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Az albizottság 2019 végéig 34 
értéket vett be Települési Értéktárba, 
amelyet 2020-ban újabb három 
értékkel gyarapított. Az Agrár- és 
élelmiszergazdaság kategóriába Dr 
Tóth Elek szilvanemesítő munkássága 
és az Endrődi káposztáslepény, a 
Kérészvirágzás a Körösökön érték 
a Természeti környezet kategóriába 
került be. A korábbi felterjesztések 

eredményeként a Békés Megyei 
Önkormányzat a „Magyar Autosex 
Tyúkgalamb” az „Endrődi csizmadia és 
cipész hagyományok” a „Körösmenti 
Táncegyüttes” és a „Knerek szellemi 
öröksége Gyomán” értékeket felvette a 
Békés Megye Értéktárába.
Jelenleg döntésre vár „Az Endrődi 
Tájház” a „Gyomaendrődi gyógyvíz”, 
„Endrődi Szőttesminták” értékek. 

Az idei évben az 
„Aranka Játékbaba 
Múzeum”, a „Dr. Tóth 
Elek szilvanemesítő 
munkássága” értékek 
felvételét kérte az 
albizottság a megyei 
értékek sorába. 
Az albizottság kezde-
ményezésére, elismerő 
oklevelet kapnak 
azok a személyeket és 
közösségeket, akik helyi 
értékek gondozói. A 
helyi értéktár bizottság 
„A Gyomaendrődi 
Települési Értéktár 
értékei” címmel színes, 
48 oldalas, 21*15 cm-
es kiadványt adott 
ki, amely bemutatja 
a 2019-ig felvételre 
került értékeket. A helyi 
értéktár bemutatkozó 
pavilont rendezett be 
a Hagyomány, Érték 
Közösség címmel 
rendezett Megyenapon, 
Békéscsabán. A 
Megyenap a Békés 
Megyei Önkormányzat 

nagyszabású rendezvénye, amelyen 
Békés megye értékei, a hagyományok 
és a nemzetiségiek kultúrája került 
a figyelem középpontjába. A 
Gyomaendrődi Települési Értéktár 
kiállítási pavilonját meglátogatta  
dr. Takács Árpád kormánymegbízott, a 
rendezvény védnöke és Zalai Mihály a 
Békés megyei Önkormányzat elnöke. 
Lehoczkiné Timár Irén alpolgármester, 
a helyi értéktár bizottság vezetője 
átvehette azoknak az értékeknek az 
okleveleit, amelyek 2018-ban kerültek 
a helyi értékek közé.
Az albizottság nyomon követi 
a korábban, magasabb szintre 
felterjesztett értékeket is. Ennek 
eredményeként átdolgozásra került 
a Knerek szellemi örökségével 
kapcsolatos felterjesztés, amely már a 
Hungarikum bizottság döntésére vár: 
A Kner dinasztia nyomdatörténeti és 
könyvművészeti munkássága címen 
kerülhet be a nemzeti értékek sorába.

Lehóczkiné Timár Irén elnök 
Gyomaendrődi Települési Értéktár 

Albizottság

A Gyomaendrődi Települési Értéktár 
Albizottság beszámolója
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Három új érték került be a Gyomaendrődikumok közé
A Települési Értéktár Albizottság döntése alapján három új érték került felvételre a helyi értékek sorába. Az értéktárról bő-
vebben, köztük a most bekerült értékekről is, a Határ Győző Városi Könyvtár honlapján talál információkat. (hgyvk.hu)

Dr. Tóth Elek szilvater-
mesztő és nemesítő 
kutató tevékenysége
Tóth Elek 1911. április 6-án született 
Endrődön. Édesapja Tóth János ker-
tész, aki a Népliget létrehozója, gon-
dozója volt. Endrődi elemi iskolai, a 
Bajai Magyar Királyi Kertészképző Is-
kola, és a Felsőfokú Szőlő-és Borásza-
ti Tanfolyam elvégzése után 1937-től 
több hazai cégnél dolgozott. 1957-ben 
a Kertészeti Kutatóintézet tudományos 
munkatársa lett, ahol témaköre a szilva-
termesztés és nemesítés volt. 1970-ben 
védte meg doktori disszertációját, mely 
a szilvafajták öntermékenyülését vizs-
gálta. Számtalan publikációja jelent 
meg és több könyvnek szerkesztője, 
társszerzője. 1973-tól a Ceglédi Gyü-
mölcskutató Intézet munkatársaként 
közel húsz éve át dolgozott. A nevé-
hez kötődő államilag minősített szilva-
fajták: Besztercei Bt. 1, Besztercei Bt. 
2, Stanley, Ruth Gerstetter, Montfort, 
Tureu gras, Bluefre, President, Utility. 
2002. február 9-én hunyt el. Szülővá-
rosában tudományos munkásságának 
elismeréseként 2012. április 6-án em-
léktáblát avattak a Szent Antal Népház 
falán.

Endrődi káposztás lepény

Endrőd gazdag gasztronómiai ha-
gyományának egyik fontos étele az 
endrődi káposztás lepény. Endrődön 
ez a kelt tészta volt a legnépszerűbb. 
Főleg tartalmas egy tál ételek (tartal-
mas levesek) után fogyasztották, illet-
ve megjelent az ünnepi étrendben is. 
A káposztás lepény könnyű kalács-
tésztából készül, melyet kelesztés után 
kisebb kupacokba adagolnak, majd to-
vább kelesztik. A megkelt tésztákat kör 
alakúra nyújtják, fél oldalát párolt, íze-
sített káposztával töltik meg és félbe-
hajtják. A káposzta töltelék Endrődön 
két ízesítéssel készül: sóval, cukorral és 
borssal vagy sóval, borssal. Az endrődi 
és innen származó emberek emblema-
tikus süteménye. Népszerűségét mutat-
ja, hogy minden helyi család ismeri és 
süti, vagy korábban sütötte. A hagyo-
mányt folytatva a Szent Antal kenyér-
sütőház felvette a káposztás lepény 
sütését a bemutató programjai közé. 

(Fotó: Kunkovács László)

Kérészvirágzás 
a Körösön

A kérész (Palingenia longicauda) ha-
zánkban, nagy tömegben már csak a 
Tiszában és mellékfolyóiban él. Mind 
a Tisza, mind a Körös ökológiai rend-
szerének fontos kulcsfaja. Magyaror-
szágon 1993 óta védett, az élőhelyére 
és minden alakjára kiterjed a véde-
lem. A kérészek 3 évig tartó egyed-
fejlődésük során 20-szor vedlenek. 
Az utolsó vedlés után, a szaporo-
dásra és repülésre alkalmassá vált 
hím és nőstény egyedek találkozása, 
a nőstény köré gyűlt hímek virágra 
emlékeztető alakzata a kérészvirág-
zás. Az elő-és utórajzás alkalmával 
csak néhány száz, illetve néhány tu-
cat állattal találkozhatunk. A leglát-
ványosabb főrajzás során azonban, 
milliónyian repülnek a víz felett. Rö-
viddel a párzás után a hímek elpusz-
tulnak, a nőstények a folyó felett 5-10 
m magasan a folyásiránnyal szemben 
repülnek, majd néhány km-rel távo-
labb leereszkednek és lerakják a víz 
felszínére a megtermékenyített peté-
ket és ők is elpusztulnak. A Hármas-
Körös folyón június elején-közepén 
látható a kérészvirágzás, Gyomaend-
rődön legjobban a vasúti és közúti hi-
dak közötti területen figyelhető meg. 
A rajzás körülbelül három órán át 
tart, 18-21 óra között látható. Sir Da-
vid Attenborough egyetlen magyar-
országi forgatása alkalmával közel 
két hetet tartózkodott Gyomaendrő-
dön, és Szentpéteri L. József biológus 
valamint a BBC televíziós társaság 
munkatársaival a Hármas-Körösön 
tanulmányozta a jelenséget. 

(Fotó: Jankulár Zsolt)

Agrár- és élelmiszergazdaság kategória Természeti környezet
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Jól van? Nem köhög, nem lázas? 
A koronavírus-járvány második 
hónapjában vagyunk, veszélyhelyzetet 
hirdetett a kormány. Rendkívüli 
idők, amelyek rendkívüli helyzetet 
teremtettek, rendkívüli helytállást 
várnak el a polgármesterektől, 
akik most egy személyben vezetik 
településeiket. 
Köszönöm, egészségesnek érzem 
magam, és igyekszem is vigyázni 
magamra, a családom érdekében is. 
Valóban, 2014 óta polgármesterként 
nem találkoztam rendkívüli helyzettel, 
de korábbról sem emlékszem ilyen 
intézkedésre. Most olyan helyzet állt 
elő, amelyet mindenki menetközben 
tanul, naponta változik, azonnali 
reagálás és döntés kell bizonyos 
esetekben.
Van-e, történt-e megbetegedés 
városunkban?
Békés megye az alacsony fertőzöttségű 
megyék közé tartozik, Gyomaendrődön 
szerencsére nem volt fertőzés. Házi 
karanténban vannak helyi lakosok, de 
nem betegség miatt, hanem megelőzés 
céljából. Ha karanténba helyeznek 
valakit, a megyei ÁNTSZ-től és a 
rendőrségtől is kapunk tájékoztatást 
róluk. Felvesszük velük a kapcsolatot, 
aki ellátást vagy segítséget igényel, az 
megkapja. 
Telefonon és emailben is 
kérhet segítséget a lakosság az 
önkormányzattól. Erről a honlapon 
és az újság korábbi számában is 
tájékoztatást kapott alakosság. Volt-e, 
van-e erre igény?
Kevesen kértek segítséget, a Térségi 
Gondozási központ munkatársai 
gondoskodnak az ellátásról. 
Elsősorban hetven év fellettiek, és a 
fogyatékossággal élők kérték, hogy a 
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban 
legyünk segítségükre. 50-60 
főre tehető, akiknek segítséget 
nyújtunk ebben a formában. A 
feladatellátásban a Hétszínvirág-
Tüskevár Bt. tanyagondnoki szolgálata 
is közreműködik. A gondozási 
központ munkatársainak és nekik 
is adtunk maszkokat, fertőtlenítőt, 
gumikesztyűket. Ezeket juttattunk 
Öregszőlőbe az IKSZT-be, és 
Nagylaposra is a klubba. Nagyon 
sokan ajánlották fel a segítségüket a 
járvány elleni védekezésben. Volt, aki 
anyagilag, volt, aki munkával, volt, 
aki tárgyi felajánlással segített. A 
felajánlások folyamatosan érkeznek, 
ezért a vírushelyzet elmúltával 
köszönetünket fejezzük ki minden 

segítőnek, felajánlónak.
Csökkentett üzemmódban működik a 
város, a hivatal, az intézmények.
A személyes kontaktusokat 
csökkenteni, minimalizálni kellett. 
Bezártak az intézményeink is, mindenki 
tartja magát a kormányutasításokhoz. 
Természetesen mindenkiről van 
információnk. A térségi óvoda is 
bezárt, de megoldották a kis létszámú 
gyermekfelügyeletet, amelynek igen 
szigorú feltételei vannak és itt is komoly 
egészségvédelmi előírásokat kell 
betartani. Takarítás, fertőtlenítés folyik 
a legtöbb helyen. Olyan felújításokat 
hoztak előre, amelyeket a nyári 
bezárás idején akartak megvalósítani. 
Átütemezték a szabadságot is, amellett, 
hogy az óvónők több száz maszk 
varrásával segítették a védekezési 
munkát. A könyvtárban olyan munkákat 
végeznek, amelyet a sok program és 
az örvendetes forgalom miatt eddig 
nem tudtak elvégezni. A művelődési 
házainkban is általános nagytakarítást 
végeznek, karbantartások folynak, 
felváltva töltik a szabadságokat. A 
Kállai Ferenc Művelődési Központban 
a felújítás utáni takarítást végezték 
el, befejeződött a hangosítás és a 
világításkorszerűsítésre elnyert 
pályázat kivitelezése. A családsegítő 
központ ugyan zárva van, de rájuk is 
hárulnak feladatok a járványhelyzettel 
kapcsolatban. Teljes erőfeszítéssel, 
magas fordulatszámon működik a 
gondozási központ. Munkájukra 
kiemelten fókuszálunk mi is, nagy 
odafigyelést igényel tevékenységük.
Jelenleg egyeztetést folytat a képviselő-
testület tagjaival, mert a város 2020-as 
költségvetését át kell dolgozni.
Járvány Ellen Védekezési Alapról és 
a Gazdaságvédelmi Alapról szóló kor-
mányrendelet az önkormányzatoktól a 
központi költségvetésbe irányítja át a 
gépjárműadót. Ezzel szinte egyidőben, 
Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter bejelentette be, hogy a 
turizmus segítésére felfüggesztik az év 
végéig az idegenforgalmi adót. A 2020 
februárjában elfogadott költségvetési 
rendeletünkben a betervezett gépjár-
műadó 32. 500.000 forint volt, míg 
7.500.000 forint idegenforgalmi adó-
val számoltunk. Ezeken kívül sajnos 
számolnunk kell még az iparűzési adó 
kiesésére is. 
Biztosan lesznek olyan vállalkozások, 
akik a nehéz gazdasági helyzet miatt 
nem tudják időben teljesíteni a befi-
zetéseiket, lesznek olyanok, akik idő-
közben megszűnnek, tehát nem biztos, 

hogy befolynak azok az adóbevételek, 
amelyekkel kalkuláltunk. Ez az összeg 
elérheti a húsz millió forintot is. Ha a 
most prognosztizáltnál nagyobb lesz a 
hiány, akkor újabb intézkedésekre lesz 
szükség. Sajnos az iparűzési adó ki-
esése a jövő évet is károsan érintheti, 
hiszen akkor a költségvetésben alacso-
nyabb összeggel tervezhetünk.

