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Elfogadta a képviselő-testület a 
város 2020. évi költségvetését. A 
2020. évi költségvetés előkészítése 
a költségvetési koncepció össze-
állításával indult, amelyet a  
2019. december 19-én tartott 
ülésén fogadta el az önkormányzat. 
A koncepciót követően az  
intézményvezetőkkel történő egyez-
tetésre került sor, majd a bizottságok 
és a testület is tárgyalta a tervezetet, 
mielőtt  megalkotta a 2020. évre szóló 
költségvetési rendeletet. 
Az Önkormányzat rendelkezésére álló 
bevételi források közül a legnagyobb 
részarányt az állami támogatások 
jelentik, melynek összege meghaladja 
az 1 milliárd 31 millió Ft-ot, a másik 
jelentős tétel, amely a működési 
kiadások finanszírozását szolgálja, a 
helyi adóbevételek mintegy 460 millió 
Ft összege.
A bevételek között a nyertes TOP-os 
támogatások is megjelennek, részben 
előző évről áthúzódó forrásként, úgy 
mint a Kállai Ferenc Művelődési 
Központ felújítása, a Gyomai 
városrész központjának rehabilitációja, 
illetve a Gyomai háziorvosi rendelő 
energetikai korszerűsítése, továbbá új 
nyertes projektről is beszámolhatunk.  
2020. január 22-én értesült az 
Önkormányzat, hogy a TOP-
1.4.1-19 kódszámú, 28 férőhelyes 
bölcsődeépítési projektünk 220 millió 
Ft összegű támogatásban részesült, 
melynek kivitelezését 2020. évre 
tervezi a város. 
A kiadások tervezésénél általános 
elv volt, hogy a betervezett 
kiadások a várható infláció (2,8%) 
mértékével növekedhetnek az előző 
év terv számaihoz képest, illetve a 
feladat növekedésből adódó többlet 
kiadásokat és a feladat ellátási 
telephely változásához kapcsolódó 
plusz kiadásokat vettük figyelembe.  
A település segélyezési feladatokra  
52 millió Ft-ot tervez felhasználni.

Az önkormányzat önként vállalt 
feladataihoz kapcsolódó kiadások 
tervezésénél a 2019. évi összegeket 
vettük alapul. A Sport Alap kerete  
2020. évben 14.500 E Ft, a 
Közművelődési Alap 6.300 E Ft, a 
Civil Alap 900 E Ft összegben került 
meghatározásra, az Idegenforgalmi 
Alap 3.500 E Ft összegben, a 
Környezetvédelmi Alap 4.500 E Ft 
összegben lett elfogadva. A városi 
rendezvényekre 12.500 E Ft került 
elkülönítésre.
A fejlesztési célú kiadások között a 2019. 
évről áthúzódó beruházások kerültek 
megtervezésre, az önkormányzat és az 

intézmények által szükségesnek tartott 
fejlesztések, felújítások, valamint a 
testület által korábban hozott döntések 
kerültek beépítésre. A fejlesztések 
között megjelennek a nyertes TOP-
os és egyéb forrásból finanszírozott 
projektek tervezett kiadásai is.
2020. évben is tervezi a képviselő-
testület járdák, utak felújítását, utak 
és parkolók építését, a közvilágítási 
hálózat bővítését, a gyepmesteri 
telep fejlesztését, óvodák felújítását, 
temetőink felújítását, fejlesztését, 
továbbá a fürdőben egy csúszdapark 
kialakítását.

GYKÖH Pénzügyi Osztály

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Megnevezés ezer forint
Intézményi működési bevétel 130 806
Működési célra átvett támogatások 443 151
Közhatalmi bevételek 459 260
Önkormányzatok működési támogatása 1 031 329
Működési célú finanszírozási bevétel 73 970
Működési bevétel összesen 2 138 516
Felhalmozási bevétel 56 347
Felhalmozási célra átvett támogatások 229 605
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 733 708
Felhalmozási bevétel összesen 1 019 660
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 158 176
Személyi juttatás 600 732
Munkaadókat terhelő járulék 96 501
Dologi kiadás 533 602
Működési célú pénzeszköz átadás 761 568
Működési céltartalék 93 943
Ellátottak pénzbeli juttatása 52 170
Működési kiadás összesen 2 138 516
Felújítás 337 070
Beruházás 650 750
Egyéb felhalmozási kiadás 31 840
Felhalmozási kiadás összesen 1 019 660
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 158 176

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő számai:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Felújítások eFt
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 334 757
Járdafelújítás támogatási alap 2 500
Járdafelújítás 5 000
Fő út 81/2. felújítása 3 000
Utak felújítása 20 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program 32 054
Vízmű rekonstrukciós munkák 2020. évi bérleti 
díj terhére 12 000
Móra Ferenc utca útburkolat felújítása 11 000
Népligeti úti járda felújítása 4 500
Október 6. ltp zöldterület fejlesztés 2 500
Képtár homlokzat javítás 2 500
Tulipános óvoda felújítás 1 100
Vásártéri óvoda felújítása 3 000
Selyem úti óvoda felújítása 1 500
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai 
városrész központjának rehabilitációja 192 398
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai 
városrész közp. rehab önerő 6682
TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai 
felújítása önerő 2 652
TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai 
felújítása 21 871
Liget Fürdő felújítások 10 000
Határ Győző Városi Könyvtár épületének 
felújítása 500
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal 0
Határ Győző Városi Könyvtár épület felújítás 800
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti 
Központ 1 513
Épület felújítás 1 513
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 
felújítások összesen 337 070
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 622 480
Parkoló építés 18 000
Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
Közvilágítási hálózat bővítése 2019. évről 
áthúzódó 378
Műszaki ellenőrzés útépítés 2019. évről 
áthúzódó 330
Víziközművek energiahatékonyságának 
fejlesztése VEF-2019-44 24 444
Ünnepi díszvilágítás 3 000
Gyepmesteri telep fejlesztése 2 000
Térfigyelő kamerarendszer felszerelése 2019. 
évről áthúzódó 1 540
Temetői szoftver végszámla áthúzódó 450
Informatikai  beszerzések (elektronikus 
ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, 
szoftver megújítások, beszerzések)

7 450

Új TESZK készítése 35 019
Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának 
előkészítése 5 000
Irodai bútor beszerzés 1 700
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés 184 150
Gyomai körtöltés vízjogi engedély 1 400
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése 5 000
Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola 
önerő 5 552

Tervezett felújítások és fejlesztések Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola 16 656
Vízműsor felszámolása 20 000
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés 
Gyomaendrődön 212 248
Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, 
kerékpártároló, klíma 6 000
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének 
villamoshálózat rekonstrukciója 1 800
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél 
parkoló építése 4 000
Sportcsarnok felújítás önerő 20 000
Kamera bővítés 3 000
Hulladékgyűjtő pontokon térfigyelő rendszer 
kiépítése 3 500
Temetők kerítés, vizesblokk,elektromos 
sorompó 10 000
Selyem úti járda építés és felújítása 5 500
Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése 9 525
Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és 
tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás) 4 000
Erzsébet liget nyilvános illemhely kialakítása 2 542
TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program tárgyi 
eszköz beszerzés 3 296
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal 300
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300
Határ Győző Városi Könyvtár. Kisértékű 
tárgyi eszköz beszerzés, hangosítás 500
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti 
Központ Kisértékű tárgyi eszköz besz. 200
Kállai Ferenc Művelődési Központ: Tárgyi 
eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos 
applikációs játék-5500)

6 500

Szent Antal Népház és Művelődési Ház 
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari kiülő, 
kiállítás bővítés bárka, 50 db tárgyalószék)

770

Városi Egészségügyi Intézmény 
Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, 
számítógépes hálózat csere)

