pedig 
automatikusan feltölti mindezt egy 
tárhelyre. 
A NeTAK-ba először a szállodáknak 
kell regisztrálniuk 2019. június 
1-30. között. Őket követi a panziók 
regisztrációja 2019. szeptember 1-30. 
között, végül az egyéb szálláshelyek, 
kempingek, közösségi szálláshelyek 
regisztrációja december 1-31. között.
A központi nyilvántartás kiváltja 
majd a szállásadóknak a helyi adókról 
szóló önkormányzati rendeletünkben 
előírt nyilvántartási kötelezettségét is, 

valamint előállítja a havi idegenforgalmi 
adó bevallásokat is. Az önkormányzati 
felhasználóként belépő ügyintézők 
jogosultak lesznek az illetékességi 
területükön működő kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatóktól érkezett 
vendégéjszaka-, és idegenforgalmi 
adó ellenőrzéséhez szükséges 
adatok, valamint az ezen adatokból 
készített kimutatások lekérdezésére és 
megtekintésére. 

Bejelentkezés az önkormányzati 
adóhatósághoz:
Az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó 
hatálya alá alapesetben a tevékenység 
megkezdésétől számított 15 napon 
belül kell bejelentkezni, kivéve 2018. 
január 1. napjától (jogelőd nélkül 
vagy jogutódlással) a cégbíróság útján 
létrejött cégeknek, ugyanis az állami 
adóhatóság elektronikus úton megküldi 
a cég székhelye szerinti önkormányzati 
adóhatóságnak a cég adatokat. 
Azonban külön bejelentés szükséges, 
ha KATA-alanyként iparűzési adóban 
a tételes adóalap szerint kíván adózni, 
valamint telephely-, székhelyváltozás 
esetében, továbbá, ha adóelőleg fizetési 
kötelezettség terheli az adózót.
Felhívjuk továbbá a T. Adózók 
figyelmét a 2018. évben bekövetkezett, 
adókötelezettséget érintő változások 
(ingatlan eladása, megvásárlása), 
valamint az elérhetőségek (lakcím, 
levelezési cím) módosulásának minél 
hamarabb történő bejelentésére.
A változásokkal kapcsolatosan 
részletesebb tájékoztatók is elérhetőek 
lesznek majd honlapunkon, ahonnan 
a fent ismertetett ügyek intézéséhez 
szükséges nyomtatványok, bevallások, 
adatbejelentések is elérhetőek, 
letölthetők lesznek.

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály

Helyi adókkal kapcsolatos változások, tájékoztatások (folyt.)
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Kommunális hulladékgyűjtés- és szállítás körzete
I. körzet

Akác utca
Alkotmány utca
Apponyi utca
Blaha Lujza utca
Borostyán utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Fazekasi utca
Fő út (1-52.)
Gábor Áron utca
Hatház utca
Hídfő utca
Hősök tere
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kenderáztató utca
Kisfok utca
Korányi Frigyes utca
Köztársaság utca
Lábas utca
Népliget utca
Orgona utca
Polányi Máté u. (1-37.)
Rózsahegyi Kálmán u.
Selyem út (1-54.)
Sugár út (1-60.)
Szabadság utca
Szent Antal utca
Szélmalom utca
Tanya II.
Temető utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca

II. körzet
Áchim András utca
Bethlen Gábor utca
Keresztúri utca
Kovács Imre utca
Kós Károly utca
Magtárlaposi utca
Móra Ferenc utca
Nyárszegi utca
Rácz Lajos utca
Szabadság tér
Szent István utca
Újkert sor
Álmosdomb utca
Babits Mihály utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Bányász utca
Bem utca
Csejti utca
Csillagos utca
Dankó Pista utca
Diófa utca
Dob utca
Fő út (45/1-106.)
Halász utca
Honvéd utca
Iskola utca
József Attila utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kodály Zoltán utca
Kondorosi út
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körös utca
Kürt utca
Liliom utca
Martos Flóra utca
Mester utca
Mikes Kelemen utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Nagylaposi MÁV lakás
Nap utca
Napkeleti utca

Polányi Máté u.(38-80.)
Selyem út (55-től)
Simai utca
Sugár út 57-136.)
Szabó Ervin utca
Szarvasi út
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca
Tanya II.
Tanya III.
Táncsics Mihály utca
Templom-zug
Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Ugari út
Vadász utca
Vasúti őrházak
Vasútsor utca
Zsák utca

III. körzet
Attila utca
Áchim András utca
Álmos utca
Árpád utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zs. út (1-59.)
Balassi Bálint utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bocskai István utca
Csokonai Vitéz M. utca
Dávidházi Sámuel utca
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fegyvernek utca
Fő út (87-222.)
Géza fejedelem utca
Hősök útja (1-38/A)
Jókai Mór utca
Kállai Ferenc utca
Kálmán Farkas utca
Kölcsey Ferenc utca
Kőrösi Csoma S. utca
Luther utca

Madách Imre utca
Mátyás király utca
Németzugi sor
Pásztor János utca
Petőfi S. u. (31/1-68.)
Pósa Lajos utca
Somogyi Béla utca
Szabó Dezső utca
Szondy György utca
Tompa Mihály utca
Zrínyi Miklós utca

IV. körzet
Arany János utca
Bajcsy-Zs. út (50-143.)
Batthyány Lajos utca
Bánomkerti út
Bessenyei György utca
Béke utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Damjanich János utca
Dobó István utca
Dr. Pikó Béla utca
Dr. Szilágyi Ferenc üd.
Eötvös József utca
Gárdonyi Géza utca
Gyóni Géza utca
Hámán Kató utca
Hársfa utca
Hősök útja (51-111.)
Hunyadi János utca
Katona József utca
Kató József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kálvin János utca
Keleti utca
Kisfaludy utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kossuth Lajos út
Körgát utca
Körös sor
Lehel utca
Lévai utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca

Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Petőfi Sándor u. (1-40.)
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc út
Rózsa Ferenc utca
Semmelweis Ignác utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Tanya VI.
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca

V. körzet (Lakótelep)
Ifjúsági ltp.
Október 6. ltp.
Vásártéri ltp.
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I. körzet
Akác utca
Alkotmány utca
Apponyi utca
Blaha Lujza utca
Borostyán utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Fazekasi utca
Fő út (1-52.)
Gábor Áron utca
Hatház utca
Hídfő utca
Hősök tere
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kenderáztató utca
Kisfok utca
Korányi Frigyes utca
Köztársaság utca
Lábas utca
Népliget utca
Orgona utca
Pásztor János utca
Polányi Máté u. (1-37.)
Rózsahegyi Kálmán u.
Selyem út (1-54.)
Sugár út (1-60.)
Szabadság utca
Szent Antal utca
Szélmalom utca
Tanya II.
Temető utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca

II. körzet
Áchim András utca
Bethlen Gábor utca
Keresztúri utca

Kovács Imre utca
Kós Károly utca
Magtárlaposi utca
Móra Ferenc utca
Nyárszegi utca
Rácz Lajos utca
Szabadság tér
Szent István utca
Újkert sor
Álmosdomb utca
Babits Mihály utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Bányász utca
Bem utca
Csejti utca
Csillagos utca
Dankó Pista utca
Diófa utca
Dob utca
Fő út (45/1-106.)
Halász utca
Honvéd utca
Iskola utca
József Attila utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kodály Zoltán utca
Kondorosi út
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körös utca
Kürt utca
Liliom utca
Martos Flóra utca
Mester utca
Mikes Kelemen utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Nagylaposi MÁV lakás
Nap utca
Napkeleti utca
Polányi Máté u.(38-80.)
Selyem út (55-től)
Simai utca
Sugár út 57-136.)