Jelenleg hatvan millió forint mínusz-
szal számolunk. Az egyensúly kialakí-
tása érdekében átnéztük, hogy melyek 
a halasztható, átütemezhető kiadások, 
felülvizsgáltuk fejlesztéseink fontossá-
gát. Egyeztettem a hivatal, a gazdasági 
társaságok és az intézmények vezető-
ivel és a javaslatot elküldtem - véle-
ményüket kérve- a képviselőknek is. 
Csökkentenünk kell:
- a hivatal és az intézmények dologi ki-
adásait
- az önkormányzat kiadásait
- az önként vállalt feladatok kiadása-
it, ez elsősorban a különböző alapokat 
érinti
- fejlesztéseket kell leállítanunk.
Nagy gondot jelent a fürdő finanszí-
rozása és helyzete. Itt is elkészült egy 
cselekvési terv, amely alapján május 
végéig stabil a fürdő helyzete. Most 
csak rövidtávon látunk előre, de több 
variációt már felvázoltunk. Várjuk a 
kormány által beígért támogatások ki-
hirdetését is. Óvatos bizakodásra adhat 
okot, hogy pozitív előrejelzések szerint 
talán júliusban kinyithatnak majd a für-
dők.

(folytatás a köv. oldalon)

Megkérdeztük a polgármestert…
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Számítanak arra, hogy segíteni is kell 
egyéneket, vállalkozásokat? 
Forrást csoportosítunk át a segélyezési 
területre, ebben nagy segítséget jelent 
a képviselői tiszteletdíjakról történt 
lemondás is. A kialakult helyzetre való 
tekintettel, képviselőink és a bizottsági 
tagok felajánlották, hogy a vészhelyzet 
fennállásáig lemondanak tiszteletdíjuk 
50 %-áról. Az alpolgármester asszony 
és jómagam a költségtérítésünk teljes 
összegéről lemondtunk. Az önkéntes 
lemondással felszabaduló összeg a 
koronavírus-járvány elleni védekezésre 
és az emiatt nehéz helyzetbe került 
gyomaendrődi családok segítésére 
fordítjuk.
Az uniós verseny- és piaci szabályozást 
szem előtt tartva, nem tehetjük meg, 
hogy egy-egy vállalkozást segítünk. 
Az önkormányzatnak mozgástere az 
iparűzési adó területén van. Olyan 
vállalkozásbarát környezet kialakításán, 
beruházásokon kell gondolkodnunk, 
amely közvetett formában segíti őket. 
Itt még nem áll elegendő információ 
a rendelkezésünkre ahhoz, hogy 
megfelelő döntést hozzunk.  A 
közfoglalkoztatási program létszámát is 
szeretnénk bővíteni, mert úgy érezzük, 
erre igény van. Jól tudjuk, hogy az nem 
lehet cél, hogy közmunkások legyenek 
a munkavállalók, de leggyorsabban 
így tudunk segíteni a jövedelem nélkül 
maradottaknak. Bízom benne, hogy ez 
csak átmeneti megoldás, és a gazdaság 
helyreállásával ismét munkahelyeken 
tudnak majd dolgozni a munkavállalók. 
A segélyezésnél jobb megoldás a 
közmunkaprogram. Remélem, hogy 
3-4 hónap alatt megkezdődik a 
munkahelyek visszaépülése, visszaáll 
az-az állapot, ami már jellemző volt: 
alig találtunk közmunkára embereket, 
mert elhelyezkedtek a munkaerőpiacon. 
A gazdasági visszaesés hatását a 
gyomaendrődi vállalkozásokra nem 
tudjuk prognosztizálni, valószínűleg 
jelentős lesz az idegenforgalom, a 
turizmus vesztesége is. Azon leszünk, 
hogy a vírushelyzet enyhülésével 
minél pontosabb képet kapjunk a 
helyi vállalkozások és a turizmusban 
szerepet vállalók helyzetéről.
A szabad mozgás március közepén 
szűnt meg, szűk körű koszorúzás volt 
március 15-én. Elmaradt a díszpolgár 
cím, a Gyomaendrődért kitüntetés 
és a szakterületi kitüntető oklevelek 
átadása. Mikorra tervezhető az 
ünnepség?
Erről is egyeztettem már a képviselő-
testület tagjaival. Abban bízunk, hogy a 

nyár folyamán rendeződik a helyzet, és 
augusztus 20-án lehetőségünk lesz arra, 
hogy ünnepi testületi ülésen adjuk át a 
kitüntetéseket. Terveink szerint, ezen 
a napon az állami ünnepséggel együtt 
tartanánk a téravatót is. A halászléfőző 
versenyt is a megújult Szabadság téren, 
illetve az Erzsébet Ligetben tartanánk, 
augusztus 21-én. Ez is egy hosszú 
hétvége lesz, kétnapos programmal.  
Van jó hírünk is? 
Az mindenképpen, hogy a megyében 
is alacsony számú a megbetegedés, és 
hogy városunkban nincs fertőzött. Ha-
marosan aláírjuk a kivitelezési szerző-
dést a Körösi Csoma Sándor és az Esze 
Tamás utcák sarkán álló telken építen-
dő 28 férőhelyes bölcsőde építésére. Ez 
nem csak azért jó hír, mert egy sikeres 
pályázatunk eredményeként épül egy 
új épület a városban. Jó és előremuta-
tó dolog bölcsődét építeni: indokolja 
a születendő gyerekek száma, a helyi 
fiatal szülőket tudjuk segíteni vele, és 
még munkahelyet is teremtünk.
Végéhez közeledik a Szabadság tér 
kialakításának kivitelezése. Már jól 
látszik az új térszerkezet, a növények 
telepítése is folyamatos. 

Rövidesen hozzákezdünk a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
sportudvarának kialakításához. Itt egy 
újabb jó hírt is bejelenthetek, hiszen 
a tankerület saját forrásból jelentős 
térburkolást fog elvégezni az iskola 
udvarán.
Köszönöm a beszélgetést!
A szemét ügyről 
Több megosztással is találkoztam 
a napokban a közösségi oldalon, 
személyesen is meggyőződtem 
róla a helyszíneken, hogy mekkora 
halmokban áll a szemét a holtágaink 
mellett található hulladéklerakó 
pontokon. Egyértelmű a kiírás, 
hogy ezeket a gyűjtőket mire lehet 
használni. Biztos vagyok benne, 
hogy aki lerakta ezt a mennyiségű 
szemetet, az tisztában volt vele, hogy 
szabálysértést követ el. Az is látszik, 
hogy ezeknek a hulladékoknak a nagy 
része lomtalanításból származik (pl.: 
Torzsás). Valaki vagy vett egy nyaralót 
és kipakolta, vagy egy házat és azt 
takarította ki ide rakva a szemetet, lomot. 
Önkormányzatunk minden évben több 
millió forintot költ az illegális lerakók 
felszámolására. Úgy tűnik, ez idén sem 
lesz másképp. Elkezdtük eltakarítani a 
mocskot. Bízom benne, hogy két hét 
alatt mindenhová odaérünk és nem lesz 
azonnal „pótolva” a lom. Lezárult az 
a beszerzésünk, amelynek a keretében 
olyan kamerákat szerzünk be, amelyek 
vétele és adatátvitele ilyen távolságból 
is lehetséges. Csatlakoztatjuk őket a 
már meglévő rendszerünkre. Bízom 
benne, hogy ezzel megelőzzük a 
lerakók illegális, jogsértő használatát. 
Azonban számolnunk kell azzal is, ha 
a most tervezett helyeken megvalósul 
a megfigyelés, újabb illegális helyek 
keletkeznek. Végre már a szemléletnek, 
az emberi felelőtlenségnek kell 
megváltoznia!

Toldi Balázs polgármester

Megkérdeztük a polgármestert… (folytatás)
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Toldi Balázs polgármester a 
beruházásról: A munkák során külső 
hőszigetelést kapott az épület, és 
az összes nyílászárót cserélték. 
Átalakították a bejáratot a belső 
udvaron, új mozgáskorlátozott feljáró 

épült. Megújult a fűtési rendszer 
is, kondenzációs kazán került 
elhelyezésre. Az épület villamos 
energia ellátását napelemek biztosítják. 
Önkormányzatunk önerőből új járdát 
épített az udvaron. Rendbe hozzuk a 

kerékpártárolót és az autók számára 
szükséges udvari parkolót is. Az 
épületben klímákat fogunk elhelyezni. 
A nyári leállás idején azokat a 
helyiségeket, ahol még nincs járólap, 
újra burkoljuk.

Elkészült a Pikó Béla utcában lévő orvosi rendelők energetikai felújítása

Megjelent a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése 
érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló rendelet. A 
következőkben az idegenforgalmi 
adóval kapcsolatos új szabályok 
kerülnek ismertetésre.

A rendelkezés hatálybalépésétől, azaz 
2020. április 26-tól 2020. december 
31-ig terjedő időszakban eltöltött 
vendégéjszaka utáni idegenforgalmi 
adót az adó alanyának, azaz a 
vendégnek nem kell megfizetnie, 
az adó beszedésére kötelezettnek, 
vagyis a szállásadónak nem kell 
beszednie, befizetne. Fontos, hogy 
a megállapított, de be nem szedett 
adót azonban be kell vallania az 
adóhatósághoz. Nem kell bevallani a 
megállapított adót, ha annak összege 
nulla.

Fentieknek megfelelően a 
szállásadóknak a következők szerint 
kell eljárniuk:

- A 2020. január 1-től április 25-
ig terjedő időszakra az eddigiek 
szerint kell az idegenforgalmi 

adóbevallásokat megtenni és az adót 
megfizetni.
- 2020. április 26-tól a vendégeknek 
nem kell megfizetniük az 
idegenforgalmi adót, a központi 
elektronikus vendégnyilvántartást 
továbbra is vezetni kell.
- 2020. április 26-tól is meg kell 
tenni a havi adóbevallást a tárgyhót 
követő hó 15. napjáig, azon továbbra 
is feltüntetve, hogy mennyi lett 
volna az adóköteles vendégéjszakák 
száma, illetve, hogy a mentes 
vendégéjszakák, hogy oszlanak meg 
az egyes mentességi jogcímek között.
- Ha nem volt egyáltalán vendég, a 
nullás bevallást nem kell megtenni. 
Ha viszont volt vendég, de mindegyik 
mentes lenne az adó alól (mert például 
18 éven aluliak), akkor kell bevallást 
tenni, a mentes vendégéjszakák 
számát a bevallás megfelelő sorában 
szerepeltetni kell.
- Az új szabályoknak megfelelő 
központi bevallás nyomtatvány 
elkészítése folyamatban van, 
a bevallásokat kérjük ezen a 
nyomtatványon megtenni. Az 
április havi átmeneti időszakról 
szóló bevallás szabályairól, amint 

arról tudomást szerzünk, értesíteni 
fogjuk szállásadóinkat. Kérjük 
figyeljék az önkormányzat honlapját  
(www.gyomaendrod.hu), vagy 
érdeklődjenek a Közös Hivatal 
Adó Osztályán, a 66/581-230 
telefonszámon.