20 000

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 
beruházások összesen 650 750
Egyéb felhalmozási kiadások 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 5 816
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi 
Óvoda fejlesztési igény 5 184
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3  
Fűzfás zugi áteresz 245
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3  
Csókás zugi áteresz 132
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.2-15  
Endrődi városrész rehabilitációja 255
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 7 982
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap 1 166
Környezetvédelmi alap pályázható keret 4 500
Közalapítvány Gyomaendrőd Város 
Közgyűjteményeiért részére Kubinyi támogatás 2 316
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0
Felhalmozási céltartalék 18 042
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék 12 757
Interreg pályázat önerő 1 839
VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, 
sörpad) önerő 1 765
VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő 1 681
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb 
felhalmozási kiadások összesen 31 840
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A képviselő-testület tárgyalta az elmúlt 
évi lakáskezelési beszámolót. A bizott-
sági üléseken is felmerült, hogy kevés 
az önkormányzati lakásállomány. 
Igen, ez sajnos probléma, amelynek a 
megoldása nagyon sok pénzbe kerül, 
de foglalkoznunk kell vele és foglal-
kozunk is. Nemrégiben voltunk alpol-
gármester asszonnyal Békésen, egy la-
kásgazdálkodási konferencián. A tele-
pülések tájékoztatóiból kiderült, szinte 
mindenütt jóval több lakással rendel-
keznek az önkormányzatok. Gyoma-
endrődön szociális- és, költségalapú, 
valamint szolgálati lakások vannak. 
Mind a három típusban elégtelen a ren-
delkezésünkre álló lakások száma. Bár 
folyamatos a karbantartás, a lakások 
elöregednek, a bérlők rendszeres cse-
rélődése, és a nem mindig megfelelő 
használat is terhet ró az önkormányzat 
költségvetésére. A tervezett lakásépí-
tési program javítani fog ezen a hely-
zeten, de további lépéseket is tennünk 
kell, hogy növekedjen a lakások szá-
ma. Ez is egy olyan terület, amelyet 
reformálni kívánunk. A lakáskoncep-
ciónkat át kell dolgozni, korszerűsíte-
ni, egyértelműbbé kell tenni.A Hősök 
útra tervezett új lakások tervrajza ké-
szül, remélem még a nyár előtt sikerül 
a kivitelezésre megtalálni a megfelelő 
konstrukciót, esetleg már a közbeszer-
zést is lebonyolítani, hogy minél hama-
rabb kezdődhessen a kivitelezés.
A testület az alapok felhasználásáról 
készült beszámolókat tárgyalta és nem 
mindig értettek egyet…
Valóban, az egyes beszámolókkal kap-
csolatban voltak viták. Alapos reform-
ra szorul a civil, az idegenforgalmi, 
környezetvédelmi, közművelődési és 
sport alapból pályázati úton elnyerhe-
tő, vissza nem térítendő támogatások 
rendszere. Erre munkacsoport alakul, 
nem csak a kiírásokat kell újra gondol-
ni, az elérendő célokat is meg kell fo-
galmaznunk. Olyan rendszert kívánunk 
létrehozni, amely jobban támogatja az 
aktív működést, különösen akkor, ha 
a város is profitál valamilyen módon 
a tevékenységből. A közösségteremtő, 
a közösség érdekében, a környezet vé-
delmében, az egészség megőrzésében 
végzett tevékenységek támogatását kell 
előtérbe helyezni. Támogatásra lehet 
alkalmas minden olyan tevékenység is, 
amely a városi rendezvénynaptárban 
szereplő közművelődési, kulturális és 
sportprogramok, hagyományápoló ren-
dezvények és nemzeti ünnepek meg-
rendezéséhez kapcsolódik.
Nagy port kavarva repült el a bogárta-
lálkozó...

Csalódott vagyok, mert én is aláírtam 
a lakossági petíciót, amely arról szólt, 
hogy legyen Gyomaendrődön bogárta-
lálkozó. A szervező azonban másként 
döntött. Tudomásul kell venni, hogy ez 
magán kezdeményezésű és szervezésű 
program, amely az évtizedek alatt egy 
személy nevével forrt össze. A város 
annak ellenére támogatta, hogy a költ-
ségvetésbe nem látott, és a tényleges 
lebonyolításba nem szólt bele. A tava-
lyi évben 650.000 Ft támogatást ad-
tunk a költségvetésből, +50.000 Ft-ot 
a polgármesteri alapból, és egy EFOP 
pályázatból 425.000 Ft-ot, összesen 
1.125.000 Ft-ot. Ez volt a közvetlen tá-
mogatás, amelyhez még egy kis fizikai 
segítséget is nyújtottunk. A találkozó 
idejére a fürdő biztosítja a kempinget, a 
medencéket, a tusolókat, a szemétszál-
lítást, a takarítást, az áramot és a terület 
helyreállítását. Ezért 700.000 Ft bérleti 
díjat fizetett a szervező, de kapott mellé 
600 darab 4 napos belépőt és 100 darab 
VIP belépőt. Ezt ő értékesítette. A für-
dő és szállás költsége így 250 Ft/fő/nap 
volt. Nem tudom elfogadni, hogy ez 
egy horribilis összeg lenne. Ezen felül, 
a bérlőnek lehetősége volt további be-
lépőket venni, kb. 60 %-os, kedvezmé-
nyes áron. A találkozóból a közvetlen 
bevétele a városnak az idegen forgalmi 
adó. A fürdőnek bevétele és nem hasz-
na volt a bogártalálkozóból. Az, hogy a 
szervező mennyiért értékesítette a be-
lépőket, a szállást, mennyi pénzt kért el 
a koncertre érkezőktől, mennyit azok-
tól, akik csak megnézték volna a fürdő-
ben az autókat, vannak információink.  
A legutolsó megbeszélésünk alkalmá-
val olyan érzésem volt, hogy a főszer-
vező nem is akart velünk megegyezni. 
Elvitte ugyan a szerződés tervezetét, de 
nem reagált rá semmit. Nem mondta 
meg konkrétan, hogy mennyi a számá-
ra elfogadható bérleti díj, és belépő ár. 
Csak annyit mondott, hogy küldjem el 
a fürdő igazgatóját. Kértük, hogy tár-
gyaljunk tovább, ezt megígérte, de nem 
tartotta a szavát. Aztán pár nap múlva 
kaptam a híreket, hogy az egyik helyi 
étteremben már egy másik település 
vezetőjével tárgyal, hogy nem is nálunk 
lesz a találkozó, de itteni egyesülete-
ket kért fel a másik településen a fel-
lépésre. Levédettük a Gyomaendrődi 
Bogártalálkozó nevet, mert nem szeret-
nénk, ha más, ezen a néven szervezne 
hasonló programot a városban. Van rá 
érdeklődés, sok üzenetet kaptunk mi is 
a találkozó résztvevőitől, akik jól érez-
ték magukat Gyomaendrődön. Olyan 
is jelentkezett, aki megszervezné ezt a 
programot. 

Elkészült a Kállai Ferenc Művelődési 
Központ felújítása, amely nem teljes 
körű.
A Gyomaendrődi Helyi Közösség által 
meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-012-1 
számú „A Kállai Ferenc Kulturális 
Központ multifunkciós közösségi tér-
ré alakítása” című pályázati forrás és 
jelentős önerő felhasználásával rész-
ben megújult a művelődési központ. 
Sajnos a meglévő pályázati forrás kö-
tött összegű volt, nem tette lehetővé, 
hogy teljes körű legyen a felújítás. 
Amit sikerült első lépésben megvalósí-
tanunk az a tetőszerkezet és cserépfe-
dés, ablak és ajtó cserék. Kialakításra 
került a nagyterem szellőzőrendszere. 
Új mosdók épültek, új kazánt kapott az 
épület, a radiátorszelepeket is cserél-
ték. A színpadi függöny is új, a világí-
tás is felújításra került. Festésre került 
sor, valamint a nagyterem parkettáját 
is felújították. Azonban még így is 
nagyon sok minden marad, ami átala-
kításra vár. Az idénre terveztük még 
a parkoló építését, és az elektromos 
hálózat felújítását. További források 
szükségesek ahhoz, hogy a művelődési 
központ külső megjelenése is javuljon. 
Nagyszabású kulturális projekt kidol-
gozása van folyamatban, amely Kállai 
Ferenchez kötődik.

Kállai Ferenc, a Nemzet Színésze, 
Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, érde-
mes és kiváló színművész, díszpolgá-
runk halála után, személyes tárgyaiból, 
kitüntetéseiből és egyéb dokumentu-
mokból álló hagyatékát településünk 
kapta meg. A hagyaték az Endrődi 
Tájház gyűjteményébe került, a gyűj-
temény gondozását Dr. Szonda István 
intézményvezető látja el. Többször, 
több helyen rendezett belőle kiállítást. 
Sajnálatos, eddig nem találtunk megfe-
lelő helyet ahhoz, hogy méltó kiállítást 
biztosítunk a helytörténeti és színház-
történeti szempontból is egyedülálló 
hagyaték számára. Önkormányzatunk 
elkötelezett az iránt, hogy olyan fej-
lesztést valósítson meg, amellyel ál-
landó kiállítási helyen, önálló gyűjte-
ményként tárhatná a nagyközönség elé 
Kállai Ferenc örökségét. Ez a program 
több elemből áll: önálló Kállai Ferenc 
gyűjtemény létrehozása, a kiállításához 
megfelelő és alkalmas épület építése, 
és a Kállai Napok létrehívása. Ez egy 
összművészeti, 2-3 napos program-
sorozat lenne Gyomaendrődön, több 
helyszínen. A projekt kidolgozása már 
elkezdődött, folyamatosan tárgyalunk 
bevonható partnerekkel, keressük a pá-
lyázati lehetőségeket, mert saját forrá-
saink ehhez nem elegendőek. 