Szabó Ervin utca
Szarvasi út
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca
Tanya II.
Tanya III.
Táncsics Mihály utca
Templom-zug
Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Ugari út
Vadász utca
Vasúti őrházak
Vasútsor utca
Zsák utca

III. körzet
Ady Endre utca
Attila utca
Áchim András utca
Álmos utca
Árpád utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zs. út (1-59.)
Balassi Bálint utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bocskai István utca
Csokonai Vitéz M. utca
Dávidházi Sámuel utca
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fegyvernek utca
Fő út (87-222.)
Géza fejedelem utca
Hantoskerti út
Hősök útja (1-38/A)
Jókai Mór utca
Kállai Ferenc utca
Kálmán Farkas utca
Kölcsey Ferenc utca
Kőrösi Csoma S. utca
Luther utca
Madách Imre utca
Mátyás király utca

Németzugi sor
Pásztor János utca
Petőfi S. u. (31/1-68.)
Pósa Lajos utca
Somogyi Béla utca
Szabó Dezső utca
Szondy György utca
Tompa Mihály utca
Zrínyi Miklós utca

IV. körzet
Arany János utca
Bajcsy-Zs. út (50-143.)
Batthyány Lajos utca
Bánomkerti út
Bessenyei György utca
Béke utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Damjanich János utca
Dobó István utca
Dr. Pikó Béla utca
Dr. Szilágyi Ferenc üd.
Eötvös József utca
Gárdonyi Géza utca
Gyóni Géza utca
Hámán Kató utca
Hársfa utca
Hősök útja (51-111.)
Hunyadi János utca
Katona József utca
Kató József utca
Kazinczy Ferenc utca

Kálvin János utca
Keleti utca
Kisfaludy utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kossuth Lajos út
Körgát utca
Körös sor
Lehel utca
Lévai utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Petőfi Sándor u. (1-40.)
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc út
Rózsa Ferenc utca
Semmelweis Ignác utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Tanya VI.
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca

Szelektív hulladékgyűjtés- és szállítás körzete
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Zöldhulladék-gyűjtés- és szállítás körzete
I. körzet

Akác utca
Alkotmány utca
Álmosdomb utca
Apponyi utca
Babits Mihály utca
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Bem utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Csejti utca
Csillagos utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Diófa utca
Dobi István tca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Fazekasi utca
Fő út (1-52.)
Fő út (45/1-106.)
Gábor Áron utca
Halász utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Iskola utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kisfok utca
Kodály Zoltán utca
Kondorosi út
Korányi Frigyes utca

Kós Károly utca
Kovács Imre utca
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körös utca
Köztársaság utca
Kürt utca
Lábas utca
Liliom utca
Magtárlaposi utca
Martos Flóra utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Nagylaposi MÁV lakás
Nap utca
Napkeleti utca
Népliget utca
Nyárszegi utca
Orgona utca
Pásztor János utca
Polányi Máté u. (1-37.)
Polányi Máté u.(38-80.)
Rácz Lajos utca
Rózsahegyi Kálmán u.
Selyem út (1-54.)
Selyem út (55-től)
Simai utca
Sugár út (1-60.)
Sugár út (57-136.)
Szabadság tér
Szabadság utca
Szabó Ervin utca
Szarvasi út
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szent István utca
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca
Táncsics Mihály utca
Tanya II.
Tanya II.
Tanya III.
Temető utca
Templom-zug

Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Ugari út
Újkert sor
Vadász utca
Vasúti őrházak
Vasútsor utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca
Zsák utca

II. körzet
Áchim András utca
Ady Endre utca
Álmos utca
Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zs. út (1-59.)
Bajcsy-Zs. út (50-143.)
Balassi Bálint utca
Bánomkerti út
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csokonai Vitéz M. utca
Damjanich János utca
Dávidházi Sámuel utca
Dobó István utca
Dr. Pikó Béla utca
Dr. Szilágyi Ferenc üd.
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fegyvernek utca
Fő út (87-222.)
Gárdonyi Géza utca

Géza fejedelem utca
Gyóni Géza utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hősök útja (1-38/A)
Hősök útja (51-111.)
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
Kállai Ferenc utca
Kálmán Farkas utca
Kálvin János utca
Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Keleti utca
Kisfaludy utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kossuth Lajos út
Kölcsey Ferenc utca
Körgát utca
Körös sor
Kőrösi Csoma S. utca
Lehel utca
Lévai utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Luther utca

Madách Imre utca
Mátyás király utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Németzugi sor
Pásztor János utca
Petőfi S. u.(31/1-68.)
Petőfi Sándor u. (1-40.)
Pósa Lajos utca
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc út
Rózsa Ferenc utca
Semmelweis Ignác utca
Somogyi Béla utca
Szabó Dezső utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szondy György utca
Tanya VI.
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca
Zrínyi Miklós utca
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TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
2019. I. negyedév – Gyomaendrőd

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Ügyfélfogadási idő:

2019. január 2019. február 2019. március Időpont
minden héten (hétfő és csütörtök) minden héten (hétfő és csütörtök) minden héten (hétfő és csütörtök) 07:30-15:00 ó

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 ó)

Hulladékgyűjtés és szállítás időpontjai:

Dátum Napok Dátum Napok Dátum Napok
I. hetente hétfő hetente hétfő hetente hétfő

II. hetente 2018.12.29. 
(2019.01.01. helyett)

kedd 
szombat

hetente kedd hetente kedd

III. hetente szerda hetente szerda hetente szerda
IV. hetente csütörtök hetente csütörtök hetente csütörtök

Lakótelep hetente hétfő, péntek hetente hétfő, péntek hetente                        
14. (15. helyett)

hétfő, péntek 
csütörtök

I. 16., 30. szerda 13., 27. szerda 13., 27. szerda
II. 16., 30. csütörtök 13., 27. csütörtök 13., 27. csütörtök
III. 14., 28. hétfő 11., 25. hétfő 11., 25. hétfő
IV. 14., 28. hétfő 11., 25. hétfő 11., 25. hétfő