Önkormányzatunk vissza nem 
térítendő támogatást igényelhet az 
illetékességi területén 2020. április 
26-tól 2020. december 31-ig terjedő 
időszakban bevallott, de meg nem 
fizetett idegenforgalmi adó összegével 
egyező összegben. Ezért felkérjük 
Tisztelt Szállásadóinkat a bevallások 
pontos, határidőben történő 
benyújtására, mivel ezek képezik 
alapját a támogatás igénylésének.

Tájékoztatás szállásadóknak az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos változásokról

? !
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A már hónapok óta közbeszéd 
tárgyát képező koronavírus járvány 
szinte egyik napról a másikra 
változtatta meg az egész ország 
életét.  Az Önkormányzat esetében is 
jelentős változásokat hoztak azok a 
kormányzati intézkedések, amelyek 
mindannyiunk, de főleg idősebb 
rokonaink, ismerőseink, egészségének 
védelmében elkerülhetetlenek voltak. 
Jelen gondolataim összegyűjtése 
során megpróbálok egyrészt az 
Önkormányzat, azon belül is a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal működésével kapcsolatban 
megfelelő tájékoztatást adni, másrész 
a járványhelyzetre tekintettel 
kiadott hatósági intézkedésekkel 
kapcsolatban egy kisebb segítséget 
nyújtani a Kedves Olvasó számára.

1. Önkormányzati működés, 
hivatali feladatok 

A járvány okozta veszélyhelyzet 
során az Önkormányzat és annak 
szervei ugyanazon megítélés alá 
esnek, mint bármely gazdasági 
társaság vagy közület. Ennek 
keretében a mi működésünkben 
is kerülni kell lehetőség szerint az 
olyan eseményeket, rendezvényeket, 
csoportosulásokat, amelynek során egy 
légtérben több személy tartózkodik, 
vagy olyan nem közvetlen fizikai 
kontaktusba kerül, amely lehetőséget 
ad a fertőzés továbbadására. Az 
Önkormányzat működésében a 
két ilyen leglényegesebb aspektus 
a Képviselő-testület és annak 
Bizottságainak működése, valamint 
a hivatali ügyintézés (segélyek, 
birtokviták, kereskedelmi ügyek). A 
Képviselő-testülettel kapcsolatban 
el kell mondani, hogy annak 
összehívására és ülés tartására nincs 
lehetősége a veszélyhelyzet fennállása 
alatt. A képviselő-testület faladat és 
hatáskörét ebben az időszakban a 
polgármester gyakorolja. A fajsúlyos 
döntések meghozatala előtt azonban 
telefonon és elektronikus levélben 
egyeztetések történnek a testület 
tagjaival és olyan döntések még nem 
születtek, melyek ne elvezték volna a 
testület többségi támogatását.
Az önkormányzatok hivatala mindig 
fontos szerepet tölt be egy település 
életében, ez az elsődleges olyan 
kapcsolódási pont, ahová a lakosság 
az ügyei intézése során kérelmével, 
problémájával fordulhat. Ez az a hely 
ahol a személyes kapcsolat sokszor 

elengedhetetlen. A mostani helyzetben 
azonban épp ezeket a személyes 
kapcsolatokat kell minimalizálni, 
ennek érdekében több olyan 
intézkedés is bevezetésre került, amely 
ezt elősegíti. A hivatal dolgozóinak 
egy része távmunkavégzés keretében 
látja el feladatait. Nem kerülnek 
megtartásra a polgármesteri és jegyzői 
fogadóórák, a pénztár korlátozottan 
áll partnereink rendelkezésére.  Az 
integrált ügyfélszolgálat jelenleg 
szünetel és telefonon előre egyeztetett 
időpontokban van lehetőség a 
személyes ügyintézésre. A korlátozó 
intézkedések egyik igen érzékeny 
pontja, hogy a házasságkötések 
csak a két tanú jelenlétében 
történhetnek meg. Megértjük, hogy 
ezek a rendelkezések sok esetben 
kellemetlenséget okozhatnak. Az 
ügyintézés természetesen nem 
szünetel, továbbra is ügyfeleink 
rendelkezésére állunk ebben a  
helyzetben, azonban az elektronikus, 
illetve a telefonos ügyintézés előtérbe 
kerül. Tudjuk azt, hogy ezek az 
ügyintézési módok sokszor élet 
idegenek ügyfeleink számára, de 
kollégáink mindenben igyekeznek 
segíteni. A vállalkozások számára 
pedig ma már közel sem ismeretlen az 
elektronikus ügyintézés lehetősége, 
így ügyfélkapujukon keresztül 
valamennyi ügyüket intézni tudják 
(ahogy ez eddig is kötelező volt 
számukra). Ennek megfelelően 
kérem, hogy lehetőség szerint a 
hivatalt telefonon szíveskedjenek 
keresni a továbbiakban is, az érintett 
kolléga a beszélgetés feljegyzése 
alapján az ügyintézési feladatokat el 
tudja látni.

2. Kijárási korlátozással kap-
csolatos tájékoztatás 

A kijárási korlátozások tekintetében 
el kell mondani, hogy egy-
két esetet kivéve településünk 
lakosai a lehetőségeikhez mérten 
fegyelmezetten kezelik a korlátozások 
betartását. A település teljes lakossága 
a megfelelő komolysággal áll a 
jelenlegi – egyébként nagyon nem 
könnyű, sok lemondással járó – 
helyzethez. Én személyesen is kérem, 
hogy ezt a továbbiakban is próbáljuk 
meg betartani. A koronavírus járvány 
sok mindenben változtatta meg 
mindannyiunk mindennapi életét, 
rövid és hosszú távú terveit. Sok 
esetben kellemetlenségeket  okoz 

az, hogy családunkkal, barátainkkal, 
ismerőseinkkel a megszokott 
társadalmi életet nem tudjuk élni. 
A szabadidő hasznos eltöltésébe 
nem tartozik bele, hogy csoportokba 
verődve ad hoc összejöveteleket  
tartsunk köztereken, játszótereken,  
parkokban. Mindannyian látjuk, 
hogy a Rendőrség munkatársai a 
Polgárőrséggel karöltve a vonatkozó 
szabályok betartását folyamatosan 
ellenőrzik, településünkön jelenlegi 
információink szerint  volt már 
szükség több esetben figyelmeztetésre 
a hatályos szabályok be nem tartása 
miatt. A jó idő beköszöntével ezen 
szabálysértések száma várhatóan 
emelkedhet, ezért kiemelten kérünk 
mindenkit a korlátozó intézkedések 
szigorú betartására.

3. Üzletek nyitva tartása
Az üzletek nyitva tartása a 
másik kritikus pontja a kijárási 
korlátozásnak. E tekintetben a helyi 
vállalkozók figyelmét hívom fel arra, 
hogy az üzletekben foglalkoztatottak 
továbbra is bejárhatnak az üzletekben 
feladataik elvégzése céljából, 
azonban egyes üzletek tekintetében 
a vásárló tartós bent-tartózkodása 
az, ami a jelenlegi helyzetben 
jogszerűtlennek minősül (italboltok 
esetén), és az üzlet tulajdonosa/
üzemeltetője az, aki felelősséggel 
tartozik a szabályok betartásáért 
(szabálysértés esetén a csekket is ő 
kapja). Amennyiben bármely helyi 
vállalkozásnak szüksége van a 
korlátozással kapcsolatos szabályok 
értelmezésében segítségre, úgy 
természetesen Önkormányzatunk 
a továbbiakban is szívesen áll 
rendelkezésre, ugyanakkor most 
nem annak van itt az ideje, hogy az 
egyes jogszabályok tekintetében a 
kiskapukat közösen megkeressük, 
hanem annak, hogy lehetőség szerint 
azokat kiterjesztően értelmezve, 
mindennapi ügymenetünket a 
járványhelyzethez igazítsuk. 
Arra kérem Önöket, hogy tartsuk 
be a korlátozásokat ezzel a járvány 
terjedésének megakadályozásában 
közösen is részt tudjunk 
vállalni, elsősorban azért, hogy 
hozzávetőlegesen rövid idő alatt 
magunk mögött tudjuk hagyni 
ezt a helyzetet és tudjuk folytatni 
megszokott életünket. 

Pap-Szabó Katalin
jegyző

A járványügyi veszélyhelyzet szabályainak helyi alkalmazása
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Marucsik Évát, a Térségi Szociális és 
Gondozási Központ vezetőjét kérdez-
tük a koronavírus járvánnyal kapcsola-
tos helyzetről. 
A koronavírus járvány elleni védekezés 
szinte legelső központi intézkedése 
volt, hogy lezárták az idősotthonokat, 
megszüntették a látogatási lehetőséget. 
Hogyan fogadták ezt a bentlakásos 
otthonok lakói és a hozzátartozók? Mi 
változott a munkátokban?
Nyilvánvaló, hogy minden lakót 
érzékenyen érintett az intézkedés, 
hiszen vannak olyan hozzátartozók, 
akik naponta bejárnak az otthonba, 
de tudomásul vették. Tudja mindenki, 
hogy az idősek védelme érdekében 
ez nagyon fontos. Később azt is meg 
kellett tiltanunk, hogy csomagokat, 
bármit beküldjenek az intézménybe a 
hozzátartozók, tehát további szigorítás 
vált szükségessé. Ezzel egyidejűleg 
minden szolgáltatót (bolt, cukrászda, 
fodrász, pedikűrös) kizártunk az idős 
otthonokból. Az idősotthonainkba 
mozgóbolt jár, mert lakóinknak nagyon 
fontos, hogy vásároljanak, hiszen azzal 
is az önálló választás szabadságához 
való joguk érvényesül, hogy 
elmehetnek boltba. Most ezt úgy oldjuk 
meg, hogy összeírjuk a kívánságokat és 
a boltos a közeli idősek klubjába hozza 
be a személyre összeállított rendelést, 
amelyet fertőtlenítünk, majd ezek után 
kapják meg az idősek. Leállítottunk 
minden belső karbantartási munkát, a 
festéseket és a tisztasági meszeléseket 
is. Nagyon védjük az időseket 
mindenféle olyan külső hatástól, ami 
fertőzést hozhat az intézménybe. 
A szigorítások mellett a kis belső 
programok ugyanúgy megrendezésre 
kerülnek, de nem hívunk vendégeket, 
csak „szűk családi körben” vagyunk. 
Arra is ügyelünk, hogy időseink 
lehetőség szerint egymástól másfél 
méterre tartózkodjanak, üljenek. Ahogy 
jönnek a minisztériumból, az országos 
tisztifőorvostól, vagy bármelyik 
hatóságtól az utasítások, mindennek 
eleget teszünk. Megoldottuk azt is, 
hogy az épületekben több helységében 
étkeztetünk, hogy azzal is megvalósítsuk 
a távolságtartást. A társalgókat is úgy 
rendezték át munkatársaim, hogy az 
ülőalkalmatosságok is viszonylag 
messze legyenek egymástól. A 
nővérek folyamatosan figyelik, hogy 
ne menjenek túl közel egymáshoz az 
ellátottak. Az idő előrehaladtával sajnos 
azt tapasztaljuk, hogy mentálisan 