Megkérdeztük a polgármestert…
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Nincs olyan csodája a világnak, mely 
önmagában mutatná meg lényegét, hi-
szen minden, amit szemlélünk, valami-
nek a tükrében, valamihez viszonyítva 
mutatja meg valódi arcát, igazi értéke-
it. A fény, a sötétségtől elszakadva je-
lenti az elbűvölő újat, de a dallamnak 
is el kell válni a csendtől, hogy szárny-
ra kelve varázslattá váljon. Az emberi 
lét valódi értékei is efféle kettősségben 
bontakozhatnak ki igazán, a kettősség-
ben, mely a teremtés bölcsességével 
nővé és férfivá formálta az embert. A 
nemzetközi nőnapon ezen nagyszerű 
munka, vagyis a teremtés legszebb, 
legtitokzatosabb és talán túlzás nélkül 
mondhatom, legszerethetőbb kincsére, 
a nőre tekintünk az ünnep fényében. A 
nőkre, vagyis Önökre, akik érzékeny-
séget, harmóniát, kitartást kaptak fel-
adataik mellé, Önökre, akik érthetővé 
teszik a múltat, szerethetővé a jelent és 
vágyott kinccsé emelik az önmagukban 
hordozott jövendőt. 
Férfiként létezve általában határo-
zott célok, tervek mentén járjuk be az 
imént említett idősíkokat, ám talán ép-

pen ezért hajlamosak vagyunk arra is, 
hogy a bennünket körülvevő világot 
épp ezen célok néha igencsak szűkre 
szabott szűrőjén keresztül szemléljük 
csupán. A világ teljességéhez önma-
gunk teljességén keresztül vezet az út, 
vagyis a nő és a férfi megbonthatatlan 
egységén, egyensúlyán keresztül. Erről 
szól már az anya-gyermek kapcsolat, 
ezen egymást kiegészítő harmóniára 
épülnek a sikeres férfi-nő munkakap-
csolatok milliói éppúgy, mint az em-
beri kapcsolatok legszebbikének, a 
szerelemnek hatalmas kincsei, energiái 
is. Úgy lenne igazságos, ha a minden-
napok együtt eltöltött pillanatai, dolgos 
és tanulságos órái mind, mind tükröz-
nék mindazt a hálát és csodálatot, amit 
férfiként érzünk Önökre, szerteágazó 
teljesítményeikre gondolva. Ám ezen 
területek meglehetősen sokoldalúak, 
emberi létünk minden pillanatát be-
hálózzák, így – valljuk be – a hála, a 
köszönet kifejezése gyakran áldozatul 
esik a hétköznapok rohanásának. Pedig 
nap, mint nap elmondhatnánk: köszön-
jük. Köszönjük a szeretetet, a türelmet 

éppúgy, mint a törődést és a megértést. 
Hiszem, hogy nem véletlen, hogy ide, 
a kibontakozó tavasz kapujába került a 
nemzetközi nőnap ünnepe. A természet 
újjászületésének optimizmusa, a meg-
élénkülő élet lendülete önkéntelenül 
is Önöket, hölgyeket juttatja eszünk-
be, s éppúgy tisztelettel tekintünk 
mindannyiukra, mint a tavasz megany-
nyi csodájára. Kívánom, hogy tapasz-
talják ma ezt meg egy-egy hálás szó, 
egy szál virág formájában. 
Isten éltesse valamennyiüket nőnap al-
kalmából épp úgy, mint áldásos életük 
minden percében!

Dankó Béla 
országgyűlési képviselő

Kedves Ünnepeltek, Tisztelt Hölgyeim!

Meghívó 
Emlékezés az Endrődi csendőrsortűz áldozataira 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az endrődi csendőrsortűz áldozataira emlékező szentmisére és 

megemlékezésre

 A szentmisét celebrálja: Czank Gábor plébános

Időpont: 2020. március 22. 10 óra
Helyszín: Szent Imre katolikus templom

A szentmise után koszorúzás a Hősök terén

Információ: Dr. Szonda István 06-20-2380046
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A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése februári ülését 
Kétegyházán tartotta. A kihelyezett 
megyegyűlés a helyszínt biztosító 
település Idősek nappali ellátó 
intézményében lezajlott beruházás 
megtekintésével kezdődött. Mindezek 
után a kétegyházi polgármesteri 
hivatalban folytatódott az ülés, 
melynek első perceiben Kónya 
István képviselő (FIDESZ), a 
közgyűlés Ügyrendi Bizottságának 
elnöke beszámolt arról, hogy a 
képviselőknek január 31-ig kellett 
eleget tenniük vagyonnyilatkozat 
tételi kötelezettségüknek. Elmondta: 
Sebők Éva (MOMENTUM) 
képviselő a mai napig nem adta le 
vagyonnyilatkozatát, ami azzal jár, 
hogy míg ezt az elmaradását nem 
pótolja, nem vehet részt a testület 
munkájában, javadalmazást nem 
kaphat. Zalai Mihály, a közgyűlés 
elnöke felszólította Sebők Évát, 
hogy hagyja el a képviselői asztalt, 

a nézők között foglaljon helyet, 
mert a megyegyűlésen részt vehet, 
de tanácskozási joga nincsen. A 
momentumos képviselő eleget tett a 
kérésnek.
Mindezek után Kétegyháza 
nagyközség fejlesztéseiről hallhattak 
tájékoztatót a képviselők. Dr. 
Rákócziné Tripon Emese polgármester 
elmondta, hogy több pályázat is segíti 
a település fejlődését, ami érinti 
például a kerékpárutat, a bölcsődét, 
a csapadékvíz-elvezetést, több 
intézmény energetikai felújítását, 
valamint szót ejtett a Magyar Falu 
Program által támogatott pályázataikról 
is.
A megyében működő felsőoktatási 
intézmények a megye felsőoktatásáról 
állítottak össze tájékoztatót. Bíró Gyula, 
a Gál Ferenc Főiskola képzésfejlesztési 
igazgatója, dr. Malatyinszki Szilárd, a 
Kodolányi János Egyetem Orosházi 
Oktatási Központjának igazgatója, dr. 
Futó Zoltán, a Szent István Egyetem 
Agrár- és Gazdaságtudományi 
Karának dékánja és dr. habil. Bíró 
István a Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Karának dékánja bemutatta 
saját intézménye képzési kínálatát, az 
aktuálisan induló szakokat, szót ejtett 
a hallgatói létszámokról és a jövőbeni 
tervekről. A képviselők egyetértettek 
abban, tenni kell azért, hogy a fiatalok 
helyben maradjanak, Békés megyében 
találjanak képzési lehetőséget, 

majd a képzettség megszerzése 
után megfelelő munkahelyet és 
megélhetést. A képviselők aggódva 
hallgatták a szarvasi Tessedik campust 
érintő változásokat: február elejétől 
öntözési és vízgazdálkodási intézetként 
működik, és a szerkezetátalakítás 
jegyében a vezetés úgy döntött, nem 
hirdetnek képzéseket Szarvason. 
Zalai Mihály megyei elnök elmondta, 
mindent megtesznek azért, hogy a 
campusnak legyen jövője, és a képzések 
újra elinduljanak. Ennek érdekében 
egyeztetéseket, tárgyalásokat 
folytattak a campus vezetőivel, 
Szarvas város polgármesterével, a 
térség országgyűlési képviselőjével, 
minisztériumi vezetőkkel.
Módosította a testület Békés Megye 
Integrált Területi Programját, szó 
volt a közgyűlés múlt évi nemzetközi 
programjának végrehajtásáról, és 
elfogadták a képviselők az idei 
nemzetközi programot.
A megyei értéktár munkájáról is 
tájékozódott a testület, megtudtuk, 
hogy a megye 75 települése közül 
már 53 megalakította a helyi értéktár 
bizottságot, legutóbb Telekgerendás 
döntött úgy, összegyűjti és lajstromba 
veszi a helyi értékeket. Szó volt a 
legutóbb a megyei értéktárba bekerült 
15 értékről, valamint a múlt évi 
Megyenapról is.
A közgyűlés bejelentésekkel zárult, 
melyből kiderült, hogy a soron 
következő, munkaprogram szerinti 
ülés áprilisban lesz.

Megyegyűlés Kétegyházán

          
           243. sz. Egyesület Gyomaendrőd 
  

FELHÍVÁS
V243. Számú Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Gyomaendrődön 2020. november 7-8-án területi 

kiállítást rendez a gyomaendrődi Varga Lajos Sportcsarnokban. Erre az alkalomra szeretnénk megjelenteni a 
gyomai, endrődi és gyomaendrődi galambász életről szóló könyvet, melyben szeretnénk kiemelni, hogy 70 évvel 
ezelőtt 1950-től van írott dokumentum.

Kérjük, hogy akinek a birtokában van erről az időről írás, ereklye, jelezze, ha a könyvben szeretné 
megjelentetni. Természetesen a begyűjtött anyagot visszaadjuk. Szíveskedjen jelezni Knapcsek Lajosnak a 06-30-
953-1355 telefonszámon vagy a hidknap@hidknap.hu e-mail-címen.  

         Knapcsek Lajos egyesületi elnök

Magyar Galamb- és Kis állat tenyésztők 
Országos Szövetsége 

FELHÍVÁS
 

V243. Számú Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Gyomaendrődön 
2020. november 7-8-án területi kiállítást rendez a gyomaendrődi Varga Lajos 
Sportcsarnokban. Erre az alkalomra szeretnénk megjelenteni a gyomai, endrődi 
és gyomaendrődi galambász életről szóló könyvet, melyben szeretnénk kiemel-
ni, hogy 70 évvel ezelőtt 1950-től van írott dokumentum.