I. fenyőfa - 08.      
fenyőfa - 22.

kedd       
kedd

04. hétfő 04. hétfő

II. fenyőfa - 09.       
fenyőfa - 23.

szerda   
szerda

06. szerda 06. szerda

2019. február 2019. március

Kommunális 
(vegyes) 
hulladék

Szelektív 
hulladék

Zöldhulladék

2019. január
KörzetHulladék 

fajtái

További részletes információkról és ügyintézési lehetőségekről a www.dareh.hu oldalon is tájékoztatást nyújtunk.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2018. december 4-én került 
megrendezésre az év második, 
munkáltatóknak szóló fóruma a TOP-
5.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosító 
számú, „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések a Gyomaendrődi 
járásban” című projekt keretében. A 
rendezvénynek a gyomaendrődi Fészek 
Panzió és Étterem adott helyet.
Hornok Igor a járási paktumiroda 
vezetője köszöntötte az érdeklődő 
vállalkozókat, és számolt be a 
foglalkoztatási paktum előző félévéről, 
illetve az együttműködés keretén 
belül nyújtható támogatásokról, 
lehetőségekről. 
Meghívott előadóként Horváth Zsolt 
és Mohl Péter urak a Vison Holding 
Nonprofit Kft. képviseletében 
tájékoztatták a meghívott vendégeket 
a KKV-szektor számára elérhető 
energetikai pályázatokról. A program 
végén a résztvevőknek lehetőségük 
volt kérdéseket feltenni az előadók 
részére.

A fórum előtt egy héttel, november 27-
én ülésezett a paktumszervezet irányító 
csoportja. A testület elfogadta a KBC 
Nonprofit Kft., mint konzorciumi 
partner beszámolóját a munkaerőpiaci-
szolgáltatások megvalósításhoz 

szükséges anyagi eszközök 
átcsoportosításáról. Szavazott az 
Irányító Csoport a paktumszervezet 
2019-es évre vonatkozó munkatervéről, 
illetve egyhangúlag elfogadták a 
Hornok Igor irodavezető által készített, 
a paktum éves munkatervéhez 
kapcsolódó féléves beszámolót.

Foglalkoztatási Fórum Gyomaendrődön



HÍRMONDÓ12



HÍRMONDÓ 13

A Kistérségi Óvoda hírei
Vadetetésen jártak a Százszorszép ovisok
„Zöld óvodaként” szoros kapcsolatban élnek óvodásaink a 
természeti környezettel, s arra törekszünk, hogy szeressék, 
ismerjék, óvják környezetük természeti értékeit. Mindezek 
szellemében tudatosan szervezünk programokat, sétákat, 
kirándulásokat, így betekinthettünk a a helyi Széchenyi 
Vadásztársaság téli vadetetésébe. Már az odafelé vezető út 
is örömmel töltötte el a gyerekeket, hiszen traktorral szál-
lítottak ki bennünket. A gyerekek betekintést nyerhettek az 
erdei élet mindennapjaiba, az erdész munkájába, s megtud-
hattuk miért fontos az állatok téli szakszerű etetése. Nagy 
buzgalommal dolgoztak óvodásaink az etető feltöltésében, 
s óriási meglepetés volt, amikor elhullatott őz agancsokat 
is találtak. Téli kirándulások nem fejeződhetnek be anél-
kül, hogy ne játszanánk a hóban: állatok nyomkeresésével, 
szabad futkározásokkal, havas játékokkal zártuk e feledhe-
tetlen délelőttöt.

Maci nap a Százszorszép Óvodában
Február másodikán kíváncsian figyeltük, vajon kisüt-e a 
nap, meglátja-e a medve az árnyékát. A népi megfigyelés 
felelevenítéséhez kapcsolódva rendeztük meg hagyomá-
nyos Maci-napunkat. A gyerekek kedvenc mackójukkal 
érkeztek az óvodába.  Egész nap közös barlangépítés, 
medvetáncoltatás, méz- és málnakóstolás várta a kis brum-
mogókat.  A folyosón Maci kiállítást rendeztünk be.

Téli Grassroots Fesztivál Mezőberényben
2019. január 15-én, kedden 9 órától került megrendezésre 
az Intézményi Bozsik-torna második téli fordulója, ame-
lyet a Mezőberényi Molnár Miklós Sportcsarnokban ren-
deztek meg. A 0. (óvodások) és I.(első és másodikosok) 
korosztály képviselői három helyszínen, kétkapus futball 
játékban élhették át a futball és közös játék örömét. „A já-
ték a legjobb tanítómester, a legfőbb motiváció.” A Bozsik 
Intézményi Program kis futballistáinak a labdarúgás a tár-
sas együttlét, örömteli szórakozás, s az önkifejezés fő for-
máját jelenti.
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Rózsahegyi Iskola hírei

A RaM Colosseumban voltunk

A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is ellátogattunk a 
budapesti RaM Colosseumba. 
Ebben az évben az énekkarosok kapták ezt a lehetőséget 
jutalomként, az évek óta tartó színvonalas munkájukért. 
A 48 felsős diák a „Nostradamus - Világok Vándora” 
című előadást tekintette meg. A varázslatos utazást 

az ExperiDance táncszínház csapata keltette életre. A 
teljesen sajátságos történetet rendkívüli látványelemekkel, 
különleges díszlettel tették egyedivé. A produkcióban 
a gyönyörű dallamok, zenék és a látványos táncok 
mellett prózai jelenetek és akrobatikus műsorszámok is 
megelevenedtek. Csodálatos, érdekes és igazán különleges 
élménnyel gazdagodtak tanulóink és az utazást szervező 
pedagógusaink.

Különleges élmények pályázati forrásból

Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen 
pályázott az EFOP-3.3.2-16-2016-00125 azonosítószámú 
„Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása 
Gyomaendrődön a köznevelés eredményességéért” című 
projekt megvalósítására. Ennek a pályázatnak a keretében 
tanulóinknak közelebbről megismerhetik a színházak 
varázslatos világát. Szakkörön díszleteket, jelmezeket 
készítenek, más szempontból is megismerik Rózsahegyi 
Kálmán munkásságát, és a programban részt vevő tanulók 
rendszeresen járnak színházba.

Kiemelkedő sporteredmények

2019. január 23-án rendezték a  FODISZ Országos Asztalitenisz  
Diákolimpiát Tatán. A versenyen Szlovák Alexa harmadik, 
Katona Vivien pedig kilencedik lett. Mindkettőjük 
kiemelkedő eredményéhez gratulálunk, és további sikereket 
kívánunk! 