nagyon megterheli a lakókat, hogy nem 
tudnak a hozzátartozóikkal fizikailag 
közvetlen kapcsolatba kerülni, nincs 
meg a személyes kontaktus. Igyekszünk 
a mindennapokat színessé tenni, 
elfoglaltságot biztosítani. Minden 
egységben vannak rendezvények, 
programok, palacsintát sütünk, házias 
dolgokkal igyekszünk kompenzálni a 
bezártságot. Meglepetésként kis házi 
majálisra is készülnek az egységek.
-Az idősek nappali ellátását biztosító 
klubokat is be kellett zárni.
Az országos tisztifőorvos, utasítására 
a nappali klubok sem látogathatók, 
hiszen a személyes kontaktusok számát 
minden területen csökkenteni kellett. Ezt 
nagyon nehezen viselték a klubtagok, 
mivel a kis csoportjuk mindennapi 
látogatása, az a miliő, amiben a 
napjaikat töltik, nagyon-nagyon 
fontos számukra. A nappali klubok 
elsődleges feladata, az otthonaikból 
bejáró ellátottak mentális támogatása. 
Az itt dolgozó kolléganők, napi 
kapcsolatban vannak a klubtagokkal, 
telefonon, de személyesen is 
látogatják őket. Persze csak az 
utcaajtóig, maszkban, kesztyűben, 
az előírásoknak megfelelően. Tartjuk 
velük a kapcsolatot, bevásárolunk 
nekik, hogylétük felől érdeklődünk, 
és természetesen monitorozzuk az 
egészségi állapotukat.  Klubtagjaink 
között vannak néhányan, akik 
nagyon rossz szociális körülmények 
között, komfort nélküli házakban 
élnek. Nekik felajánlottuk, hogy 
viszünk az intézményből meleg vizet, 
hogy tudjanak fürdeni. Segítettünk 
beszerezni azokat az eszközöket, 
amikkel az otthoni fürdés, a személyi 
higiéné megoldható. Nagy problémát 
okoz, hogy korábban ezeknek az 
ellátottaknak a ruháit a klubokban 
mostuk, azonban most erre sincs 
lehetőségünk a fertőzés elkerülése 
érdekében tett tiltások miatt. 
- Vannak olyan idősek, akihez házi 
gondozók jártak. Hogyan történik az ő 
ellátásuk, miben változott a gondozók 
munkája?
- Minden területet érint valamilyen 
változás, szigorítás ebben a veszélyes 
helyzetben. Mivel semmilyen indokkal 
nem lehet bejönni az intézménybe, 
mindenkinek a házához megyünk. Erre 
beállítottuk a gépjárműveinket és a 
meglévő munkaerőinket kerékpárral.  
A házi segítségnyújtást csak néhányan 
nem kérik a veszélyes időszakban, ott 

a család ellátja az időst. Egyébként 
ellátottaink közel 100 %-a igénybe 
veszi szolgáltatásainkat, tehát a házi 
gondozók gyakorlatilag ugyanúgy 
végzik a feladataikat, mint korábban, 
csak a megfelelő védőfelszerelésben, 
betartva minden szabályt. Maszkot, 
gumikesztyűt viselnek, amit minden 
helyen váltanak. Nem nagyon tudtuk 
csökkenteni a gondozási óraszámokat, 
mert akik segítséget igényelnek, 
azoknál naponta több alkalommal 
is indokolt a gondozó jelenléte. 
Alapfeladataink mellett ellátjuk 
azoknak a személyeknek a bevásárlását 
is, akik nincsenek az intézménnyel 
jogviszonyban, hetven év fölötti 
idősek és segítségért fordultak az 
önkormányzathoz. Komoly logisztikai 
munka eredményeként ezt a feladatot 
is – ez idáig- problémamentesen 
végezzük. Még nem érkezett semmilyen 
panasz, hogy valaki esetleg nem volt 
elégedett.  Azok a dolgozók, akik 
felszabadultak a nappali ellátásban, 
most más területen (idős otthonban, 
házi segítségnyújtásban) erősítik 
az ellátást. Hála Istennek, nincsen 
problémánk a házi segítségnyújtásban 
sem. Nagyon büszkén mondhatom 
el, hogy a kollégáim, annak ellenére, 
hogy a gyermekintézményekbe sem 
járhatnak a gyermekek, megoldották 
a gyermekeik felügyeletét. Szükség 
esetén rugalmasan alkalmazkodunk 
a munkaidővel is, hogy a gyermekek 
felügyelete mindenkinek megoldható 
legyen. 
- Nagyon nagy teher, felelősség hárul 
rátok, ezt elképzelni sem tudja a 
kívülálló. Azt látjuk, hogy sokszor olyan 
helyen is felüti a fejét a vírus, aminek 
nincs magyarázata, hogy kerülhetett 
oda. Ez a félelem a Ti munkátokban 
fokozottan jelentkezik, hiszen mások 
életéért, egészségéért kell felelnetek. 
Hogyan bírjátok?
- Bennünket is megvisel mentálisan 
ez a helyzet, hiszen aggódunk 
időseinkért.  A védekezés során tett 
mindenre kiterjedő erőfeszítésünk 
ellenére félünk attól, hogy a korona 
vírus bekerülhet az intézménybe. Ez 
stresszként hat mindennapjainkra. 
Örömmel mondhatom el, hogy  sokfelől 
kapunk segítséget. Az önkormányzat 
a legfőbb támaszunk. Bármit kérünk, 
azonnal segítenek. Védőfelszereléseket 
ők is rendelnek, mi is, intézményi 
szinten. Ebben a nem könnyű 
helyzetben segítséget kapunk olyan 
személyektől is, akik eddig nem voltak, 
illetve most sincsenek kapcsolatban 
intézményünkkel.  

(...folytatás  a köv. oldalon) 

A Térségi Szociális és Gondozási Központ 
koronavírus járvánnyal kapcsolatos helyzete
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Bencsik Attila a Gyomaendrődi 
Idősekért Alapítványnak adományozott 
100 000,-Ft-ot. Nagyon nagy 
segítségünkre volt, mert az Ő 
jóvoltából lehetőségünk nyílik érintés 
nélküli infra hőmérőket beszerezni.  
Két hozzátartozótól kaptunk egy-
egy infra hőmérőt, amely nagyon jól 
jött, mivel most nagyon nehézkes 
beszerezni ezeket az eszközöket. Ezek 
használatával tizedére csökken a lakók 
testhőmérsékletének napi kétszeri 
méréséhez szükséges idő. Gácser 
József alapszolgáltatást igénybe vevő 
ellátottunktól az alapszolgáltatásban 
dolgozók tupperware palackokat és 
kézkrémet kaptak a házi gondozásban 
tevékenykedő munkatársaim, hogy 
tudjanak magukkal vizet vagy teát 
szállítani. Nagyon nagy segítségünkre 
volt Latorcai János Úr és a felesége 
Aranka, akik abban segítettek, hogy 
az idős otthonban lakó 178 ellátottunk 
részére Béres- cseppekhez jussunk. 
Jelenleg minden lakónknak adunk 
Béres-cseppet, ezzel is erősítve az 
immunrendszerüket. Több helyi 
varrónőtől kaptunk térítésmentesen 
nagyon szép textil maszkokat. Az 
önkormányzat általunk juttatta 
el a városban élő idősekhez a 
textilmaszkokat. Mindannyiónkat 
nagyon jó érzéssel tölt el, hogy vannak, 
akik támogatnak bennünket, és segítik 
a korona vírus fertőzés távoltartására 
irányuló védekező tevékenységünket. 
Mindent megteszünk, hogy elkerüljük 
a fertőzést. Az önkormányzat és az 
intézmény saját vásárlású védőeszközök 
mellé most már központilag is kaptunk 
egyszer használatos kesztyűket, sebészi 
maszkokat, fertőtlenítő szereket. 
Minden idősotthoni ellátottunknak 
tudunk adni minden nap egy eldobható 
maszkot, de azon felül, textil maszkjaik 
is vannak. A textil maszkokat éjszaka 
a kollégák fertőtlenítik. Az utasítások, 
protokollok kidolgozottak minden 
területre, ezeket a munkatársaim 
ismerik és betartják. A fertőzés 
elkerülése érdekében végzett feladatok 
nem ismeretlenek számunkra, hiszen 
minden évben előfordul olyan 
időszak, amikor fokozottabban kell 
védekezni, pl. influenza, de alapvetően 
hozzátartozik a mindennapi tisztaság 
biztosításához is. Ebben a nagyon 
veszélyes helyzetben azonban 
fokozottabban ügyelünk mindenre. 
Például óránként az összes olyan tárgyat 
áttörlik kollégáim fertőtlenítővel, ami a 
vírusfertőzést közvetítheti. Ezeket nem 

csak meg kell tenniük, de dokumentálni 
is szükséges.
- Bírjátok erővel, van elég dolgozó?
- Most még igen, mert teljes 
létszámmal dolgozunk. A kollégák 
között szerencsére nincsenek egyéb 
betegséggel küzdők sem, a gyermekek 
felügyelete is megoldott.
- Amikor kerestelek éppen oktatást 
tartottatok, mert jönnek az újabb és 
újabb rendeletek, amelyekre azonnal 
reagálni kell, azonnal adjátok tovább a 
kollégáknak a friss előírásokat.
- Így van. Ezeket azonnal megismertetem 
kollégáimmal, mert nagyon fontos, 
hogy mindenki megfelelő tudással 
rendelkezzen az elvárásokról és 
az is fontos, hogy mindenki értse, 
hogy mit miért teszünk.  Az, hogy 
infekciókontroll, nem jelent más, 
mint a fertőzés megelőzésére irányuló 
minden tevékenységet. Eddig is voltak 
különböző takarításra, fertőtlenítésre 
vonatkozó utasítások, a megfelelő 
kéz higiéné biztosítására vonatkozó 
protokoll, de most fokozottabban kell 
figyelnünk mindenre.
- És nyilván fokozottabban kell 
ellenőrizni, minden területen.
- Ahogy megkapunk egy utasítást, 
azonnal tájékoztatást kapnak róla a 
kollégák és az egységben kinevezett, 
az infekciókontrollért felelős főápoló 
napi szinten monitorozza, hogy ezek 
a megelőző tevékenységek szabály 
szerint történnek-e.
- Hogyan zajlik az iskolai étkeztetés? 
Még ez is feladata a konyhának.
- Az iskolai étkeztetés igénybevételére 
minden iskolás gyermeknek lehetősége 
van , az otthoni tanulás időszakában 
a  szülők eldöntötték, hogy kérik-e az 
étkeztetést a gyerekeknek, vagy sem. 
Biztosítjuk a háromszori étkeztetést, 
amit az ebéddel szolgálunk ki. A 
létszám nagyon megcsappant, de 
akik kérik, azoknak szolgáltatunk. 
Az iskolai tálalókonyhákban lehet az 
ebédet átvenni, illetve Öregszőlőben az 
IKSZT-ben, Nagylaposra pedig kiviszi 
a tanyagondnok. Nagy figyelmet 
fordítunk az ételhordók tisztaságára, 
ezért mossuk az ételhordókat 
mindenhol, ügyelve arra, hogy az 
általunk is elmosott ételhordókba 
kerüljön az étel. Kértük a szülőket, 
hogy akinek van rá lehetősége, csere 
ételhordót hozzon, mert az ételkiosztás 
után végzik kollégáink azok mosását. 
Akik ezt nem tudták biztosítani, azokét 
is elmossuk, így kicsit várakozniuk 
kell a kiszolgálás előtt.  Nagy gondot 

fordítunk arra, hogy az intézményből a 
fogyasztókhoz úgy kerüljön ki minden 
étel, ahogy az elvárható.
- A járványhelyzet az intézmény a 
költségvetésében is jelentős, plusz tétel 
lesz. Hogyan bírjátok anyagilag?
- Spórolunk, de amit meg kell 
vennünk, azt megvesszük. Eddig 
már egymillió forintot költöttünk 
a védekezéshez szükséges 
fertőtlenítőszerekre. Bízunk benne, 
hogy sikerül jelentősebb nehézségek 
nélkül tartani a költségvetésünket. 
Hangsúlyozom, hogy az önkormányzat, 
élén polgármester úrral látja 
erőfeszítéseinket és a lehetőségeken 
belül minden támogatást megkapunk 
ebben a veszélyes helyzetben. Minden 
idős otthonba rendelkezésünkre 
bocsátottak tableteket, hogy a lakók 
skyp-on tudjanak kapcsolatba lépni 
szeretteikkel. Minden felénk irányuló 
segítő megmozdulás nagyon jó érzéssel 
tölt el bennünket. Ezúton szeretném 
megköszönni - kollégáim nevében is - 
mindenkinek azt az erkölcsi és anyagi 
támogatást, amellyel segítséget kapunk 
az idősek megóvása érdekében végzett 
védelmező munkánkhoz. Köszönjük, 
hogy a hozzátartozók is maximálisan 
betartják a látogatási tilalmat. Bízunk 
benne, hogy nem tart már túl sokáig 
ez a helyzet és meg tudjuk védeni az 
időseket. Fizikálisan bírjuk, mert erős, 
nagyon jó csapat vagyunk! Nagyon 
büszke vagyok a gondozási központ 
minden dolgozójára! Mindenki nagyon 
nagy odaadással végzi munkáját és 
tesz meg mindent a vírusfertőzés 
elkerüléséért. Köszönöm minden 
kollégámnak ezt a hivatástudattal teli 
magasszintű munkát!  Bízom abban, 
hogy összefogással, egymást erősítve 
sikerül távol tartanunk a Covid 19 
fertőzést. 
Sok erőt, kitartást kívánok!