Kérjük, hogy akinek a birtokában van erről az időről írás, ereklye, jelezze, ha a 
könyvben szeretné megjelentetni. Természetesen a begyűjtött anyagot visszaad-
juk. Szíveskedjen jelezni Knapcsek Lajosnak a 06-30-953-1355 telefonszámon 
vagy a hidknap@hidknap.hu e-mail-címen.        Knapcsek Lajos egyesületi elnök

A Belügyminisztérium forrást bizto-
sít 2020.március 1. és 2021. február 
28. között húsgalamb tenyésztési min-
taprogram megvalósításra. Részletes 
szakmai tájékoztatást nyújtottak a prog-
ram megvalósításáról, amely szoros 
szakmai felügyelet mellett valósul majd 
meg. Gyomaendrődön jelenleg egyesü-
leti szinten is jelentős a galambtartás, 
így a megfelelő szakmai háttér is bizto-
sított.  A mintaprogram megvalósításán 
kívül,a hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás keretében 3 fő szakképzett ál-
láskereső kerül foglalkoztatásra.

Galambtenyésztés 
közmunkaprogramban
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

Gyomaendrődön a közelmúltban 
iktatták be hivatalába Deli Boglárka 
diák járási hivatalvezetőt és Csalah 
Kata diákpolgármestert. Toldi 
Balázs polgármester és dr. Pacsika 
György hivatalvezető a járási hivatal 
székhelyépületében megtartott 
rendezvényen adta át szimbolikusan 
a kulcsokat a megválasztott 
diákvezetőknek.Idén Deli Boglárka 
vesz részt diák járási hivatalvezetőként 
a különböző szakmai és kulturális 
rendezvényeken. A Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium 11. osztályos diákja 

Deák Ramónától, a Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium tanulójától vette át a stafétát. 
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
10. osztályos tanulója Csalah Kata 
diákpolgármesterként lesz részese 
az idei városi rendezvényeknek. 
Tavaly Deli Boglárka volt a város 
diákpolgármestere. Dr. Pacsika 
György járási hivatalvezető kifejtette: 
kortársai körében az elektronikus 
ügyintézés ismertetése, népszerűsítése 

lesz az egyik legfontosabb feladata 
a diák járási hivatalvezetőnek. Toldi 
Balázs polgármester elmondta, hogy 
a diákpolgármesternek fontos szerepe 
lesz a pályaválasztási vásár mintájára 
szervezendő városi rendezvényen is.

Beiktatták a diák járási hivatalvezetőt és a diákpolgármestert

Hinelné Szilágyi Krisztina személyé-
ben a százezredik ügyfelet köszöntöt-
ték pénteken a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal Kormányablak Osztályán. 
Az integrált hatósági ügyfélszolgálati 
rendszer megvalósulása igazi sikertör-
ténet a közigazgatásban – hangsúlyozta 
Takács Árpád.
A kormánymegbízott emlékeztetett: 
a gyomaendrődi kormányablak 2015. 
április 30-án az országban századik-
ként, a megyében harmadikként nyi-
totta meg kapuit az ügyfelek előtt, és 
mára bebizonyosodott, valós társadal-
mi igényt szolgál az egyablakos ügyin-
tézés. Hetente ugyanis több mint 450,  

évente 21-22 ezer ember tér be 
ügyet intézni a kormányablakba 
Gyomaendrődön. A Békés Megyei 
Kormányhivatal szemléletének kö-
zéppontjában az ember áll, akinek az 
ügyét intézik, és aki az ügyeket intézi 
– mondta Takács Árpád, majd hozzá-
tette: a megyében tavaly két újabb kor-
mányablak létesült. Egy a mezőhegyesi 
Kantár épületben, az ország első integ-
rált hatósági és agrárigazgatási köz-
pontjában, a másik pedig a békéscsabai 
MÁV állomáson. A 16 kormányablak 
kiszolgálja a megye 360 ezer lakosát 
– tette hozzá a kormánymegbízott, aki 
méltatta a gyomaendrődi kormány-
ablakban dolgozó kollégák munkáját 
is. 2010-ben, amikor a kormányzat a 
közigazgatás egyszerűsítéséről dön-
tött, sokan kétkedtek ennek sikerében. 
Mára azonban bebizonyosodott, hogy 
a kormányablakok beváltották a hoz-
zájuk fűzött reményeket. Az ügyfelek 
elégedettsége alapvetően az ügyintézés 
minőségében rejlik – nyomatékosította 
Dankó Béla országgyűlési képviselő.
Toldi Balázs polgármester külön  

örömének adott hangot, hogy Hinelné 
Szilágyi Krisztina személyében ép-
pen a Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársát 
köszönthetik a kormányablak százez-
redik ügyfeleként.
A százezredik ügyfélnek Takács Árpád 
kormánymegbízott Békés vármegye 
egykori főispánja, Beliczey Miklós 
visszaemlékezéseit tartalmazó könyvet 
és emléklapot adományozott, Dankó 
Béla országgyűlési képviselő és Toldi 
Balázs polgármester virágcsokorral 
kedveskedett. A férjével közösen két 
gyereket: a 7 éves Boglárkát és a 13 
esztendős Attilát nevelő, esetmene-
dzserként dolgozó Hinelné Szilágyi 
Krisztina éppen családtámogatási ügyet 
intézett a kormányablakban. Többször 
megfordultam már a kormányablak 
osztályon és teljesen pozitívak az ügy-
intézéssel, az itt dolgozókkal kapcso-
latos tapasztalataim – mondta Hinelné 
Szilágyi Krisztina. Nagyon segítőké-
szek, igazi ügyfélközpontú személet 
jellemzi a munkatársakat – tette hozzá 
a százezredik ügyfél.

A százezredik ügyfelet köszöntötték a gyomaendrődi kormányablakban

Az elektronikus ügyintézés nyújtotta 
lehetőségekről tartott előadást a helyi 
középiskolák végzős diákjainak dr. 
Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal vezető-helyettese, a kormány-
ablak osztályvezetője. A Szent Gellért 
Katolikus Gimnáziumban, valamint 
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnáziumban 
egyaránt az elektronikus ügyintézés 
igénybevételéhez szükséges ügyfélka-
pus regisztráció menetével kapcsolatos 
tudnivalókat ismertette az előadó, aki 
interaktív módon néhányat bemuta-
tott a szuf.magyarorszag.hu internetes  
oldalon elérhető ügyintézési lehe-

tőségek közül, és szólt az elektro-
nikus felvételi eljárásról is. A Szent 
Gellért Katolikus Gimnáziumban az 
idei év diák járási hivatalvezetője, 
Deli Boglárka, míg a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskolában az év diákpolgár-
mestere, Csalah Kata segédkezett az 
előadás lebonyolításában.

Középiskolákban népszerűsítették az elektronikus ügyintézést
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Hírek a Kistérségi Óvodából
„Óvodába készülünk”…információk, 
tanácsok kisgyermekes családoknak
Évről évre elérkezik tavasszal az óvo-
dai beiratkozások időpontja, amely 
jelentős mérföldkő a kisgyermekeket 
nevelő családok életében. Városunk 
önkormányzati fenntartású intézmé-
nyeként néhány fontos információval 
kívánjuk segíteni az óvodakezdés előtt 
álló szülőket.
Óvodáink:
• Százszorszép Óvoda (Kossuth út 7.)
• Margaréta Óvoda (Jókai utca 4.)
• Csemetekert Óvoda (Blaha út 8.)
Óvodai nevelésünk fő célja az egész-
séges, természetbarát, harmonikus 
személyiség fejlesztése, a tanulási 
képességeket meghatározó pszichi-
kus funkciók megalapozása az óvo-
dai nevelés komplex folyamatában. 
Feladatunk, hogy a gyermekeket a 
szülőkkel együttműködve, az egyéni 
és életkori sajátosságaikat figyelembe 
véve, a fejlesztési lehetőségeket maxi-
málisan kihasználva, változatos mód-
szerek komplex alkalmazásával az ál-
talános iskolai tanulásra alkalmassá te-
gyük. Valljuk, hogy mind az óvodape-
dagógusoknak, mind a szülőknek meg 
van a felelőssége abban az együttmű-
ködésben, amelynek célja a gyermek 
optimális fejlesztése. Szakmai mun-
kánkat a gyermekszeretet, a tisztelet, 
a megbecsülés és a másság elfogadása 
jellemzi. A legfőbb tevékenységünk a 
játék és a mozgás, erre a két területre 
helyezzük a legnagyobb hangsúlyt ne-
velőmunkánkban. Tágas udvarokkal, 
jól felszerelt tornaszobákkal és ottho-
nosan berendezett csoportszobákkal 
várjuk a gyermekeket. A helyi adott-
ságainkra építve, a gyermekek, a pe-
dagógusok és a szülők aktív közremű-
ködésével a környezettudatos nevelés 
kiemelt jelentőségű óvodáinkban.
Hány éves kortól kötelező az óvodába 
járás?
Az óvoda a gyermek 3 éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő in-
tézmény, azonban a 3 éves kortól törté-
nő óvodakötelezettség nem azt jelenti, 
hogy a 3. életévét betöltő gyermeknek 
már másnap óvodába kell járnia. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény értelmében a gyer-
mek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától (szeptem-
ber 01.) legalább napi 4 órában óvodai 
foglalkozáson köteles részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 

aki a harmadik 
életévét a felvéte-
létől számított fél 
éven belül betöl-
ti, feltéve, hogy 
minden, a telepü-
lésen lakóhellyel, 
ennek hiányában 
tartózkodási hely-
lyel rendelkező 
hároméves és 
annál idősebb 
gyermek óvodai 
felvételi kérelme 
a nevelési év so-
rán folyamatosan 
teljesíthető.
Ezért a beiratko-
záskor minden 
óvodai nevelést 
igénylő szülő benyújthatja igényét a 
felvétel iránt, akinek gyermeke 2020. 
december 31-ig betölti a 2,5 évet. A 
szabad férőhelyek függvényében 30 
napon belül határozat formájában érte-
sítünk minden érintett családot a felvé-
tel eredményéről. Fontos, hogy a fel-
vétel nem a beiratkozás sorrendjében 
történik, hanem a gyermekek születési 
dátumának sorrendjében.
Mikor érett az óvodai életre a  
gyermek? 
• Önállóság, szobatisztaság – Képes 

legyen az önálló, asztalnál történő ét-
kezésre (ami még fontos lehet, hogy 
a szülőn kívül mástól is elfogadjon 
ételt). A fizikai érettség terén alap-
vető, hogy legalább nappalra már 
kialakult legyen a szobatisztaság. A 
gyermek ismerje és tudja használni a 
mosdót. Az óvoda köznevelési intéz-
mény jellegénél fogva nem alkalmas 
a rendszeres pelenkázás feltételeinek 
biztosítására. 