Felkészítőjük Nagy Sándor

Utazó Iskola program-pénzügyi ismeretek

A Pénziránytű-BankVelem Program a Pénziránytű Alapít-
vány szakmai támogatásával működik. A program célja, 
hogy a PontBank funkcióin keresztül tovább mélyíthessék 
a diákok pénzügyi ismereteit és a hétköznapokban is job-
ban eligazodjanak a pénz világában. A Pénziránytű Alapít-
ványt a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank 
és a Diákhitel Központ hívta életre 2008-ban a pénzügyi 
kultúra fejlesztésére. A program előadói ellátogattak isko-
lánkba, hogy játékos módon erősítsék a diákok pénzügyi 
ismereteit. Ezt nevezzük Utazó Iskola Programnak. Tema-
tikus és korosztály specifikus foglalkozásokat tartottak. Di-
gitális és hagyományos játszóházi kereteken belül történt a 

pénzügyi tudatosságra való ösztönzés. A nap végén hasznos 
játékokat, ajándékokat kaptak az iskola tanulói.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

A magyar kultúra napján…emlékez-
tünk kollégánkra is

Egykori kollégánk, Cs. Nagy La-
jos tanár úr mindig fontosnak érez-
te, hogy a diákságnak a tantervben 
maghatározott tananyagon kívül a 
magyarság múltjáról, kultúrájáról, ha-
gyományairól, többlettudást is kínál-
junk a tanórákon kívül az iskola falai 
között. Nemzeti imádságunk születé-
sének tiszteletére, az első „magyar kul-
túra napját” ő és Dinya Lívia tanárnő 
szervezték meg intézményünkben. Fel-
elevenítve az általuk szervezett prog-
ramot, s folytatván a kezdeményezést 
2019. január 22-én délután játékos fel-
adatokkal emlékeztünk a nevezetes 
eseményről. A gyerekek pedagógusok 
segítségével Kölcsey Ferenc: Himnusz 
című művének keletkezéséről szerez-
hettek ismereteket, majd a megszerzett 
új tudást játékos formában alkalmaz-
hatták. Tartalmas, izgalmas délutánon, 
észrevétlenül gyarapíthatták ismere-
teiket diákjaink a magyarság szellemi 
örökségéről.

Egészséges életmódot népszerűsítő 
programok
Bajnokok a Kis Bálint Általános 
Iskolában

A Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola a Gyermekekért 
Alapítványának „Menő menzák az 
iskolákban – Egészséges étkezést és 
életstílust népszerűsítő programok 
Gyomaendrődön” elnevezésű, EFOP-
1.8.5-17-2017-00072 azonosítószámú, 
az Európai Unió társfinanszírozásában 
támogatott pályázati konstrukció 
keretében a 2017/2018-as és a 
2018/2019-es tanévben számos - 
az egészségtudatos szemléletet, 
magatartást kialakító, formáló – 
rendezvény került megszervezésre. 
Budapestre, a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeumba négy 
alkalommal látogattak el az 
iskolások, ahol múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon vehettek részt. 
Szakemberek támogatásával 
előadásokon, dietetikai tanácsadásokon, 
fórumokon, főzőversenyek és 
ételkóstolók alkalmával szerezhettek 
ismereteket az egészséges étkezés, a 
táplálkozás-egészségügyi szempontból 
kívánatos élelmiszerek, a mozgás 
egészségmegőrző szerepére gyakorolt 
pozitív hatásainak témakörében. A 
projekt keretében megújult a diákok 
étkezését biztosító tálalókonyha 
bútorzata, a Hősök úti épület udvarán 
iskolakert került kialakításra.
A projekt legérdekesebb rendezvényén 

Dr. Csisztu Zsuzsa és Vincze Ottó 
tartott szemléletformáló előadást a 
mozgás egészségmegőrző szerepéről, 
a sport jótékony hatásairól, a sportban 
rejlő lehetőségekről, a helyes 
táplálkozás fontosságáról. A két 
sportszakember, egykori sportoló, 
filmen keresztül mutatta be életpályáját, 
eredményeit a tanulóknak, szülőknek, 
pedagógusoknak. Ezt követően az 
ország egészségi állapotáról érdekes, 
figyelemfelkeltő adatokat osztottak 
meg a jelenlévőkkel, felhívták a 
figyelmet a betegségek megelőzésének 
fontosságára, lehetőségeire.
Az interaktív előadás végén a gyerekek 
kérdéseire szívesen válaszoltak a 
szakemberek, közös fényképeken 
örökítettük meg a találkozást. 
Csisztu Zsuzsa és Vincze Ottó 
közvetlen, barátságos stílusával, 
páratlanul érdekes előadásával 
mindannyiunk számára emlékezetes 
pillanatokat szerzett.

Ágostonné Farkas Mária 
intézményvezető, projektmenedzser

Szép Magyar Beszéd Verseny

A Humán munkaközösség 2019. 
január 9-én tartotta a Kazinczyról 
elnevezett Szép Magyar Beszéd 
Verseny iskolai fordulóját. A 
szabadon választott és kötelező 
szövegek meghallgatása után a zsűri 
véleménye következett.
Az 5-6. osztályosok közül: 
helyezést ért el Horváth Luca 6. c 
osztályos tanuló,
helyezett: Molnár Tímea 6. c 
osztályos tanuló, mindkettőjük 
felkészítője: Tóthné Kele Ágnes 
tanárnő.
a 3. helyen Varjú Zétény 5. a osztályos 
tanuló végzett, felkészítője: Hunya 
Jolán tanárnő.
A 7-8. osztályosok közül: 
helyezést ért el Hugyik Zoltán 8. b 

és Uhrin Andor 7. b osztályos tanuló. 
Felkészítőjük Hunya Jolán.
helyen végzett Kiss Zalán 7. c osztályos 
tanuló. Felkészítője: Tóthné Szabó Irén 
tanárnő.
A Szép Beszéd Verseny megyei 
fordulóján Hugyik Zoli és Horváth 
Luca képviseli az iskolát.

Komolyra fordultak a dolgok

Január 24-én a sok mese, játék, mozgás 
és kézműveskedés után a Sulivárón 
komolyra fordultak a dolgok. Minden 
résztvevő kisgyermek már igazi 
iskolásként ült a padban és teljesítette 
az egymást követő feladatokat. Nem 
is akárhogy, hisz feladattudatból, 
koncentrációból, számolásból és 
írásból mindenki jelesre vizsgázott. 

Szorgalomból csillagos ötöst adtunk 
minden szülőnek, nagyszülőnek, 
aki a zord időjárás, a hóakadályok 
ellenére is elhozta a csemetéjét 
hozzánk. Legközelebb február 14-
én, 14.30 órakor találkozunk a Kállai 
Ferenc Kulturális Központban, ahol 
egy mesejátékot tekinthetünk meg 
majd közösen! Minden érdeklődő 
nagycsoportos óvodást szeretettel 
várunk!



HÍRMONDÓ16

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Szalagavató

2018. december 21-én is-
kolánk a hagyományok-
hoz híven megrendezte a 
Szalagavató ünnepséget. 
A meghívottak, a szü-
lők és a tanárok körében 
a végzősök megkapták a 
szalagjukat és eltáncolták 
szalagavató táncukat.