A Térségi Szociális és Gondozási Központ koronavírus 
járvánnyal kapcsolatos helyzete (folytatás)
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Homoktövis termesztés

A járási startmunka „mezőgazdaság” 
mintaprogramjának részeként az 
önkormányzat tulajdonában álló 
homoktövis ültetvényeken megtermelt 
homoktövis bogyóból készített 
termékek köre folyamatosan bővül. 
Az almás-homoktövis 100%-os 
gyümölcstartalmú ivólé mellett most 
már almás-barackos-homoktövis 
100%-os gyümölcstartalmú ivólevet 
is forgalmaz Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata. Az ivólevek 
hozzáadott cukrot, és tartósítószert 
nem tartalmaznak, viszont magas 
vitamin, és antioxidáns tartalmuk van. 
Az ivólevek mellett homoktövis velő, 
illetve homoktövis szörp is vásárolható, 
melyek szintén vitaminban gazdag 
termékek.

A velő formátum 100%-ban tiszta 
homoktövis, mag, és héj nélkül. 
Gyümölcstartalma 100%-os, a velő 
tartósítószert, hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz. A termék fogyasztása 
hozzájárulhat az immunrendszer 
erősítéséhez, a szervezet 
regenerálódásához. A velő 500 ml-
es kiüvegezett formában kapható. 
Fogyasztása naponta egy- két evőkanál 
mennyiségben javasolt.

A homoktövis szörp 33%-ban 
homoktövist, valamint hozzáadott 
cukrot, és vizet tartalmaz. Fogyasztása 
hígított formában (ásványvízzel, vízzel, 
szódával) javasolt.  A szörp a velőhöz 
hasonlóan 500 ml-es űrtartalmú 
üvegben kerül forgalmazásra.

A homoktövis ivólé, 3 literes 
dobozos kiszerelésben 1.800.-Ft/
doboz áron, a homoktövisvelő, 500 
ml-es üveges kiszerelésben 2000.-
Ft/ db  áron, a homoktövis szörp  

500 ml-es kiszerelésben 800.-Ft/db 
áron megvásárolható.

Árusítási helyek: Gyomaendrőd 
Közös Önkormányzati Hivatalánál 
(5500. Gyomaendrőd Selyem út 124.) 
hétköznaponként hétfőtől csütörtökig 
8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 
13 óráig, valamint Gyomaendrődön 
a virágkertészetben az Alkotmány 
utca 5. sz. alatt, hétköznap hétfőtől-
péntekig 7 órától 14 óráig, a vásárlási 
szabályok betartása mellett.

FONTOS! Bármely, három darab 
homoktövis termék vásárlása esetén 
minden vásárlónak lehetősége 
nyílik egy darab 500 ml-es üveges 
homoktövisvelő fél áron történő 
megvásárlására, továbbá a fent szereplő 
termékek megrendelhetőek a 06-66-
581-239 telefonszámon, valamint a 
06-20-487-48-91 mobilszámon, és a 
megrendelt termékeket minden hét 
pénteken/ ünnepnapok esetében az 
azt megelőző napon INGYENESEN 
KISZÁLLÍTJUK!

Az önkormányzat célja az értékes 
homoktövis bogyóból készült termékek 
körének szélesítése, és a homoktövis 
széleskörű felhasználásával, egy 
szélesebb vásárlói réteg igényeinek a 
kielégítése. 

További cél, a homoktövis bogyó 
helyben történő feldolgozása, valamint 
megfelelő nagyságú bevétel esetén a 
termesztés közfoglalkoztatásból való 
kivonásával munkahelyek teremtése.

Virágosítás

A járási startmunka „mezőgazdaság” 
mintaprogramjának részeként 
működtetett virágkertészetben a 
tavaszi hónapokban mintegy 35.000 
db egynyári virágpalánta felnevelése 
történt meg, illetve van most is 
folyamatban. A kertészetben dolgozó 
közfoglalkoztatottak végzik a virágok 
szaporítását, a palánták nevelését, 
gondozását, valamint május elején a 
virágok kiültetése is elkezdődik a város 
virágágyásaiba.

Az éghajlatváltozás miatt egyre 
inkább a meleg, és szárazságtűrő 
fajták nevelése kerül előtérbe, mely 
az év további részében jelentősen 
megkönnyíti majd a fenntartási 
feladatokat.

A kiültetést követően a virágok 
gondozását az elmúlt évekhez 
hasonlóan a közfoglalkoztatottak 
végzik majd, és reméljük munkájuk 
révén szebb, rendezettebb lesz a 
városunk.

A Közfoglalkoztatás hírei
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Pályázati lehetőség 
szennyvízhálózatra történő 

csatlakozáshoz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete ismét meghirdette pályázatát a 
település szennyvízhálózatára történő csatlakozás 

támogatására. 
A pályázattal elnyerhető támogatás vissza nem 

térítendő, a szennyvíz csatlakozási pont kiépítési 
költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb 100.000 
Ft lehet. A pályázat részletes feltételeit a város 

honlapján olvashatják. A pályázatotok benyújtására a 
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 

2020. december 31-ig van lehetőség.

Lakossági járdaépítési pályázat

A járda felújítási pályázatra azok az 
ingatlantulajdonosok, társasházi lakóközösségek 

jelentkezhetnek, akik az önkormányzat által biztosított 
anyagból (sóder, cement) vállalják a város közterületén 
található, közcélt szolgáló és felújítást igénylő járdák 

felújítási munkáinak kivitelezését. 

A pályázattal elnyerhető támogatás vissza nem 
térítendő. A pályázat részletes feltételeit a város 

honlapján olvashatják. A pályázatotok benyújtására a 
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 

2020. szeptember 30-ig van lehetőség.

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A Gyomaendrődi Járási Hivatal idén is 
nyílt nap keretében nyújtott betekintést 
dolgozóinak mindennapi munkájába, 
valamint tájékoztatta az érettségiző, 
végzős diákokat a hivatalban 
elérhető szolgáltatásokról. A Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola, 
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
illetve a Gyulai Szakképzési Centrum 
Dévaványai Szakgimnázium végzősei, 
összesen több mint száz tanuló látogatott 
el a járási hivatal által szervezett nyílt 
napra. A résztvevőket dr. Pacsika 
György hivatalvezető köszöntötte, 
majd a szervezeti egységek vezetői 

szóltak az általuk vezetett szakterület 
munkájáról. A diákok egyaránt 
bepillanthattak a foglalkoztatási és a 
kormányablak osztály munkájába.
A fiatalok a regisztrált pályakezdők 
foglalkoztatási esélyeiről, a munka- 
és képzési lehetőségekről, illetve 
az Ifjúsági Garanciarendszer 
elemeiről kaptak tájékoztatást. A 
hivatal munkatársai ismertették 
továbbá a személyi okmányok, az 
egyéni vállalkozások, valamint a 
járművek ügyintézésével kapcsolatos 
tudnivalókat, de beszámoltak a 
továbbítás céljából előterjeszthető (pl.: 
családtámogatási és nyugdíjbiztosítási) 

ügyekről is. Szó esett tovább az 
ügyfélkapu fontosságáról is, így 
csoportonként 1-1 diáknak meg is 
történt az azonnali regisztrációja.

Nyílt napot rendeztek Gyomaendrődön

A koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében március 
18-tól csak előzetes időpontfoglalással 

érkező ügyfeleket fogad a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal 
valamennyi szervezeti 
egysége. A kormányablakokba 
a magyarorszag.hu oldalon 
vagy a 1818-as telefonszámon 
lehet időpontot foglalni. 
Amennyiben elfelejtette az 
ügyfélkapu azonosítóját, szintén 
az ingyenesen hívható 1818-as 
telefonszámon kérhet segítséget.
Az egyes ügyekben az alábbi 
telefonszámokon érdeklődhet:
Foglalkoztatás: 66/386-212 vagy 

30/743-2817
Hatósági ügyek: 30/212-4609

Képzések: 70/491-2146
Támogatások: 70/491-2147
Munkaközvetítés: 70/436-4968
Közfoglalkoztatás: 070/643-1602
Élelmiszerlánc-biztonság és
állategészségügy: 20/441-7625
Szociális ügyek: 70/491-2217
Gyámügyek: 70/436-4960 vagy 70/436-
4959 (Dévaványai Kirendeltség)
Az átvételi elismervényt nem igénylő 
személyek beadványaikat – nevük, 
lakcímük, telefonszámuk és e-mail 
címük feltüntetésével – zárt borítékban 
az ügyfélszolgálatok előtt kihelyezett 
kérelemgyűjtő dobozokban is 
elhelyezhetik.

Változott a Gyomaendrődi Járási Hivatal ügyfélfogadása



HÍRMONDÓ12

Hírek a Kistérségi Óvodából
A világjárvány következtében március 
16-tól polgármesteri intézkedés által 
elrendelésre került a gyomaendrődi 
óvodákban is a rendkívüli szünet. A 
kialakult helyzet a gyermekeket, szü-
lőket és az óvodák dolgozóit egyaránt 
új élethelyzet elé állította, sok-sok bi-
zonytalansággal. Elmondhatjuk, hogy 
minden család higgadtan, megértéssel 
és rugalmasan reagált a megváltozott 
körülményekre, határidőre be tudtuk 
zárni óvodáinkat. Ettől kezdve új ala-
pokra kellett helyeznünk az óvodáink 
működését. Megszerveztük a nyáron 
szokásos nagytakarításokat épülete-
inkben, ami magába foglalta az összes 
játék, a textíliák, bútorok fertőtlení-
tését. Selejteztünk, rendszereztünk, 
játékokat, eszközöket javítottunk, újí-
tottunk fel. A nyárra tervezett felújítás 
egy része is megvalósult, önkormány-
zati támogatással egy újabb csoport-
szobánk kapott laminált parketta bur-
kolatot a régi elavult linóleum helyett, 
és az udvari játékok is felújításra ke-
rültek a gyomai óvodáinkban. A továb-
biakban is folytatjuk az udvari padok 
és játékok festését, karbantartását. A 
Csemetekert óvoda dajkái több száz 

szájmaszk elkészítésében vettek részt 
az önkormányzat megbízásából. 
Szakmai téren az új helyzethez alkal-
mazkodva igyekeztünk meghatározni 
azokat az irányvonalakat, amely sze-
rint a családokkal való folyamatos kap-
csolattartásra a szokásostól eltérő mó-
don és formában kerülhet sor. Nehéz 
helyzetbe kerültünk, mivel az óvodai 
nevelőmunka sajátossága a személyes 
kontaktus, az a pedagógiai tevékeny-
ségrendszer és tárgyi környezet, mely 
sokoldalúan biztosítja az óvodáskorú 
gyermekek fejlődésének és nevelésé-
nek legmegfelelőbb feltételeit. A gyer-
meki közösségben végezhető sokszínű 
- az életkornak és fejlettségnek meg-
felelő - tevékenységek, különös tekin-
tettel, a mással nem helyettesíthető 
játék nevelőmunkánk alapját képezik. 
Az online kommunikáció az egyetlen 
csatorna, amelyen a folyamatos kap-
csolattartást meg tudjuk valósítani a 
családokkal. Az Oktatási Hivatal és az 
Emberi Erőforrás Minisztériumának 
tájékoztatóit figyelemmel kísérve, mi 
is elindítottuk az úgynevezett „e-ovis” 
programunkat a már jól működő, zárt 
óvodai csoportjaink segítségével. Az 