• Kifejezőképesség - Fontos, hogy 
a gyermek legalább alapvető  
igényeivel, szükségleteivel kapcso-
latban érthetően ki tudja magát fe-
jezni az óvónénikkel, dajkákkal és 
kis társaival szemben is. Képes le-
gyen a kapcsolatteremtésre.

• Lelki érettség - A testi fejlettség 
mellett kiemelt szerepet kap az is, 
hogy a gyermek pár órára el tudja 
fogadni az anya távollétét, és tisz-
tában legyen azzal, hogy óvodai 
tartózkodása nem végleges, legyen 
biztos abban, hogy érte fognak  
jönni. Ugyanez az érettség vonatko-
zik a szülőre is, hogy a fizikai elvá-
lást el tudja fogadni.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy óvodaválasztás 
előtt látogassanak el gyermekeikkel  

Kistérségi Óvodáinkba és vegyenek részt 
„Óvodákba kukucskáló” nyílt napjainkon, 

ahol tájékozódhatnak az óvodai életről, 
megismerkedhetnek az 

óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel. 
Időpont: Minden óvodánkban egységesen:
2020. április 16-án és 17-én, csütörtökön és 

pénteken 10 – 12 óráig. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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A XVII. Bálint-Valentin Napi 
Programsorozat a „Szabad a játék!” 
jelmondat jegyében zajlott a kisdiákok 
nagy örömére, hiszen a játékból sosem 
elég! A Kis Bálint Iskola hagyományai 
szerint a Bálint-Valentin Nap egyben 
a diákok fordított napja is, amikor 
az iskola tanulói diákvezetőket 
választanak. Az osztályközösségek 
szavazatai alapján a kisdiákok 
diákigazgatója Varjú Zselyke 4. a, 
diákigazgató helyettese pedig Furka 
Rebeka szintén 4. a osztályos tanuló 
lett. A nagydiákok Szunyog Hanna 
és Tarnóczki Zsanett 8. c osztályos 
tanulókat választották vezetőiknek. A 
kisdiákok Bálint-napi népszokásokat 
tanulmányoztak, és farsangi dalok, 
rigmusok, télűző mondókák 
tanulásával készültek fel a farsangra. A 
jelmezes felvonulásra a nagycsoportos 
óvodások is ellátogattak, akik iskolás 
társaikkal közösen örültek a tanító 
nénik mókás előadásának, a farsangi 
fánknak, az osztályokban szervezett 
jelmezbálnak. A felsőbb évesek egy 
kiválóan megszervezett és kivitelezett 
játékos délelőttön vettek részt, 

egyszerre több helyszínen játszhattak 
együtt és egymás ellen az évfolyamok. 
A Bálint napot színes, előzetes 
programok tarkították. Többek között 
február 12-én megrendezték a IV. 
Bálint Napi Szimultán Sakk délutánt, 

ahol Vitéz Sinka Brigitta, 92 éves 
sakkmesterrel játszhattak a gyerekek 
és felnőttek. Február 13-án délelőtt a 
diákvezetők kampánya mellett farsangi 
óriástotót töltöttek ki a gyerekek, 
délután pedig az osztályközösségek 
hat helyszínen tanulhattak közösség - 
és mozgásfejlesztő játékokat. A nagyok 
a Varga Lajos Sportcsarnokban egy 
igazán újszerű és ötletes sorversenyen 
mérhették össze tudásukat, és minden 
osztályközösség rendhagyó órát 

szervezett, ahol meghívott vendégek, 
vagy maguk a diákok tartottak 
előadásokat érdekes témákról. Volt 
kutyás-papagájos bemutató, de akadt 
olyan helyszín is, ahol a településen 
működő sportegyesületeket 
mutatták be a diákok. A népszerű 
Activity-t is játszották a gyerekek, 
emellett megpróbálták kirakni a 
kirakhatatlannak tűnő puzzle-t is. 
A közkedvelt közösségépítő játék, 
a „Székfoglaló” most is nagyon 
népszerű volt. Befejezésképpen 
a nap leglátványosabb jelenete a 
Sportcsarnokban zajlott: a diákok 
és a pedagógusok kötélhúzással 
próbálták eldönteni, a jövőben ki 
áll a katedra egyik, illetve másik 
oldalán. A kisiskolások Bálint Napi 
Kavalkádja a hangulatos télbúcsúztató 
Kiszeégetéssel, majd az osztályok 
farsangi mulatságával zárult. 
A „Kisbálintos” diákok és pedagógusok 
köszönetet mondanak a szülők, a 
Gyermekekért Alapítvány, a Szülői 
Munkaközösség, valamint az iskola 
Diáksport egyesületének támogató 
segítségéért.

Kisdiákok Bálint-Valentin Napi Programsorozata

A Diákolimpia körzeti úszóversenyén 
remekeltek a Kis Bálint iskola 
diákjai, és ezzel sokan kivívták a 
lehetőséget arra, hogy a megyei 
döntőben bizonyítsák tudásukat. 
Február 5-én 16 gyermek indult útnak 
a Békéscsabán megrendezett döntőre. 
Minden versenyzőnk várakozáson 
felül szerepelt. Sokan úsztak egyéni 
csúcsokat, és végeztek pontszerző 
helyen, néhányan a dobogóra is 
felállhattak. Két tanulónk első helyen 
végzett, ők azok, akik megyénket 
és egyben iskolánkat is képviselik 
március 15- én, Budapesten, az 

országos döntőben: Sebestyén Máté 
(IV. korcsoport) és Varjú Zétény 
(III. korcsoport) 100 méteres 
mellúszásban állhat majd a rajtkőre. 
A Békés Megyei Diákolimpia Úszó 
dobogós és pontszerző helyei: 
Sebestyén Máté: 100 m, mell: I. hely. 
Varjú Zétény: 100 m, mell: I. hely. 
Szunyog Hanna: 100 m, mell: II. hely 
Sebestyén Máté: 100 m, gyors: II. 
hely. IV. korcsoport fiú 4-szer50 méter 
gyorsváltó (Sebestyén Máté, Hermeczi 
Richárd, Varjú Marcell, Oláh Zsombor) 
II. hely. Szunyog Hanna: 100 m, gyors: 
IV. hely. Vaszkán Milán: 100 m,  

mell: IV. hely. Varjú Zétény: 100 m, 
gyors: IV. hely. III. korcsoport fiú 4 
-szer 50 méter gyorsváltó (Erdélyi 
Péter, Vaszkán Milán, Varga Krisztián, 
Varjú Zétény) IV. hely. Varjú Zente: 50 
m, mell: V. hely. Varjú Zente: 50 m, 
gyors: V. hely

Budapestig úszhatnak a  „Kisbálintos” versenyzők

Január 23-án ismét iskolánkban 
köszönthettük a leendő elsősöket, 
akiket a tanévben már többször is 
szívesen láttunk különböző iskolába 
hívogató programmal. Ez alkalommal 
a „Varázsceruza” foglalkozáson 
vehettek részt, ahol a „kicsik” igazi 
iskolásnak érezhették magukat. A 45 
perces foglalkozás alatt megtanultak 
egy ceruzafogó mondókát, formákat, 

betűelemeket rajzoltak; építőkockával 
számoltak; puzzle állatokkal 
kirakóztak és egy Zingo nevű 
figyelemfejlesztő játékkal ismerkedtek 
az ovisok. Amíg a gyerekek játszottak, 
a szülők iskolaérettséggel kapcsolatos 
tájékoztatót hallhattak két szakember 
előadásában. A gyerekek négy 
állomáson végeztek feladatokat, a jó 
megoldásért ajándékul „varázsceruzát” 
választhattak, amelynek birtokában 
öröm lesz szeptembertől a sulikezdés.