A királyok pitéje

Iskolánk francia nyelvet tanuló 
diákjai egy régi hagyományos francia 
népszokást elevenítettek fel Komóczi 
Krisztina és Pintérné Tímár Éva 
tanárok szervezésében: Galette des Rois 
(Királyok pitéje). Királyt választottak 
maguk közül, ahogy teszik ezt 
Franciaországban is a családi, baráti 
társaságok vízkereszt idején. Az a 
szokás járja, hogy egy mandulával 

töltött lepényt készítenek, amelyben 
egy babszemet rejtenek el. A süteményt 
annyi szeletre vágják, ahányan ülnek 
az asztal körül. Az a szerencsés lesz 
a király a társaságban, aki a babos 
szeletet kapja, a megtaláló fejére egy 
korona kerül. Az Erasmus + Mobilitási 
programban résztvevő diákok is 
beszámoltak tapasztalataikról, 
amelyeket szakmai gyakorlatuk ideje 
alatt szereztek projektpartnereinknél.

Lovász gyakorlat

A diákok a gyakorlatok keretében 
megismerik a lovak körüli napi 
teendőket, elsajátítják a lógondozás 
és ápolás feladatait. Megtanulják a 
lovakkal való szakszerű bánásmódot, 
a fogathajtás és a lovaglás alapjait.  
A különböző nehézségű feladatok 
elsődleges célja a ló és ember közötti 
jó kapcsolat kialakítása.

AGROmashEXPO és Agrárgépshow

Iskolánk mezőgazdasági képzés-
ben részt vevő tanulói Farkas Vik-
tória tanárnő vezetésével részt 
vettek a 2019. január 23-24-25-26-
án, Budapesten megrendezésre került 
AGROmashEXPO és Agrárgépshow 
2019 kiállításon. Ez a magyar agrár-
gazdaság legjelentősebb szakmai ren-
dezvénye. Az AGROmashEXPO-n az 

erőgépek mellett az elmúlt években fo-
lyamatosan növekszik az input a vető-
magok és egyéb szaporító anyagok, a 
növényvédő szerek, műtrágyák, kár-
tevő mentesítő anyagok kínálata, de a 
digitalizáció, agrárelektronika, mérés-
technika, automatizálás témakörében 
is egyre több kiállító jelenik meg. Így a 
kiállítás kiváló lehetőséget kínál tanu-
lóink számára az új agáripari trendek 
feltérképezésére is.

Kis Bálint Általános Iskola hírei
Vidor délután

Immár 10. alkalommal 
került megrendezésre, a 
Diákönkormányzatunk által 
meghirdetett és megszervezett 
program, a Vidor délután. A felhőtlen 
kikapcsolódásra 2019. január 25-
én, pénteken délután került sor. A 
programra a kis- és nagydiákok 
egyaránt lelkesen készültek. Ez 
alkalommal is a viccmesélésnek jutott 
a főszerep, és láthattunk zenés-táncos, 
dramatizált produkciókat is, vidám 
dalokkal tarkítva. A rendezvény 
üde színfoltja volt Bula Bogi, aki 
bűvésztrükkökkel kápráztatott el 
bennünket. Hugyik Zoli és Kiss Adrián, 

nyolcadikos tanulók igazi ”stand up 
comedy” előadást varázsoltak az 
aulába. Hagyományainkhoz híven, erre 
a szórakoztató délutánra meghívtuk 
iskolánk nyugdíjas pedagógusait is. 
Ellátogatott hozzánk Hornokné Katika 
néni, Gyalog Irénke néni, Szabadosné 
Ilike néni és Roószné Márta néni is. 
Megkérdeztük tőlük: „Hogy tetszenek 
lenni?” Ebben a borongós téli időben 
remek alkalom volt a Vidor délután, 
hogy egy kicsit ismét kizökkenjünk a 
megszokott, iskolai hétköznapokból. 
Nagyon jól éreztük magunkat! 
Köszönjük a fellépő diákoknak és 
felkészítőiknek az élményt! Na, meg 
Ványolos Béla bácsinak a finom 
narancsot!

Újra nálunk járt a Mandula Színház

Jól indult a 2019-es esztendő, január 
31-én ismét mosolyt csaltak a Mandu-
la Színház művészei az alsós kisdiá-
kok arcára. A Dzsamal és Jázmin című 
zenés, humoros mesejáték történeté-
nek folyamába szívesen kapcsolódtak 
be a gyerekek, aktív alakítóivá váltak 
az előadásnak. Felhőtlen szórakozás-
sal telt a délután, ismét kacagás töltötte 
meg iskolánk auláját.

További információk, 
fotók a honlapon: 

www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei, 
Gimnáziumi egység

„Rájövünk egyszer majd, hogy ne-
héz az élet, de annak éljünk, hogy 
lesz majd még egyszer elképzelt haj-
nalból valódi reggel”

2019. január. 18-án délután 17 órakor 
szinte teljesen megtelt a Városi Sport-
csarnok, amikor megkezdődött vég-
zős diákjaink szalagavató ünnepsége. 
A köszöntések után, az osztályok be-
vonulása következett. A 33 búcsú-
zó diákot osztályfőnökeik Tóthné 
Stibán Erika és Lakatos Tibor vezet-

te be a terembe. Ezután Tóth Ferenc 
iskolaigazgató ünnepi gondolata-
it hallhattuk. Szurovecz Fanni 11. A 
osztályos tanuló a 11. évfolyam ne-
vében köszöntötte a végzős diákokat, 
majd kezdetét vette az ünnepi mű-

sor. Gitárral kísért gyönyörű dalokat 
és szívhez szóló idézeteket olvastak 
fel az avató évfolyam diákjai. Szer-
vező és felkészítő tanáraik: Deliné 
Dobó Tünde és Bernáthné Butsi Eri-
ka. A végzős évfolyam is búcsúzott. 
Gondolataikat Szmolnik Alexa 12. B 
osztályos tanuló fogalmazta meg. Há-
lával és szeretettel emlékeznek az el-
múlt gimis évekre, a sok küzdelemre 
és az érdekes programokra. Kiemel-
ték tanáraik türelmét és megköszön-
ték segítségüket. Eljött a szalagtűzés 

ideje. A középiskolás éveik lezárását 
jelképező szalagot komolyan és fe-
gyelmezetten felvonulva, a terem kö-
zepére egyesével kilépve kapták meg 
a diákok osztályfőnökeiktől. Meg-
hitt pillanatok voltak ezek, hisz mind-

annyian tudják, hogy hamarosan az 
érettségi vizsgák, majd egy új életfor-
ma vár rájuk. Felnőtté válnak. Aztán 
a várva várt osztálytáncok kerültek a 
középpontba. Hónapokig készültek a 
diákok, hogy a megható percek után 
vidámsággal töltsék meg a műsort. A 
12. A „Időutazás”, valamint a 12. B 
„MaszkaSwing” című tánca telitalá-
lat volt. A közönség jókedvűen tapsolt 
és remekül szórakozott. Köszönjük 
Weigertné Gubucz Editnek a felké-
szítést. A szalagavató a végzős diákok 

és szüleik táncával ért véget. Csillo-
gó szemekkel, sokan meghatódottan, 
de büszkén keringőztek a teremben. 
Tantestületünk kitartást, jó munkát és 
sok sikert kíván végzős diákjainak.