otthon töltött na-
pok tartalmas 
kihasználásához 
hetente egy alka-
lommal küldünk 
áprilistól ajánlá-
sokat a különböző 
tevékenységek-
hez, melyek által 
tovább fejlődhet-
nek a gyermekek 
egyéni képessé-
gei. Az óvodai 
életre tervezett te-
vékenységek kö-
zül azokat ajánl-
juk a szülőknek, 

melyekhez többnyire adottak lehetnek 
az otthoni feltételek is. Hangsúlyt fek-
tetünk az iskolába készülő gyerme-
kek további fejlődésének folyamatos 
segítésére, ehhez a továbbiakban is 
számítunk a szülők felelősségteljes 
együttműködésére. Szívesen fogadjuk 
visszajelzéseket, a gyerekek alkotása-
it, vagy fotókat, kis videókat is, erre 
szerencsére nagyon sok példát tudunk 
mondani. Örömmel tapasztaljuk, hogy 
a szülők milyen kreatívan és aktívan 
valósítják meg hétről-hétre gyerme-
keikkel a javasolt tevékenységeket. 
Április 6-tól polgármester úr elrendel-
te a kiscsoportos ügyelet megszervezé-
sét, melyet hosszas előkészítő munka 
előzött meg. Ennek feltételeit a város 
és az intézmény honlapján tettük köz-
zé. Jelenleg a Százszorszép Óvodában 
4 kisgyermek ügyeleti ellátását bizto-
sítjuk a beérkezett kérelmek alapján. 
Bízunk benne, hogy a szülők és mi 
pedagógusok ebben a szokatlan hely-
zetben is megálljuk a helyünket, hisz 
közös célunk a gyermekek mindenek 
felett álló érdeke!

Kovács Péterné óvodavezető

Elindította az útkátyúk ez évi, internetes felmérését a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal. A felmérés 
eredményeire is alapozva dönt majd az önkormányzat 
a javítandó területekről. Az önkormányzati utak 
leghatékonyabb javítása érdekében a kátyúk pontos 
meghatározásánál a lakosság véleményére is számítunk, 
ezért kérjük Önöket, hogy az on-line bejelentő űrlap 
kitöltésével jelentsék be az ismert kátyú helyét és méretét, 
illetve egyéb információkat. Az on-line bejelentő felület:  
http://www.gyehivatal.hu/katyuzas
Ugyanitt megtekinthetik a már bejelentett útkátyúkat is.

Útkátyúk felmérése
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A Kállai Ferenc Művelődési Központ hírei

A Kállai Ferenc Művelődési Központ Hang- és Fénytechnikai infrastrukturális fejlesztése

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00152 
A Kállai Ferenc Művelődési Központ, mint Gyomaendrőd kiemelkedő közösségi tere a helyi kulturális élet 
egyik meghatározó intézménye, komoly technikai infrastrukturális lemaradásokkal küzdött. A TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00152 azonosító számú pályázati projekt az intézmény Hang és Fénytechnikai infrastrukturális fejlesztéséhez 
járult hozzá.
A pályázati támogatás összege: 3.438 500 Ft, mely teljes egészében a színpadtechnikai eszközök fejlesztését segítette. 
Ennek köszönhetően új vezérlőpult és hozzá tartozó dimmer került beszerzésre, valamint 13 db színházi reflektorral 
bővült a színpadi világítás.  A projekt nemcsak a színházi előadások minőségét segíti, de elengedhetetlen kellékei a 
mindennapi működés során a civil szervezetek szervezésében megvalósuló eseményeknek, valamint elősegíti a város 
intézményei, közösségei által szervezett programok színvonalas megvalósítását is.

Kézműves sajtkészítés szakmai programhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Kállai Ferenc Művelődési 
Központban
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00390

A helyi hagyományőrzés, valamint Családi és egészség megőrző programok infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00390 azonosító számú pályázati projekt olyan eszközök beszerzését tette lehetővé, 
melyek elősegítik a szórakoztató rendezvényekhez szükséges eszközök fejlesztését, beszerzését. 
Az intézmény által szervezett, és telephelyein megrendezett különböző típusú hagyományápoló, egészségmegőrző 
programok technikai eszköz ellátottságánk megteremtése a rendezvények, események fejlődését szolgálja. A nyertes 
projket által beszerzett eszközök elsősorban a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szakmai programjait 
segíti.
A kulturális élet fellendítéséhez az igények teljes körű kielégítéshez nélkülözhetetlen a megfelelő technikai felszereltség. 
Az intézmény infrastrukturális feltételeinek javítása lehetővé teszi, hogy a közösségi aktivitás magas szinten állandósuljon, 
hozzájárul az egészségtudatos, aktív kulturális élet kialakításához.
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A Kállai Ferenc Művelődési Központ hírei
A Kállai Ferenc Művelődési 
Központban a karantén idején sem 
áll meg az élet. Az intézmény az 
őszi-téli szezonban átesett egy nagy 
felújításon. A felújítási munkálatok 
azonban nem terjedtek ki minden 
helyiségre, így az elmúlt hetekben 
fáradhatatlanul munkálkodtunk azon, 
hogy a technikai és személyzeti 
helyiségeket rendbe tegyük. Közös 
munkával megszépítettük az 
intézmény irodáját, előre hoztuk a 
nyári karbantartásokat, tisztító festésre, 
pakolásra, selejtezésre és leltározásra 
került sor, hogy megszépült, 
megújult környezetben fogadhassuk 
vendégeinket, partnereinket. Két 
TOP pályázat esetében teljesítettük 
az eszközbeszerzéseket, amelyek 
gasztrofesztiválok, egészségmegőrző 
programok eszközeinek fejlesztését 

szolgálja. Több pályázatunk is 
folyamatban van, kapcsolatot tartunk 
a színházakkal, előadókkal, hogy a 
veszélyhelyzet elmúltával tovább 
folytatódhasson a Színház az élet 
programsorozatunk és elindíthassuk 
a Körös Kerti Esték rendezvényeit, 
amikre ezúton is szeretettel várunk 
majd minden érdeklődőt. Az elmúlt 
időszakban a Körös Látogatóközpont 
épülete is átesett egy tavaszi 
nagytakarításon. Új interaktív 
játékok fejlesztésén dolgozunk az 
idelátogatók, valamint az Erzsébet 
Ligeti Lombkorona Sétány és Kilátóba 
látogatók számára. 
Intézményünk dolgozói bíznak abban, 
hogy minél hamarabb találkozhatunk 
újra csoportjainkkal, vendégeinkkel, 
partnereinkkel!          Weigertné 
         Gubucz Edit mb.intézményvezető

Mit jelent a zárt ajtók mögötti munkavégzés a Határ Győző Városi Könyvtárban?
2020. március 17-től nem látogathatók 
a könyvtár sem, zárt ajtók mögötti 
munkavégzést rendeltek el. 
Könyvtárunkban azonnal elkezdtük 
a külső raktárunk rendezését. Itt, 
mintegy 4000 db könyvet, selejtezett 
könyveket, iratanyagokat és egyéb 
megőrzendő dokumentumokat 
tárolunk. A rendezés teljes körű 
leltározással is párosult. A teljes 
leltározást a könyvtárban is elvégezzük, 
ez jelenleg is tart. Korábban leltározás 
miatt soha nem zártunk be, most 
kihasználva a zárvatartást nagyobb 
megbízhatóságú, pontosabb képet 
adó leltározás végezhető el. Az online 
módú kapcsolattartás nem újdonság 
számunkra, naponta kerülnek fel újabb 
és újabb hírek honlapunkra, közösségi 
oldalunkra. Zöld totó játékunkkal nem 
csak hasznos és új ismereteket kívánunk 
átadni, szeretnénk, ha a bezártságról 
elterelhetnénk egy kicsit a figyelmüket. 
A játékok gyerekholnapunkon is 
megtalálhatók, szerencsére sok 
gyerek játszik, főként a Rózsahegyi 
Iskola tanulói. A népszerű, szövegértő 
olvasást segítő, SZÖVEGELŐ 
játékunk utolsó fordulóját is virtuálissá 
tettük, sokan küldték vissza a 
feladatlapokat. Újabb anyagokat 

tudtunk közzétenni a helytörténeti 
adatbázisban is. Ezek mellett három 
sikeres pályázatunkat is gondozzuk, 
amelyek révén több mint húszmillió 
forint áll majd rendelkezésünkre, 
hogy korszerű, új könyvtári szoftvert, 
informatikai eszközöket vásároljunk, 
illetve programokat valósíthassunk 

meg. Új dolgokkal, új könyvekkel 
készülünk a nyitásra, reméljük, ez 
minél hamarabb bekövetkezik. A 
szabadságok átütemezése miatt a 
nyáron nem leszünk zárva. Csak 
egyszer kinyithassunk újra!

Dinyáné Bánfi Ibolya 
intézményvezető

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap  Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 pld-ban, ingyenes terjesztéssel.   |  Kiadás és szerkesztés: 
Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel: 66/218-370 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu  |  Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya  |  
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.  |  Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.   |  Felelős vezető: Varga Mihály. 
Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 66/218-370 telefonszámon.  |  A következő lapszám 2020. június hónapban jelenik meg.



HÍRMONDÓ 15

A Liget Fürdő június eleji nyitással tervez
A koronavírus járvány okozta helyzet 
miatt a Liget Fürdő 2020. március 17. 
óta felfüggesztette gyógyászati tevé-
kenységét és a vendégek fogadását. 
Azóta az Nkft. dolgozóinak aktív köz-
reműködésével heti ütemben zajlanak 
a fürdő karbantartási és felújítási mun-
kálatai. A munkálatok a fürdő teljes 
területét érintik. Első lépésként a belső 
medencetér járófelülete lett teljes egé-
szében kifugázva, illetve a medencék 
éves karbantartása, takarítása mellett 
a napozóágyak, falfelületek, öltözők, 

zuhanyzók, közösségi terek lettek fer-
tőtlenítve.
Ezt követően az emeleti öltöző, vizes 
blokkok és a pihenő terasz takarítása, 
felületek javítása következett. A jó idő 
bekövetkeztével a fürdő előtti parkoló, 
a fürdőben lévő virágágyások rendbe-
tétele volt a fő feladat. A fürdő vendég-
szobáinak részleges felújítása is meg-
történt.
Jelenleg a teljes gyógyászati rész festé-
se zajlik, ahol az összes helyiség tisz-
tasági festését a gyógyászati dolgozók 

vállalták magukra. Ennek köszönhető-
en a masszázs és tangentor helyiségek, 
a szénsavas és rekeszes galvános keze-
lő helyiségek, valamint a fizioterápiás 
rész is még tisztább környezetben várja 
a fürdő nyitása után a vendégeket.
A kialakult járványügyi helyzetre való 
tekintettel nehéz lenne megmondani, 
mikor tud újra nyitni a fürdő, minden-
esetre a felújítási, karbantartási munká-
latokkal a fürdő dolgozói május végére 
biztosan elkészülnek, így június első 
felében akár újra is nyithat a fürdő.