„Varázsceruza” - Suliváró
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A Határ Győző Városi Könyvtár 
szervezésében a kortárs irodalom két 
nagy alakjának, Szabó T. Anna és 
Dragomán György rendhagyó irodalom 
óráján vehettek részt iskolánk tanulói. A 
45 perc mindannyiunk számára gyorsan 
elröppent. A költőnő a rímek világába 
kalauzolta el a tanulókat. Rengeteg 
gyermekverset mondott el, néhányat 
pedig együtt szavaltunk. Az előadók 
által elmondott érdekes történetekből 
megtudtuk hogyan ír a költő és hogyan 
alkot az író.

Rendhagyó 
irodalom óra 2020. február 12-én a mezőberényi 

Orlai Petrics Művelődési Központ 
könyvtárában rendezték meg a 
Kazinczyról elnevezett szépen beszélő, 
szépen olvasó versenyt. Az 5-6. és 7-8. 
osztályos diákoknak egy szabadon 
választott és egy kötelező szöveget 
kellett felolvasniuk. Iskolánkból 
három tanuló nevezett a versenyre, 
kiemelkedő teljesítményük miatt 
mindhárman dobogós helyezettek 
lettek. Molnár Tímea 7. c osztályos 
tanuló: első helyezés, felkészítője: 
Tóthné Kele Ágnes, Kiszely Kitti 6. 
osztályos tanuló szintén első helyezett, 
Uhrin Andor 8. b osztályos diák pedig 
harmadik helyezett lett. Felkészítőjük: 
Hunya Jolán tanárnő. A regionális 
versenyen Tímea fogja képviselni 
iskolánkat.

Szép Magyar Beszéd Verseny

A gyerekek körében népszerű 
programra a - VIDOR délutánra - 2020. 
január 31-én került sor. Az alsós és 
felsős tanulók előadásában sok érdekes 
és vicces produkción nevethettünk, 
szórakozhattunk. Énekes, táncos 
műsorszámokat, mesedarabot, 
bűvészprodukciót, reklám blokkot 
láthattunk a diákok előadásában, 
a legbátrabbak pedig viccekkel 
tornáztatták nevetőizmainkat. Újból 
ellátogattak hozzánk nyugdíjas 
pedagógusaink, akiktől most is 
megkérdeztük: „Hogy tetszenek 
lenni?”

Vidor délután

Az országos „Lélekmozgató„ 
programhoz kapcsolódva iskolánk 
tanulóival beszélgettünk a 
fogyatékosságról, a fogyatékos 
személyekről, a parasportokról. 
A testnevelés órák keretében 
igyekeztünk játékok segítségével 
átélni az akadályozottsággal élő 

személyek mindennapi nehézségeit, az 
elfogadás felé irányítani gondolataikat. 
Becsukott szemmel rajzoltunk, 
építettünk. Parasportolókkal készített 
dokumentumfilmeket tekintettünk 
meg, a legkisebbek érzékenyítése 
meséken keresztül valósult meg.

„Lélekmozgató” program a 
Magyar Parasport Napján

Weigert László 
a 2. sz. választókerület képviselője fogadóórát 
tart 2020. március 12-én (csütörtök) 17-18 óra 

között a Körös Látogatóközpontban (Jókai 
utca 6).

Farkas Zoltánné 
(6. sz. választókörzet) képviselői fogadóórát 

tart 2020. március 31-én (kedd) 16-17 
óra között, a Városháza alpolgármesteri 

irodájában (Selyem út 124.)

A 3-as körzet lakosai részére Dávidné 
Csontos Marianna képviselői fogadóórát 

tart március 16-án 16 órától a Kállai Ferenc 
Művelődési Központban a 

Kossuth 9. szám alatt.

Értesítem Önöket, hogy minden héten, 
pénteken 9-10 óra között fogadóórát tartok a 
Gyomaendrőd Város Közös Önkormányzati 
Hivatalban. (Selyem út 124. szám alatt), ahol 

a 7.sz. körzet lakosait is várom.
Lehóczkiné Timár Irén, Alpolgármester

www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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„Arcod rejtsed álarc mögé, öltsél cifra 
maskarát, szökjünk, tomboljunk. Itt a 
farsang, pörögjenek citerák!” (Kerék 
Imre)
Jó hangulatú farsangi mulatsággal telt 
el a délután február 18-án iskolánkban. 
A tornatermi jelmezes felvonulás 
után az osztálytermekben folytatódott 
a közös játék, éneklés, táncolás. 
Ide az iskolába készülő ovisokat is 
meghívtuk, akik nagy örömünkre 
szép számmal ellátogattak hozzánk. 
Ők a negyedikes gyerekekkel és a 
tanító nénikkel töltötték el ezt a vidám 
délutánt. 
A fölső tagozatosok közös farsangi 
bulit rendeztek, ahol volt disco, játék, 
étel-ital és tánc. A jelmezversenyt 
ezúttal Gyuricza Viktor nyerte, aki 
szakácsnak öltözött.
Február 8-án, szombaton a 
csárdaszállási óvodások és alsó 
tagozatos diákok is farsangi mulatságot 
tartottak. A gyerekek különböző 
műsorszámokkal készültek erre az 
alkalomra, majd meglepetésként 
Jimmy bohóc szórakoztatta interaktív 
módon a jelenlévőket. Idén is ötletes 
jelmezekbe bújtak kicsik és nagyok, 
amit zsűri értékelt. A tombolahúzást 
retro disco követte.

Farsangoltunk…

Idén immár 26. alkalommal rendeztük 
meg a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóját  iskolánkban. 
Ebben az évben 82 tanuló vett részt a 
versenyen városunkból, akiknek közel 
fele rózsahegyis diák volt. A verseny 
célja a matematika népszerűsítése. Az 
összeállított feladatsorokkal elsősorban 
a tanulók logikus gondolkodását 
kívánják mérni. Így lehetőség nyílik 
arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos 
tanulói összemérhessék matematikai 
tudásukat.

Zrínyi Ilona 
matematika verseny

Az Arany János Tehetséggondozó 
Program fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából országos versmondó 
versenyt hirdetett 6. és 7. osztályos 
tanulók számára. Az első fordulót 
február 4-én rendezték a Mezőberényi 
Petőfi Sándor Evangélikus Általános 
Iskola, Gimnázium épületében. A 
tanulóktól Arany János Toldi című 
elbeszélő költeménye szabadon 
választott 4- 6 versszakának értő és 
átélt előadását várták. A 6. osztályosok 
35-en, a 7. osztályosok 27-en 
versenyeztek. Iskolánk 5 tanulóját 
neveztük a versenyre: Horváth 
Nikolett, Nagy Katalin, Nedró Luca, 
Putnoki Balázs 6. a osztályos tanulókat 
és Csatári Levente 7. a osztályos 
tanulót. A 7. osztályosok versenyében 
Csatári Levente 2. helyezést ért el, 
a 6. osztályosok is eredményesen 
szerepeltek, a mezőny első harmadában 
végeztek.

Arany Jánosra 
emlékeztünk

A Bolyai Csapatversenyt a 
matematika, illetve magyar nyelv 
és irodalom tantárgyak mellett 
természettudományból is megrendezik 
az egész ország területén, 5-8. 
osztályos diákok évfolyamonként 
szerveződő 4 fős csapatai számára. 
A Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny az évfolyamonként 
aktuális természetismeret, biológia, 
kémia, fizika, földrajz tantárgyak 
anyagára épül a versenykiírásban 
részletezett módon. 
Ebben a tanévben 2020. február 
7-én került sor a versenyre, melyre 
iskolánkból 2 csapat nevezett. A 6.a 
osztályosok „Párosujjú 6. a-sok” 
csapata körzeti (Csongrád, Bács-
Kiskun, Békés és Jász-Nagykun-
Szolnok megye) 15. helyezést értek el, 
a megyei iskolák csapatai közül a 3.-ok 
lettek. A 6.b osztály „6.b-s fodorkák” 
csapata körzeti 55. helyezést ért el, 
míg a megyei iskolák között 7. lett. 
Gratulálunk az eredményeikhez!

Bolyai Természettudo-
mányos csapatverseny

Január 14-én, kedden a nyolcadikosaink 
újra ellátogattak Szarvasra, a Vajda 
Péter Evangélikus Gimnázium Öveges 
laborjába. A délelőtti program során 
az elméleti és gyakorlati tudásukat 
bővíthették az indikátorok és a 
fénymikroszkópok világában, valamint 
látványos kísérleteket végeztek 
el a légnyomással kapcsolatos 
törvényszerűségek tanulmányozása 
során. Egyúttal betekintést nyerhettek 
a középiskola természettudományi 
oktatásába.

Nyolcadikosaink az 
Öveges laborban

Lezajlott a városi Aranyfonál 
mesemondó verseny iskolai fordulója 
az alsó tagozatosok körében. A 
30 résztevevő közül a legjobbak 
képviselhetik iskolánkat a városi 
versenyen. Első helyezettek: Csajbók 
Regina 1.b, Bálint Virág Zsófia 2.b, 
Dinya Gergő 3.b, Botos Marcell, 
Ujvári Eszter 4.b.

Meséltek a kicsik
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

Február 8-án a Szent Gellért 
Keresztje Egyesület jótékonysági 
vacsorával egybekötött bált rendezett. 
A vendégeket a Holler Étteremben 
várták az est szervezői. A bál bevételét 
az általános iskola udvarának 
felújítására és bővítésére valamint a 
gimnáziumban a diákklub fejlesztésére 
szeretnénk fordítani. Köszönjük 
minden megjelent vendégnek a 
részvételt, a szervező szülők munkáját 
és a támogatók nagylelkű felajánlásait, 
segítségét, hogy ez a remek hangulatú 
este megvalósulhatott.