Versenyeredmények

A középiskolásoknak matematikából 
meghirdetett Bolyai-csapatversenyen 
iskolánk 4 fős csapatai idén is sikere-
sen mérették meg magukat. A legered-
ményesebben szereplő csapat tagjai 
Deli Boglárka, Paróczai Bence, Vinc-
ze Levente 10/A és Munkácsi Lili 10/B 
osztályos tanulók, akik a 10. évfolya-
mosok közt a körzetünkben, mely ma-
gába foglalja Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyéket, valamint Erdélyt, az előkelő 
39. helyet szerezte meg a 105 résztvevő 
csapatból. Felkészítő tanáruk: Salyné 
Buza Hajnalka.
További körzeti eredményeink:
9. évf. 76. hely a 135 csapatból- csapat-
tagok: Földi Imre, Sztoján Zoltán, Tí-
már András Péter és Varjú Zalán 9/A 
osztályosok – Felkészítő tanár: Deliné 
Dobó Tünde

11. évf. 42. hely a 62 csapatból- csa-
pattagok: Hímer László, Nagy József, 
Tóth Ákos Kálmán és Tóth Armand 
11/A osztályosok – Felkészítő tanár: 
Deliné Dobó Tünde
A Savaria Országos Történelem Tanul-
mányi Verseny iskolai fordulóját köve-
tően Tímár Péter András 9.A osztályos 
tanuló továbbjutott a megyei forduló-
ba. A versenyt Békéscsabán rendezik 
meg 2019. február 7-én. Felkészítő ta-
nár: Rudner Anett

Szolnoki színházlátogatás

Az idei színházi évad ifjúsági bérletével 
a szolnoki Szigligeti Színházban 
elsőként a Dés László - Geszti Péter 
– Békés Pál nevével fémjelzett „A 
dzsungel könyve” című musicalt 
láthattuk, melyet nagy érdeklődéssel 
várt a visszatérő közönségünk. A 
mese a dzsungel állatai által felnevelt 
embergyerekről, Maugliról szól, aki 
felnőttként válaszút elé kerül: Hol 
lelje meg az otthonát? Az állatok és 
az emberek is idegenként tekintenek 
rá. Amikor találkozik egy gyönyörű 
lánnyal, Túnával, a kérdés magától 
eldől. Nekünk nagyon tetszett a 
színdarab, ajánljuk mások figyelmébe 
is.
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Jöjjön és sakkozzon a 
könyvtárban!

Gondolkodni, alkotni jó, a kreativitás, 
amit én főként a sakkban élek meg, 

teljesebbé teheti az életet. (Polgár Judit)
Egyórai sakkban, öcsém, átéli az ember egy igazi csatának 

minden forgását, minden tüzét. 
(Gárdonyi Géza)

Szeret sakkozni, de nincs kivel? 
Szívesen játszana, de nincs hol? 

Jöjjön el a Határ Győző Városi Könyvtárba! 
Szerda délutánonként, 14 órától kötetlen formában, 
szeretettel várják a sakkozók a partnereket, mi pedig 

örömmel fogadunk minden látogatót.

IV. Sajtos- és túrós ételek főzőversenye

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a 
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál keretében a Sajtos 
és túrós ételek főzőversenye.

Időpont: 2019. április 28. vasárnap 8:00-13:00

Eredményhirdetés: 14:00-kor a színpadon

Olyan ételeket kell készíteni, melyekben alapanyagként a sajt és/vagy a túró 
kerül felhasználásra.

Nevezni két kategóriában lehet: hideg és meleg ételek.

A csapatoknak kell gondoskodni a főzéshez szükséges alapanyagokról és 
eszközökről. Kérjük, csak gázüzemű főzőeszközt használjanak!

A szakértő, mesterszakácsokból álló zsűri az íz, az illat, szín, állag, az 
alapanyag felhasználása és a kreativitás alapján bírálja el 

az elkészített ételeket, melyeket 13:00-ig kell leadni.

Nevezési határidő: 2019. április 12. 12:00
Nevezési díj: 3.000.- Ft./csapat, amelyért biztosítunk csapatonként 

2 garnitúra sörpadot, vízvételi lehetőséget, hulladék elszállítást.

Nevezni a Kállai Ferenc Kulturális Központban lehet, 
Gyomaendrőd Kossuth u. 9. szám alatt,

vagy a kfkk.gyomaendrod@gmail.com e-mail címen.

Várjuk a főzni tudó és szerető csapatok jelentkezését!
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Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés gép- és eszközbeszerzéssel 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017 márciusában a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi 

közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése c. pályázati felhívás keretében támogatásban részesült a „Gyomaendrőd-

Öregszőlő külterületi útépítés gép- és eszközbeszerzéssel” című projekt fejlesztéseinek 

megvalósítására. A megítélt támogatás összege: 108 809 080 millió Ft.  

 

A fejlesztés eredményeképpen a város külterületén összesen 8 db mezőgazdasági bekötőút 

felújítása valósult meg. A megvalósulást követően a jelenlegi útvonalon kényelmesebben és 

forgalombiztonsági szempontból biztonságosabban bonyolódik a forgalom.  

 

A felújítás fő célja a mezőgazdasági bekötőút ellenállóvá tétele az időjárásnak, valamint 

alkalmassá tétele a megnövekvő forgalom zavartalan levezetésére. A felújítás a földút 

élettartamának megóvása, és kedvezőtlen időjárási körülmények között is biztosítandó közlekedés 

miatt kiemelten indokolt volt. A felújítási munka a földút felső rétegének leszedését, 20 cm vastag 

meszes stabilizáció kialakítását, valamint 20 cm vastag törtbeton alapréteg terítését, és további 5 

cm törtbeton kiékelést, tömörítését foglalta magába. 

A felújítás után az okozott levegő-, zajszennyezés a kiépítés előttihez képest csökkenő mértékben 

kimutatható. 