Járvány idején az Enagélikus gyülekezetben
Járvány idején sem áll meg az 
élet a Mezőtúri Evangélikus 
Egyházközségben, habár a koronavírus 
terjedése következtében átalakultak a 
hétköznapok és vasárnapok. Aki csak 
teheti, annak otthon kell maradnia, 
hogy minél kevesebb személyes 
érintkezéssel segítsük a járvány 
ütemének lassulását, óvjuk magunk és 
mások egészségét. Mivel a templomi és 
bibliaórai közösséget a kialakult helyzet 
miatt további püspöki értesítésig 
nem gyakorolhatjuk, ezért sokféle 
más módon igyekszünk végezni az 
igeszolgálatot és a lelkigondozást. Ezen 
kívül különös odafordulással próbálunk 
lenni a legkiszolgáltatottabbak – 
idősek, betegek, mélyszegénységben 
élők – iránt, nem hagyunk gyülekezeti 
tagjaink és a környezetünkben 
élők közül senkit magára a bajban. 
Imádságban hordozzuk mindazokat, 
akik az egészségügyben és a szociális 
munkában, a rendfenntartás területén 
dolgoznak erejüket megfeszítve. 
Tisztítókendővel és maszkkal segítjük 
az idősebbeket. 
A kijárási korlátozások közepette 

sajátos aktualitást nyer Jézus szava: 
„Amikor imádkozol, menj be a te belső 
szobádba” (Máté 6,6). Különösen 
hiányzik az úrvacsorai közösség, 
fájdalommal éljük meg, hogy nem 
vehetjük magunkhoz Krisztus testét 
és vérét hitünk szerint, de lehet ez 
az időszak a vágy megerősödésének 
időszaka számunkra, a szentségre 
való szomjazás és éhezés időszaka. 
A keresztény várakozás és remény 
ilyen megélése lehet felkészülés az 
úrvacsora vételének reménység szerint 
nem túl távoli lehetőségére.
A járvány idején az online 
istentiszteletek mellett a házi áhítatok 
igei közösségét tudjuk megélni. Bár 
a templom üres egy ideig, Jézus sírja 
is üres! Ez lehet a mi reménységünk 
nehéz helyzetben. Bár az ajtók zárva 
vannak, aktuálissá válik a húsvét 
utáni történetnek az a mozzanata, 
hogy „bár az ajtók zárva voltak, eljött 
Jézus, és megállt középen, és így 
szólt hozzájuk: Békesség néktek!” (Jn 
20,19). A feltámadott Jézus egészen 
személyesen mindenkire rátalál a maga 
élethelyzetében, csukott ajtón keresztül 

is beléphet az életünkbe, ha várunk Rá. 
Így szól hozzánk: Békesség néktek!
Szeretettel hirdetem itt is a gyülekezeti 
weboldalunkon és a facebook 
oldalunkon megtalálható lelki 
feltöltődés online lehetőségeit, a 
vasárnapi istentiszteletek hanganyagait 
és videóit, egyéb igéket, áhítatokat és 
imádságokat, illetve ajánlom a Kossuth 
Rádió és a Duna Televízió evangélikus 
műsorait: 
https://gyoma.lutheran.hu/,  
https://www.facebook.com/
Gyomai-és-Mezőtúri-Evangélikus-
Egyházközségek

Bízunk Isten ígéreteiben: „Sem 
magasság, sem mélység, sem semmiféle 
más teremtmény nem választhat el 
minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban” (Róma 8,39). „Ne 
aggódjatok tehát a holnapért, mert a 
holnap majd aggódik magáért: elég 
minden napnak a maga baja.” (Máté 
6, 34)  Ebben a reményben várjuk a 
mielőbbi személyes találkozást! 

Fülöp Mónika evangélikus lelkész

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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Sajtóközlemény

Lezárult a Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Gyomaendrődi Járásban című projekt 

2020/02./29.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel 
2017. decemberében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program keretén belül EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek 
tárgyú felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt 
támogatás összege: 478 636 737 Ft.

A konzorciumot magába foglaló 5 településen – Gyomaendrőd, 
Dévaványa, Ecsegfalva, Csárdaszállás, Hunya – a projekt 
24 hónapon keresztül különböző közéleti, kulturális, 
egészségügyi, képzési és közösségi szolgáltatásokat, 
programokat kínált a lakosság részére. A projekt fizikai 
befejezésének napja 2020. február 29. 
A projekt fő célja a társadalmi felzárkózás érdekében 
a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a 
marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági 
integrációja, az egyéni és közösségi cselekvőképesség 
fejlesztése. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösség- 
és egészségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelent meg 
a települések teljes lakossága, kiemelt figyelmet fordítva a 
hátrányos helyzetű, aktív korú, és a fiatalkorú lakosságra, az 
idősekre, a nemzetiségekre, etnikumokra. 
A fejlesztés eredményeként a lakosság foglalkoztathatóságát 
munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési 
tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás 
segítette járás településein. A helyi kisközösségek szerepét 
generációs programokkal, sportoláshoz kapcsolódó 
tevékenységekkel, életmód klubok létrehozásával 
támogattuk. A projekt során hangsúly helyeződött a vidék 
megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében 
munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerültek 
megszervezésre. A lakosság helyben maradását ösztönözve 
települési ösztöndíj program került megvalósításra, nyári 
táborok, vándor táborok gazdagították a fiatalkorúak 
programjait. A projekt erősíteni kívánta az egészségmegőrzés 
fontosságát, melynek érdekében tartalmas egészségnapok, 
szűrőprogramok kerültek megrendezésre a járás településein.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Sajtóközlemény

Megkezdődik a „Tipegő Kert Bölcsőde építése 
Gyomaendrődön” című projekt

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020 januárjában a 
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. 
pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt 
támogatás összege: 219 999 998 Ft.

A felhívás fő célja a gyermekjóléti alapellátások közül a 
bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása és az 
általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése.

A fejlesztés eredményeképpen a egy új bölcsőde valósul meg, 
melynek fenntartója a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 
Települési Önkormányzati Társulás lesz, az épület tulajdonosa 
pedig Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 

Az új bölcsőde létrehozásával cél egy olyan település- és 
családbarát intézkedés, mely többek között lehetőséget ad a 
kisgyermekes anyukák számára a munkavállalásra, biztosítja 
a helyi fiatalok, értelmiség helyben tartását és támogatja a 
településhez kötődő családok megtelepedését. Átfogó cél, hogy 
a bölcsődei férőhelyek növelésével lehetőséget teremtsünk 
a lakossági igények kielégítésére, továbbá támogassuk a 
gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítását és a 
szolgáltatások minőségének fejlesztését

Az energiahatékonysági szempontoknak is megfelelő 
akadálymentes épület hasznos alapterülete összesen 339,79 
m2, melyhez 330 m2 játszóudvar és 141 m2 játszóterasz 
tartozik majd. Sor kerül parkoló- és akadálymentes parkolók 
létesítésére, valamint a működtetéshez jogszabályban előírt 
eszközök beszerzésre is

A megvalósítás helyszíne: 
5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 1.

A projekt megvalósításának időtartama: 
2020.02.01. – 2021.01.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 
2020 program keretében valósul meg.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási tájékoztatója

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatával és Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos ügyeiket lehetőség szerint elsősorban 
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS útján, E-MAILEN vagy TELEFONON intézzék az elkövetkező időszakban.

Az elektronikus úton intézhető ügyekről a https://www.gyomaendrod.hu/hu/elektronikus_ugyintezes a kollégák elérhetőségeiről  
https://www.gyomaendrod.hu/hu/elerhetosegek linkeken tájékozódhatnak a a gyomaendrod.hu weboldalon.

Amennyiben elektronikus levelet szeretne munkatársainknak küldeni és nem ismeri az illetékes kolléga elérhetőségét, az  
onkormanyzat@gyomaendrod.hu központi e-mail címre küldje levelét. Az ügyfélfogadással kapcsolatos tájékoztatást a 
36-66/386-122 központi telefonszámon kaphat.
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Sajtóközlemény

Megvalósult a „Kállai Ferenc Kulturális Központ 
multifunkciós közösségé térré alakítása” elnevezésű 

projekt

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a TOP-7.1.1-
16-H-2019-00035 azonosítószámú „Kállai Ferenc 
Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré 
alakítása” című Széchenyi 2020 program keretében 
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem  térítendő 
támogatásban részesült.

A projekt keretében megvalósul a Kállai Ferenc Kulturális 
Központ tetőhéjazat cseréje valamint a villamos hálózat 
felújítása illetve cseréje. Az épület akadálymentesítésére 
is sor került, melynek során átalakításra kerültek a mosdók 
is, mindemellett az épület részleges akadálymentesítése 
is megtörtént. 
A fejlesztés keretében az épület nagytermében felújításra 
került a szellőzőrendszer valamint a fűtés korszerűsítése 
is beleértve a kazáncserét is. Megtörtént a világító testek 
cseréje illetve eszközbeszerzés keretében új függöny 
került fel a színházteremben.
 
Projekt összköltségvetése: 80 000 000 Ft. 
A projekt befejezésének dátuma: 2020. 03. 31. 
 
A projektről bővebb információt a 
www.gyomaendrod.hu oldalon olvashatnak. 
 
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási Együttműködések 
a Gyomaendrődi Járásban”

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok egyikébe tartozik: 
közfoglalkoztatott vagy 25 év alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy 
ápolási díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel rendelkezik és
szeretne jelenlegi élethelyzetén változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

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

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

 
 

 

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 
„Helyi Foglalkoztatási Együttműködések a 
Gyomaendrődi Járásban”

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok 
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott vagy 25 év 
alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy ápolási 
díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel 
rendelkezik és szeretne jelenlegi élethelyzetén 
változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

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

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

 
 

 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz. 

Központi ügyintézés helye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 

TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus járvány miatt a

LOMTALANÍTÁS 2020. április 15-től
SZÜNETEL!

A jogszabályban előírt kötelező kommunális hulladék közszolgáltatást, a házhoz 
menő szelektív és házhoz menő zöldhulladék gyűjtést társaságunk továbbra is 
biztosítja.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében kérjük, a
hulladékgyűjtő edények kirakása előtt, illetve az ürítést 

követően minden esetben VÉGEZZENEK 
FERTŐTLENÍTÉST az edényeken és tároló

helyiségekben!

Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálataink 2020. 03. 17-től, a 
hulladékudvarok 2020. 03. 23-tól határozatlan ideig zárva tartanak.
Telefonon és e-mailen ügyfélszolgálatunk továbbra is elérhető!

Felnőtt háziorvosok és gyermek 
háziorvosok készenléti időben 

elérhető telefonszámai:  

A készenléti idő a rendelési idő utáni időszakot 
jelenti. Súlyos, életveszélyes, kizárólag indokolt 
esetekre vonatkozik. Egyéb esetekben a rendelői 
számot kell hívni.
- Dr Fekécs Tünde  06/70/5401-069  
- Dr Katona Piroska  06/20/9726-215  
- Dr Varga Géza  06/30/4225-966  
- Dr Magyar Hajnalka     06/30/3863-190  
- Dr Petrikó Attila             06/20/2803-383  
- Dr Macsári Judit            06/20/6224-555  
- Dr Schober Ottó              06/20/5519-887  
- Dr Nagy Éva                06/30/4940-699  
- Dr Kolozsvári Árpád    06/66/386-416 a  
hívás készenléti idő alatt átirányítva a mobiljára.