Egyesületi bál

A szeghalmi Péter András Gimnázium 
és Kollégium kétfordulós irodalmi-, 
nyelvi-, és kommunikációs versenyt 
hirdetett 9. és 10. évfolyamos diákok 

részére. A vetélkedő témája: Radnóti 
Miklós élete és költői pályája. A verseny 
célja, a tanulók irodalom és nyelvészet 
iránti érdeklődésének felkeltése 
és kommunikációs képességük 
fejlesztése. Gimnáziumunkból a 
10. évfolyamról 2 csapat nevezett a 
megmérettetésre. Mindkét csapat a 
döntőbe jutott, amelyet február 14-
én rendeztek meg. A „Szent mákok” , 
Bán Kitti, Tóth Sári, Mészáros Kata a 
4. helyet szerezték meg a színvonalas 
versenyen, a „Fifik” , Lajter Dorina, 
Mile Ákos, Varjú Zalán pedig a 6. 
helyen végeztek. Felkészítő tanáraik: 
Bernáthné Butsi Erika és Debreceniné 
Barancsi Emese. Büszkék vagyunk 
rájuk!

„Keresem ősöm udvarát…”

A városban a Polgármesteri Hivatal és 
több intézmény szervezésében négy éve 
indult el az a program, melynek célja, 
hogy a település fiatal lakóit bevonva 
elinduljon egy együttgondolkodás 
a város vezetésében. Idén az 
elektronikus ügyintézés és a pénzügyi 
tudatosság került fókuszba. A diák 

járási hivatalvezetői feladatok ellátását 
Deli Boglárka gimnáziumunk 11.A 
osztályos tanulója vette át, aki a 
diákönkormányzat képviselője is. 
Bogi fontosnak tartja a hivatallal 
való együttműködést és diáktársai 
képviseletét. Büszkék vagyunk rá!

Diák járási hivatalvezetőnk – Deli BoglárkaIskolánkban fontosnak tartjuk, hogy 
diákjaink prevenciós előadásokon 
vegyenek részt a magánéletüket 
érintő kérdésekben, ezért február 19-
én szociális munkások látogattak 
el intézményünkbe és a függőség, 
szexualitás, zaklatás témakörben, 
interaktiv órák keretében, pedagógus 
nélkül ismeretterjesztő foglalkozásokat 
tartottak diákjainknak.

Iskolai prevenciós 
program

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

Színház kedvelő csoportunk most 
teljes létszámmal az idei évad második 
előadásán vett részt Szolnokon a 
Szigligeti Színház ifjúsági bérletével, 
amely keretében „A régi nyár” című 
operettet tekinthettük meg. A darab egy 
olyan ünnepelt színésznő történetét 

mutatta be, aki már nem magának, 
hanem 18 éves lányának keresett 
szerelmet. Ám közben kiderült, hogy 
egy anya is lehet szerelmes, ha egy 
bizonyos régi nyárnak a szerelme 
kellő hőfokon parázslik a szívében. A 
Balázs Péter rendezésében színpadra 
vitt darabot olyan nagyszerű színészek 
tolmácsolták, mint Kertész Marcella, 
Kautzky Armand, Dósa Mátyás,  

Szél Noémi és Gyöngyössy Katalin.Színházlátogatás
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2020. március 6-án megtekintettünk 
Budapesten egy élelmiszeripari 
szakkiállítást. Rengeteg érdekes dolgot 
láthattunk, kóstolhattunk, például extra 
minőségű kávékülönlegességeket, 
fantasztikus ízvilágú és kinézetű 
fagylaltokat, biogyümölcs püréket és 
péktermékeket. A kóstoláson kívül 
megfigyelhettük egyes termékek 
technológiai lépéseit, illetve 

exkluzív tortakülönlegességeket 
is megcsodálhattunk. Mi, mint 
végzős édesipari termékgyártók, 
rengeteg tapasztalatot szereztünk, a 
különböző technológiai folyamatok 
megfigyelésével és asszisztálásával. 
Közeledve a szakmai vizsgához 
mindenképp előnyünkre vált ez a 
csodálatos nap.

3/11.B nevében Tóth Petra Fruzsina

Végzős édesipari termékgyártó tanulók szakmai kirándulása

A Franciaországi Île de France 
régió Rambouillet Agráriskola (La 
Bergerie Nationale) lovász képzésben 
részt vevő diákjai töltik szakmai 
gyakorlatukat iskolánkban. A francia 
és magyar tanulók együtt dolgoznak 
az intézmény tangazdaságában, a 
Békés Megyei Lovas Szövetséggel 
tartalmas szakmai és kulturális 
programokat szervezünk a diákoknak. 
Projekt partnereink diákjai itt 
tartózkodása az Erasmus+ diák 
Mobilitás program keretében, az 
Európai Közösség támogatásával 
valósul meg.

Francia lovászok Gyomaendrődön

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

Iskolánkban jártak a Magyar 
Honvédség hivatalos állományának 
tagjai. A látogatásuk célja az volt, hogy 
önkénteseket toboroztak a szerződéses 
katonák mellé. Hazánknak szüksége 
van olyan önkéntes tartalékosokra, 

akik civil foglalkozásuk megtartása 
mellett támogatják a honvédelem 
ügyét. A tanulók tanulmányaik és a 
munkáik mellett is segíthetnek a Haza 
szolgálatában.

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Katonai 
toborzás a Bethlenben

A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés 
Megyei Igazgatósága Békéscsabán, egy 
gálán díjazza a labdarúgókat, edzőket, 
sportvezetőket, játékvezetőket, 
valamint a sportág mecénásait, akik 
kiemelkedő eredményt értek el, 
vagy sokat tettek a megye amatőr 
labdarúgásáért. A gyomaendrődi foci is 
elismerésre került, több kategóriában 
is:
Az év legjobb megye II/B. osztályú 
labdarúgója kategóriában Hunya 

Kristóf, a második helyen végzett.
Az év legjobb megye II/B. osztályú 
edzője kategóriában a felnőtt csapatunk 
trénere, Kocsis Zsolt az első helyen 
végzett.
 „Bozsik felkészítő edzőként végzett 
kimagasló munkájáért” elismerésben 
részesült Toldi Balázs.
Az év labdarúgó települése 
Gyomaendrőd lett, amiért a díjat Toldi 
Balázs, Pántya Sándor és Vinkovics 
Attila vették át.             (kép: facebook)

Gyomaendrődi sikerek az MLSZ Megyei Igazgatóságának gáláján
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A Gyomaendrődi Judo Klub a két is-
kolaprogrammal együtt közel 50 gye-
rekkel foglalkozik, akik közül most a 
legkisebbek is tatamira léptek. 2020. 
február 8-án került megrendezésre a II. 
Hód Judo Torna Hódmezővásárhelyen, 
ahol 7 judoka képviselte a Klubbot. Va-
lamennyien arany éremmel tértek haza: 
Botos Lujza Diák „B”, Félix Patrik 
Diák „C” kategóriában, a legkisebbek 
pedig barátságos mérkőzések kerete-
in belül (Félix Noel, Fitos Barnabás, 
Harkai Gergely, Rómer Janka és Tóth 
Zalán). Fekécs Gyula szintén ezen 
a rendezvényen bíróként állt tatami-
ra. Február 22-én Beinschróth Balázs 
Veszprémben vett részt az Ifjúsági Or-
szágos Bajnokságon, ahol a 9. helyet 
sikerült megszereznie. A versenyzők 
folyamatosan készülnek a hazai verse-
nyekre. Következő megmérettetésükre 
február 29-én és március 1-én kerül sor 
Nagykőrösön. Mindenkinek gratulá-
lunk az eddigi eredményekhez!

Gyomaendrődi Judo Klub

Tatamin a legkisebbek
2020. február 9-én került megrende-
zésre Mezőberényben az országos 
szintű egész napos Dél-magyar diák 
I. diák II. szabadfogású birkózó baj-
nokság 160 versenyző részvételével. 
A Hencz WSE egyesületéből négy 
gyomaendrődi versenyző indulhatott 
ebben a korosztályban. 
A kitartó és szorgalmas edzésmunka 
meghozta gyümölcsét ugyanis több 
dobogós helyezést értek el diákjaink. 
Eredmények a következőek: Szűcs 

Csaba a Kis Bálint Általános Iskola ta-
nulója II. hely. Gulyás Tamás a Rózsa-
hegyi Kálmán Általános Iskola tanuló-
ja III. hely. Nagy Botond a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola tanulója III. 
hely. Gulyás Kitti a Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola tanulója IV. hely. 
Gratulálunk a versenyzőknek a szép 
eredményekhez, és sikeres felkészülést 
kívánunk a következő versenyre.