 

A megvalósítás helyszínek:  

5500 Gyomaendrőd, Páskumi út hrsz 02061                           
5500 Gyomaendrőd, Diófa utca hrsz. 8489 
5500 Gyomaendrőd, Álmosdomb utca 8489 
5500 Gyomaendrőd, Szőlőskert utca 02070 
5500 Gyomaendrőd, Bacsalaposi út 02210 
5500 Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 8065 
5500 Gyomaendrőd, Ugari út 8065 
5500 Gyomaendrőd, III. kerület 02131/2. 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. (hrsz. 3454). – gépbeszerzés  
 

A projekt keretei között utak karbantartását, javítását szolgáló erő- és munkagépek beszerzésére 

is sor került, az alábbiak szerint: 
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Enni adok ételdoboz 
Gyomaendrődön

A Re-Formáló Egyesülettel együttmű-
ködve, a gyomaendrődi civilek önkén-
tes csoportja „Enni adok” ételdobozt 
helyezett el az endrődi Szent Imre Ka-
tolikus Templom kerítésén. Céljuk, 
hogy a rászorulókat segítsék, ételhez 
juttassák. Az ételdobozt önkéntesek 
rendszeresen ellenőrzik, a feltöltést fo-
lyamatosan végzik a segítők.

Ingatlant vásárolna, eladna? 
Segítek! 

Gyomaendrődi ingatlanközvetítő, 
Gyomaendrőd, Dévaványa, területén 
folyamatosan bővülő kínálatból eladó 

ingatlanokat kínál! 
Olcsóbb, drágább ingatlanok várják 

leendő tulajdonosaikat!
Várom azon leendő ügyfeleim jelentkezését, 

akik az ingatlanjuk eladni szeretnék és 
az értékesítéssel kapcsolatos gondokat el 

szeretnék kerülni! 
Hívjanak bátran! 06-70/6307607 

Baloghné Ibolya
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Február 2-án délelőtt a Varga Lajos 
Sportcsarnokban csend szakította meg 
a kézilabda mérkőzések zaját. A város 
kézilabdabarát közössége némán, áll-
va búcsúzott Cs. Nagy Lajostól, a Gyo-
maendrődi Liget Fürdő Női Kézilabda 
Sportegyesület elnökétől. 

Az egyesület nevében Valuska Lajos 
mondott beszédet:

„Kettős érzéssel állunk most itt. Egy-
részt örömmel, mert egy nagyszerű 
kezdeményezés valósul meg: útjára in-
dul egy kézilabda torna, amelyet ettől 
kezdve évente megrendezünk. Másrészt 
azonban szomorúsággal, mert a torna 
elindítását egy szomorú esemény előzte 
meg: a Gyomaendrődi Liget Fürdő Női 
Kézilabda Sportegyesület elnöke, Cs. 
Nagy Lajos egy hónappal ezelőtt végleg 
távozott közülünk.

Élnek emberek közöttünk, akiknek 
óriási hatása van a környezetükre. Akik 
generációkra vannak hatással, akik so-
kaknak adnak példát. Szerencsés az a 
közösség, ahol vannak ilyen személyi-
ségek. Gyomán, Gyomaendrődön – sze-
rencsénkre – ismerhettük néhányukat: 
az idősebbek emlékeznek Dombos Laci 
bácsira, a fiatalabbak még ismerhették 
Halász Pista bácsit, Varga Lajos bá-
csit, akik kitörölhetetlen nyomot hagy-
tak maguk után a város sportéletében és 
az itt élők emlékezetében. Ilyen ember 
volt, és most csatlakozott korábbi meste-
reihez, példaképeihez Cs. Nagy Lajos is.

Minden gyomaendrődi ismerte őt. 

Azt hiszem, nincs a városban olyan em-
ber, aki ne lett volna vele valamilyen 
kapcsolatban. Rengeteg tanítványt en-
gedett útjára, generációkat nevelt tisz-
tességre, őszinteségre, a mozgás, a sport 
szeretetére. Kosárlabda edzőként átad-
ta tanítványainak a labdajáték iránti ra-
jongását. Sokan a városlakók közül az ő 
keze alatt tanultak meg úszni. Részese 
volt a férfi kézilabda életben tartásának 
a kilencvenes években, majd 2000-ben 
kollégáival együtt alapítója volt a női 
kézilabda klubnak, amelynek elnöke is 
lett. De volt, aki úgy ismerte, mint mű-
vészeteket pártoló és alkotó embert. 
Sokoldalú volt, mindenkivel szívesen 
beszélgetett, nyugodt személyiségével 
véleményformálója lett a közösségnek.

Hihetetlen, hogy nincs közöttünk. 
Most is, ha az ajtóra nézek, látom, hogy 
belép, szétnéz, odaköszön a lelátón ülő 
ismerősöknek, rámosolyog a rohangáló 
gyerekekre, leül, és megkérdezi, hogy 
áll a meccs.

Mindig jelen volt. Szabad idejét, 
energiáját nem kímélve dolgozott az élet 
minden területén, így az egyesületben 
is. Óriási szerepe van abban, hogy a Női 
Kézilabda Klub Gyomaendrőd népsze-
rű, meghatározó tényezőjévé vált.

Gyermekszeretete, az emberek irán-
ti nyitottsága, empátiája, sokoldalúsága 
példaértékű a következő generációk szá-
mára.

A mai kézilabda torna az ő emlékét 
hivatott megőrizni, s rá fogunk emlé-
kezni, előtte fogunk tisztelegni évről év-
re a kupa megrendezésével.”

A város önkormányzata nevében 
Lehóczkiné Timár Irén mondott bú-
csúbeszédet. Méltatta az elhunyt elnök 
pedagógus munkásságát, kiemelte sze-
repét a város sport- és művészeti életé-
ben.

A búcsúztatók után Cs. Nagy Balázs 
vette át édesapja „Gyomaendrőd Kézi-
labda Sportjáért” kitüntető emlékpla-
kettjét és az egyesület sportolói, tagjai 
által aláírt emlék oklevelét.

A megemlékezést követően a kézilab-
dás lányok ismét birtokba vették a küz-

dőteret. A mérkőzések a gyomaendrődi 
csapat sikerét hozták, akik talán Lajos 
bácsinak, többük nevelő edzőjének is 
játszottak, aki immár „fölülről” figyel-
te teljesítményüket.

Végeredmény:  I. helyezett: 
Gyomaendrődi LFNKSE

II. Mezőtúri AFC
III. Orosházi NKC
IV. Csorvási SK
Különdíjasok:  gólk i rálynő: 

Gábor Eszter (15 gól), Mezőtúri AFC
legjobb kapus: Zsiga Zsanna, Csorvá-

si SK
legtechnikásabb játékos: Farkasinszki 

Zita, Gyomaendrődi LFNKSE
A vasárnap sem telt kézilabda nélkül 

a sportcsarnokban. A szombaton mér-
kőző csapatok ifjúsági leány csapatai a 
Liget Fürdő Kupán mérhették össze tu-
dásukat. Az orosházi lányok NB I B-s 
csapata meggyőző teljesítménnyel hó-
dította el a kupát. A másik három csa-
pat viszont szoros mérkőzéseket játszott 
egymással. A második helyért járó ser-
leget a csorvási lányok vehették át, akik 
mögött, azonos gólkülönbséggel, pusz-
tán kevesebb dobott góllal, a mieink let-
tek a harmadik helyezettek. Negyedik 
helyen, a szintén jól küzdő mezőtúri 
csapat végzett.