Az orvosi ügyelet (Fő út 3.) telefonszáma: 
66/386-520
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Háziorvosok rendelési ideje
Dr. Macsári Judit (Dr. Pikó Béla u. 3.) 
Tel: 66/282-041
H: 9.00-13.00
K: 11.00-15.00
Sz: 9.00-13.00
Cs: 9.00-13.00
P: 9.00-13.00

Dr. Schober Ottó (Dr. Pikó Béla u. 3.) 
Tel: 66/386-110
H: 12.00-16.00
K: 8.30-12.30
Sz: 12.00-16.00
Cs: 8.30-12.30
P: 8.30-12.30

Dr. Nagy Éva (Kossuth u. 30.)  Tel: 66/610-094
H: 12.00-16.00
K: 8.00-12.00
Sz: 10.00-12.00
Cs: 12.00-16.00
P: 8.00-12.00

Dr. Kolozsvári Árpád (Szondi u. 1.) Tel: 66/386-416
H: 9.00-12.00
K: 9.00-12.00
Sz: 9.00-12.00
Cs: 9.00-12.00
P: 9.00-12.00

Dr. Petrikó Attila Gábor (Fő út 3.) 06/66/783-494  
H: 9.00-13.00
K: 9.00-13.00
Sz: 9.00-13.00
Cs: 9.00-13.00
P: 9.00-13.00

Dr. Magyar Hajnalka (Fő út 3.) Tel:  06/66/783-460  
H: 8.30-12.30
K: 8.30-12.30
Sz: 8.30-12.30
Cs: 11.30-15.30
P: 8.30-12.30

Dr. Kerekes Attila (Kossuth u. 30.) 
H: 14.00-20.00
Sz: 14.00-20.00
P: 13.30-16.00

Diadem Gyógyszertár (Fő út 210.) Tel.: 66/386-220
H: 8.00-17.00
K: 8.00-17.00
Sz: 8.00-17.00
Cs: 8.00-17.00
P: 8.00-17.00

Aranysas Patika (Hősök útja 65/1.) Tel.: 66/386-471
H: 8.00-18.00
K: 8.00-18.00
Sz: 8.00-18.00
Cs: 8.00-18.00
P: 8.00-18.00
Sz: 8.00-12.00

Endrőd Patika (Hősök tere 12.) Telefon: 66/386-150
H: 8.00-17.00
K: 8.00-17.00
Sz: 8.00-17.00
Cs: 8.00-17.00
P: 8.00-17.00

Dr Varga Géza gyermekorvos Gyomaendrőd,  
(Hídfő u.1.), Tel: 386-268
Hétfő: 8:30-11:30 , 13:00-14:00 
Kedd: 8:30-11:30 , 13:00-14:00 
Szerda: 8:30-11:30 , 13:00-14:00 
Csütörtök: 10:00-11:30 , 13:00-14:00 
Péntek: 8:30-11:30 , 13:00-14:00 

Dr Fekécs Tünde gyermekorvos Gyomaendrőd,  
(Dr Pikó Béla u.3.), Tel: 66/283-890
Hétfő: 12:00-16:00 
Kedd: 11:00-14:00 
Szerda: 12:00-15:00 
Csütörtök: 8:00-11:00 
Péntek: 8:00-11:00 
Dr Katona Piroska gyermekorvos Gyomaendrőd,  
(Szabadság tér 2/2), Tel:66/282-937
Hétfő: 8:00-11:00 
Kedd: 7:00-8:00 , 13:00-16:00 
Szerda:8:00-11:00 , 13:00-14:00 
Csütörtök:7:00-10:00 , 14:00-15:00 
Péntek:10:00-12:00 , 13:00-14:00 

Az orvosi ügyelet (Fő út 3.) 
telefonszáma: 66/386-520

Rendelési- és nyitvatartási idők
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A Korona Vírus miatt határozatlan 
ideig tilos a versenyek szervezése. 
Így versenyzőink a jelenlegi 
helyzetben az edzői utasításokat 
követve otthon, erőnléti edzésekkel 
tartják magukat formában.
Egy kis visszatekintővel 
összefoglaljuk az utolsó két 
versenynap eredményeit, melyekről 
eddig még nem számoltunk be:
Február 29-én Nagykőrösön 
a VI. KŐRÖS JUDO KUPA 
nemzetközi judo versenyen indultak 
versenyzőink a közel 400 fős 
mezőnyben, ahol Fekécs Gyula 
(-49kg) Diák „A” kategóriában 3. 
helyen, Botos Lujza (-40kg) Diák „B” 
kategóriában 1. helyen, Félix Patrik 
pedig (-33kg) Diák „C” kategóriában 

3. helyen végzett. A verseny vendége 
volt Hajtós Bertalan olimpiai- és 
világbajnoki ezüstérmes, Európa-
bajnok cselgáncsozó. 
Március 1-én, a „Mindenkinek 
Aranyérmet Nagykőrös 2020” 
rendezvény keretein belül a 
legkisebbek is ismét tatamira 
léphettek. Ezen a napon a GYJK 7 
versenyzővel indult, akik összesen 
31 küzdelem után mindannyian 
megkapták az aranyérmet. A 7 
versenyző: Félix Noel, Félix Patrik, 
Fitos Barnabás, Földvári Ákos, Imre 
Dávid, Rómer Janka és Tóth Zalán. 
Gratulálunk minden versenyzőnknek 
az eddig elért eredményekhez! 
A továbbiakban pedig kitartást 
és jó felkészülést ebben a nehéz 
helyzetben. 

(Gyomaendrődi Judo Klub)

A Gyomaendrődi Judo Klub hírei

Személyesen nem vehetők igénybe a közszolgáltatók ügyfélszolgálatai
A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a közszolgáltatók ügyfélszolgálatai személyesen nem 
vehetők igénybe, csak email, vagy telefonos kapcsolattartás útján
DAREH BÁZIS Zrt – hulladékgazdálkodás (hulladékszállítás) 
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u 4-6. Tel.: + 36-66/447-150. E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu 
Honlap: www.dareh.hu.
ALFÖLDVÍZ Zrt. telefonos elérhetőségek:  
Postai elérhetőség: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Ügyfélszolgálat: 06/80/922-334.  
Hibabejelentés: 06/80/922-333. E-mail-es elérhetőségek: ugyfel@alfoldviz.hu; muszakihiba@alfoldviz.hu.  
Honlap: www.alfoldviz.hu 
EON ügyeiket az Online ügyfélszolgálaton vagy telefonon tudják intézni.
ÁRAM: Elérhetőségek: H-K-Cs-P: 8:00-18:00, Sz: 8:00-20:00.  Mobiltelefonról: 06 (20/30/70) 459 96 00. 
Vezetékes telefonról: 06 52 512 400. araminfo@eon.hu, aramhalozat@eon.hu
GÁZ: Elérhetőségek H-K-Cs-P: 8:00-18:00, Sz: 8:00-20:00 mobiltelefonról: 06 (20/30/70) 459 97 11 
vezetékes telefonról: 06 52 512 401. E-mailben:  gazinfo@eon.hu, gazhalozat@eon.hu
A személyes, házhoz menő leolvasások is szünetelnek. Ahol aktuális az éves leolvasás, e-mailben, vagy 
a szolgáltató honlapján lehet jelenteni az aktuális mérőállásokat. Aki nem jelenti be, annak az elmúlt évi 

fogyasztás arányában fogják megállapítani a feltételezett mérőállást.
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Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 
Gazdálkodj okosan - az idővel!

Az aktuális járványügyi helyzet szá-
mos lélektani kérdést vet fel. Az egyik 
ilyen, hogy mihez kezdjünk az izolá-
ció, a külvilágtól való elkülönülés idő-
szakában magunkkal?
Egy világhírű pszichológus, Eric Berne 
azt írta, hogy az életünk egyik nagyon 
fontos feladata az idő hasznos és érzel-
mileg is kielégítő eltöltése, vagy, ahogy 
ő nevezte, az idő strukturálása. Ez a 
feladat a látszat ellenére nem egysze-
rű, hiszen okosan kell kihasználnunk 
a rendelkezésünkre álló időt, ha jól 
szeretnék érezni magunkat az előttünk 
álló emberöltőnyi időben. Az említett 
szakember ráadásul úgy vélte, hogy az 
idő strukturálása a szükségletek kény-
szerítő erejével hat. Erre a kielégítésre 
váró igényre a struktúraéhség nagyon 
képszerű kifejezését használta. Vagyis 
mindnyájunknak szüksége van az idő 
hasznos eltöltésére, mint ahogy ételre, 
italra vagy biztonságra és szeretetre is. 
Amennyibena struktúra éhségünk nem 
kielégített, olyan komoly problémákat 
okozhat pszichológiai téren, mint pl. 
valamely vitaminhiány által kiváltott 
betegség a testünkben. Ilyenkor kelle-
metlen unalomérzés, kínzó szorongás, 
nyomott, depressziós hangulat tele-
pedhet ránk, esetleg ezek következmé-
nyeként alkoholhoz, droghoz nyúlha-
tunk. A folyamatos otthonlét, bezárt-
ság, az önként vállalt vagy elrendelt 
karanténhelyzet intenzív stressz-for-
rásként az előbbiekben felsorolt nega-
tív érzések mellett frusztráció, düh, ha-
rag, félelemérzését is keltheti bennünk. 
Vagyis az izoláció hasznos időkitöltési 
aktivitások nélkül súlyosan megterhel-
heti a pszichés megküzdő képességün-
ket, lelkileg teljesen kimerítve minket. 
Hogyan lehet ezen az állapoton segíte-
ni?
Lényeges a napi rutinok megtartása, 
mint pl. a fix időpontban kelés és fek-
vés, étkezési és tisztálkodási szokása-
inknak, vagy a kutya sétáltatásának 
szokott időben való kivitelezése. Ezek 
apróságnak tűnhetnek, sőt, néha talán 
unalmasnak is, de ezek a megszokások 
a mindennapokban a biztonság érzetét 
adják nekünk, még ha ennek nem is 
vagyunk tudatában. Természetesen a 
helyzetet kezelésében nem szükséges 
semmilyen ortodox merevséget tanú-
sítanunk, nyugodtan lehetünk rugalma-
sak, kisebb engedményeket tehetünk e 
téren magunknak és gyermekeinknek 
egyaránt.

Passzivitás helyett aktivizáljuk 
magunkat minden nap! Találjunk olyan 
napi apró célokat, feladatokat, melyeket 
kitűzünk aznapra. Ezt, ha családban 
élünk, közösen is megtehetjük. Előre 
tervezzük el a tevékenységek rendjét, 
amelyet a nap folyamán megvalósítunk. 
A lényeg, hogy strukturáljuk a saját és 
a kiskorú gyermekeink életét, hasznos 
és kellemes tevékenységekkel töltsük 
ki az időt, és ne hagyjuk ránk szakadni 
azt. A nagyobb gyermekeinknek a 
saját időnk optimális és tervszerű 
beosztásával jó mintát mutathatunk, 
s ez talán segíthet megelőzni 
vagy elsimítani az ilyen „lombik 
helyzetben” szinte elkerülhetetlen 
konfliktusokat. A felnőttek számára 
a home-office és a gyerekek részére 
a tanulás e tekintetben kézenfekvő 
tevékenység, de pl. elvégezhetjük 
az elmaradt nagytakarítást vagy az 
elromlott eszközök megjavítását, 
bevásárolhatunk, társasjátékozhatunk 
a családdal, naplót vezethetünk, tv 
nézhetünk, on-line beszélgethetünk 
családtagokkal esetleg régen 
látott barátokkal, korábbi hobbi 
tevékenységeknek élhetünk, rég nem 
használt hangszerünkön zenélhetünk, 
számunkra kedves nyelvet tanulhatunk, 
kedvenc írónk műveit elővehetjük és 
olvashatjuk stb.
Fontos, hogy éljünk aktív életet, vegyük 
kézbe az amúgy könnyen elfolyó időt, 
és találjuk ki, hogyan tudjuk magunk 
és környezetünk számára egyaránt 
örömöt és megelégedettséget adóan 
strukturálni a mindennapokat!

Dobóvári Béla klinikai 
szakpszichológus

A koronavírus járvány következmé-
nyeinek csökkentése céljából, az ál-
lampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország 
Kormánya arra kérte a 70. életévüket 
betöltött személyeket, hogy lakóhelyü-
ket vagy tartózkodási helyüket ne hagy-
ják el. Erre kérjük a gyomaendrődi 
70 éven felüli lakosokat is. Ez a kor-
látozás azzal is jár, hogy helyben  
megszerveztük az idősek ellátását.
Amennyiben Ön vállalja azt, hogy ott-
honát nem hagyja el és a családjában, 
ismerősei körében nincs olyan személy, 
aki segítené Önnek, forduljon hozzánk, 
jelezze a Térségi Szociális Gondozási 
Központ alábbi elérhetőségein:
- Telefon: 66/386-991 (108 mellék); 
- E-mail: gyeszoci@gmail.com 
Segítségnyújtásunk az alapvető, lét-
fenntartási szükségletek kielégítésére 
irányul:
- heti egyszeri bevásárlás (alapélelmi-
szerek, tisztálkodási szerek); gyógy-
szerek kiváltása
Fontos megjegyezni, hogy önkormány-
zatunk nem finanszírozza a vásárláso-
kat, hanem a tevékenységek elvégzésé-
ben nyújt segítséget. Felhívom a figyel-
müket, hogy amennyiben a koronavírus 
tüneteit észleli magán, az alábbi zöld-
számon jelentkezzen: 06/80-277-455, 
06/80-277-456!

70 éven felüliek 
számára

PSZICHIÁTRIAI 
SZEREK 

VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA? 

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

és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott 

vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a 

hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!”