Különdíjasok:  gólk i rálynő: 
Baráth Berta (26 gól), Csorvási SK

legjobb kapus: Zsiga Zsanna, Csorvá-
si SK

legtechnikásabb játékos: Ács Orso-
lya, Gyomaendrődi LFNKSE

A díjakat Gera Krisztián, a csapat 
névadó támogatójának, a Gyomaendrő-
di Liget Fürdőnek ügyvezető igazgatója 
adta át a sportolóknak.

A két nap mérkőzései jól szolgálták a 
csapatok felkészülését a hamarosan el-
következő tavaszi bajnoki szezon előtt. 
Egyesületünk felnőtt csapata a kilen-
cedik helyen várja a folytatást. Két ide-
genbeli mérkőzés után a hazai közönség 
először február 23-án a EUbility Group-
Békéscsaba együttese elleni mérkőzé-
sen szurkolhat csapatunknak.

Kérjük adója 1%-ának felajánlásával 
Ön is segítse, támogassa munkánkat!

Adószámunk: 18383506-1-04

Cs. Nagy Lajos Emléktorna
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2019.január 24-énén, csütörtök reggel 
31 lánnyal és 5 fiúval, felkészülten, 
magabiztosan indultunk el a Torna 
Diákolimpia Megyei Döntőjére, melyet 
Békéscsabán a Belvárosi Általános 
Iskolában rendeztek meg.  A tornászok 
életében ez az év egyik legfontosabb 
versenye, hiszen ilyenkor derül ki, hogy 
mennyire dolgoztak jól a lányok év 
közben. A rangadón 21 csapat vett részt 
a megye több városából, ebből 7 csapat 
Gyomaendrődről érkezett. 3 csapat a 
Rózsahegyi Általános Iskolából, és 4 
csapat a Kis Bálint Általános Iskolából. 
A lányok és a fiúk egyaránt nagyon 
szép eredményeket értek el. Két 
csapatunk is a legjobbnak bizonyult 
a megyében, 1. korcsoportban a Kis 
Bálintos taroltak. A fiúk és a lányok 
is aranyérmesek lettek! Valamint 
szereztünk még egy ezüstérmet és 
egy bronzérmet is csapatban. Az 
egyéni összetett versenyben az 1. 
kcs-ban a lányoknál Pataki Zoé, a 
fiúknál Csernyeczki Balázs, míg a 
2. kcs-ban pedig Sztvorecz Gréti 
állhatott fel a dobogó legfelső fokára, 
és ezzel ők lettek a megyei bajnokok. 
Ezzel az eredménnyel 5 csapat 
kiérdemelte a továbbjutást a Torna 
Diákolimpia Országos elődöntőjére. 
Nagyon büszkék vagyunk minden 
versenyzőnkre, a mai napon nagyon 
szépen teljesítettek. És ezzel 
bebizonyították, hogy gyomaendrődi 
tornászok nem csak szépek, de 
ügyesek is, és van keresnivalójuk a 
tornaversenyeken. 
FIÚK: 1.hely: Kis Bálint Általános 
Iskola (Csipai Csongor, Csernyeczki 
Balázs, Furka Lénárd, Horváth Zoltán, 
Szunyog Hunor). 
Egyéni összetett verseny eredménye: 
1. hely: Csernyeczki Balázs 
2. hely: Csipai Csongor
3. hely: Szunyog Hunor
LÁNYOK
1. korcsoport - Csapat
1. hely: Kis Bálint Ált. Isk. csapata 
(Furka Dorka, Kovács Petra, Munkácsi 
Petra, Pataki Zoé, Szilágyi Zsófia, 
Weigert Virág). 5. hely: Rózsahegyi 
Kálmán Ált. Isk. csapata:(Gubucz 
Kata, Püski Lili, Samu Hanna, Szujó 
Anikó). 
Az egyéni összetett eredmények:
1. hely: Pataki Zoé (Kis Bálint Ált. 
Isk.)
2. hely: Furka Dorka (Kis Bálint Ált. 
Isk.)
3. hely: Munkácsi Petra (Kis Bálint 
Ált. Isk.)

5. hely: Weigert Virág (Kis Bálint Ált. 
Isk.)
2. korcsoport - Csapat:
2. hely: Rózsahegyi Kálmán Ált. 
Isk. csapata (Farkas Lara, Gombkötő 
Zsófia, Sztvorecz Gréta, Zádori Zoé)
3. hely: Kis Bálint Ált. Isk. (Csipai 
Csenge, Furka Rebeka, Ignácz Csenge, 
Izsó Zorka, Klimaj Emese, Varsányi 
Misell)
Egyéni:
1. hely: Sztvorecz Gréta (Rózsahegyi 
Kálmán Ált. Isk.)
3. hely: Csipai Csenge (Kis Bálint Ált. 
Isk.)

4. hely: Farkas Lara (Rózsahegyi 
Kálmán Ált. Isk.)
3. korcsoport
Csapat:
4. hely: Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola (Farkas Lili, Gulyás Kitti, 
Hankó Panna, Molnár Maja, Samu 
Hédi, Tímár Petra)
6. hely: Kis Bálint Általános Iskola 
(Fekécs Noémi, Gyovai Tímea, Molnár 
Tímea, Nagy Andrea, Szunyog Hanna)
A gyerekeket felkészítette: Gergely 
Orsolya és Hornok Imre.

Mindenkinek szívből gratulálunk!

Gyomaendrődi bajnokok a torna megyei döntő
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Gyomaendrődi GYLE U-15-ös futsal csapata megyei dön-
tőt nyert. A tornán 20 csapat indult, ahonnan a legjobbak ju-
tottak a megyei döntőbe. A gyomaendrődiek a Békéscsabán 
megrendezett tornán minden meccsüket megnyerve, kivív-
ták a jogot az országos futsal tornán való indulásra.
A Gyomaendrődi GYLE U15-ös csapata a XI. SZARVAS 
KUPA U15-ös (10 csapatos) labdarúgó tornán szintén első 
helyezést ért el. Itt is megnyerték minden meccsüket.

(HGYVK- Forrás: Facebook)

Országos tornán indulhat a Gyomaendrődi GYLE

Újabb kupagyőzelem 
biliárdban

Február első hétvégéjén került megrendezésre a 
IV. Újévi Holler Kupa Páros Magyarbiliárd pontszerző 

versenye a Körös Szálloda és Étteremben. 
A verseny az MBBE által elfogadott 120-as szimpla 

játék szabálya szerint folyt. Helyezések: 
1. Timár András-Dávid Gábor 

2. Sáfián György-Zsigovics Gábor 
3. Szűcs Sándor-Tomka Lajos 

4 .Pardi Roland-Mészáros Tibor 

(HGYVK-forrás: Facebook; fotó: Ász Fotó)
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