Hencz Gyula a Békés Megyei Birkózó 
Szövetség és a Hencz WSE elnöke

Dobogós eredmények a birkózásban

2020. február 22-én Debrecenben ren-
dezték meg a Torna Diákolimpia Or-
szágos Elődöntőjét, amin a terület 12 
legjobb csapata versenyzett. Gyoma-
endrődről 5 csapattal, azaz 28 lánnyal 
érkeztünk a versenyre. Az 1. Korcso-
portosok versenyében a Kis Bálint Ál-
talános Iskola csapata és a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskolából 
két egyéni versenyző: Gyuricza Nóri és 
Samu Hanna képviselték városunkat. 
A Kis Bálintos lányok nagyon szépen 
szerepeltek és a 10. helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Furka Dorka, Hegedűs 
Janka, Kovács Petra, Szilágyi Zsófia, 
Tímár Zoé. A II. korcsoport versenyé-
ben két gyomaendrődi csapat indult: 6. 
helyezést érték el a Kis Bálint Általá-
nos Iskola csapata; tagjai: Csipai Csen-
ge, Izsó Zorka, Munkácsi Petra, Pataki 
Zoé, Weigert Virág. 9. helyezett lett a 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általá-
nos Iskola csapata; tagjai: Farkas Lara, 
Gubucz Kata, Hankó Réka, Sztvorecz 
Gréta, Zádori Zoé. A III. Korcsoporto-
sok versenyében is két gyomaendrődi 
csapatunk volt. A Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola 12-14 éves 
nagylányai szép gyakorlatukkal, ki-
egyensúlyozott versenyzéssel az 5. he-
lyezést érték el. A csapat tagjai: Farkas 
Lili, Gombkötő Zsófi,  Gulyás Kitti, 

Hankó Panna, Molnár Maja, Tímár 
Petra. A Kis Bálint Általános Iskola ta-
nulói nagyon szépen szerepeltek,  és a 
6. helyezést érték el. A csapat  tagjai: 
Fekécs Noémi, Nagy Andrea, Szilágyi 
Adrienn, Szunyog Hanna, Varsányi 
Misell.
Nagyon nagy örömünkre Sztvorecz 
Gréti és Szunyog Hanna is továbbjutott 
az ORSZÁGOS DÖNTŐRE,  amit Bu-
dapesten rendeznek 2020. ápr. 4-én! A 
gyerekeket felkészítette: Gergely Orso-
lya és Soczóné Mester Szabina.

Országos elődöntőn a tornász lányok!
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IV. Torta- és Süteménysütő verseny 
 
A Határ Győző Városi Könyvtár negyedik alkalommal rendezi meg a torta- és süteménysütő 
versenyt. Várjuk minden cukrász és sütni szerető személy jelentkezését! A versenyre az alábbi 
kategóriákban lehet nevezni: 
 
TORTA kategória: hagyományos, vagy design torta. Tetszőleges formában, méretben és 
ízesítéssel, minimális mérete 12 szelet. A tortákat az alábbi szempontok szerint bírálják: 
megjelenés, esztétika, díszítés. Számít az íz, az ízvilág harmóniája is, mert a zsűri ez alapján 
választja ki Gyomaendrőd Tortáját.  
Aprósütemény kategória: édes vagy sós. Nevezni lehet legalább 20 szeletes (db-os) 
sütemény elkészítésével, amelynél a bírálati szempont a megjelenés, az esztétika és az íz.  
Hagyományőrző kategória: édes vagy sós tészta, sütemény: hájas kifli, káposztáslepény, 
vízenkőtt, pogácsa, stb. Bírálati szempont a megjelenés, az esztétika és az íz. 
Egyéb fontos kritériumok: 

• fogyasztásra alkalmas élelmiszerek felhasználása 
• mesterséges aromák és színezékek használatának mellőzése  
• hűtést nem igénylő süteményeket várunk. 

A versenyen való részvétel feltételei: Nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével 
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu címre, vagy a nevezési lap könyvtárban történő leadásával. 
A nevezési lapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, elérhetőségét, a kategória megnevezését. 
Egy-egy versenyző több kategóriában indulhat, több tortával és süteménnyel. Nevezési díj 
nincs. Aki benevez, hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a HGYVK a versennyel 
kapcsolatban nyilvánosságra hozza és kezelje, pályamunkája nyilvános kiállításon 
megtekinthető legyen, a látogatók között kisorsolásra kerüljön. 
Az idén először, gyermek 8-14 év, és ifjúsági 15-19 év korcsoportban is lehet nevezni. 
 

A nevezési határidő 2020. április 23. csütörtök 12 óra. 
 

Torták, sütemények leadása: 2020. május 2. (szombat) 11,30 - 13 óra között a Határ Győző 
Városi Könyvtárban Gyomaendrőd, Fő út 230. Eredményhirdetés: 2020. május 2., 15 órakor a 
könyvtárban. A résztvevők mindegyike oklevél és tárgyjutalomban részesül.  
A kiállítás ideje alatt támogatójegyek vásárolhatók, amelyekkel sorsoláson vehetnek részt. A 
vásárlók között kisorsoljuk a süteményeket és tortákat és egy mázas kerámia tárgyat 2020. 
május 2-án 17 órakor.  
 

A torta- és sütemény kiállítás megtekinthető lesz  
2020. május 2-án 15-17 óra között. 

A programon a részvétel ingyenes. 
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MEGHÍVÓ

TERMÉSZETES VIZEK TERMÉSZETES ÉLŐHELYEI

Halgazdálkodás és horgászat a Hármas-Körösön és holtágain 

című konferencia

2020. március 13.

Helyszín: Szent Antal Népház és Művelődési Ház

Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.

A konferencia fővédnöke:

Dr. Gyuricza Csaba MTA doktora, főigazgató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Program:

10.00 Köszöntő: Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere

10.10 Széll Antal természetvédelmi őrkerület vezető (Körös-Maros Nemzeti Park):Természetvédelem, vizes          
          élőhelyek madárvilága

10.30 Juhász Erika biológus (ELTE Biológia Doktori Iskola): Az eurázsiai hód elterjedése és visszatérésének       
          hatásai a Körösök mentén

10.50 Sallai Zoltán szakértő: Körös-menti holtmedrek halfaunája

12.10 Szünet

12.20 Dr. Fehér Milán (DE MEK Halbiológiai Laboratórium vezetője): Halgazdálkodási kísérletek, halnevelési  
          projektek a Debreceni Egyetemen

12.40 Dr. Halasi-Kovács Béla igazgató (HAKI): Halgazdálkodás a Dél-Alföldön

13.00 Nemes Attila ügyvezető (KHESZ): Élővizek és holtágak kezelése, hasznosítása a KHESZ működési             
          területén

13.20 Szünet

13.30 Dr. Hunya Miklós elnök (KHESZ): Horgászturizmus, versenyhorgászat Gyomaendrődön és környékén

13.50 Gera Krisztián elnök (GYÜSZTE): A horgászturizmus fejlesztésének lehetőségei Gyomaendrődön

14.10 Gyomaendrődi horgászegyesületek bemutatkozása

Információ: Dr. Szonda István 06-20-2380046

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ÁTVÉTELE GYOMAENDRŐDÖN

A DAREH Önkormányzati Társulás döntése értelmében a gyomaendrődi lakosok 1900 db 
240 literes, ingyenes zöldhulladékgyűjtő, valamint 300 literes ingyenes komposztáló edényt 
kaphatnak a zsákban beérkező zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében.  

A gyűjtő edényeket az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe

• akinek nincs zöldhulladékgyűjtő edénye, 
• aki a közszolgáltatási nyilvántartásban szerepel gyomaendrődi felhasználási hellyel
• akinek nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka (igazolás utolsó 

negyedéves számla bemutatása, vagy annak befizetését igazoló szelvény)

Az edény arra a fogyasztási helyre igényelhető, amire a közszolgáltatási szerződés 
kiterjed, az edény elszállítása az átvevő feladata. Társasházak esetében a képviseletre 
jogosult személy járhat el. (az adott időpontban csak az igények felmérése, szerződés 
megkötésére van lehetőség, az edények átvétele későbbi időpontban történik) 

Átvétel helye:
5500 Gyomaendrőd, Ipatelep út 2.

Átvétel ideje:
2020. március 2. (hétfő)

2020. március 4. (szerda)
2020. március 5. (csütörtök)

9.00 – 17.00 óra között

A fenti időpontban, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatását követően, 
meghatalmazott esetén írásbeli meghatalmazás birtokában lehet átvenni az edényeket. Az 
átadáskor használati megállapodást kötünk. Az edények darabszáma korlátozott, átvételük 
érkezési sorrendben a készlet erejéig lehetséges. 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 példányban, ingyenes 
terjesztéssel.  |  Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár  |  Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi 
Ibolya  |  5500 Gyomaendrőd Fő út 230.   |  Tel: 66/218-370 E-mail: varosi.konyvtar@
gyomaendrod.hu  |  Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár  |  Szerkesztésért felel: 
Dinyáné Bánfi Ibolya  |  5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.  |  Tel: 66/218-370, e-mail: varosi.
konyvtar@gyomaendrod.hu  |  ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
A következő lapszám 2020 március hónapban jelenik meg.
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A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör és

a Kállai Ferenc Művelődési Központ

tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit

a 2020. március 30-án, hétfőn 

9 órától 

rendezendő 

VÁROSI BOR, SZÁRAZKOLBÁSZ

ÉS PÁLINKA VERSENYRE

Helye: Kállai Ferenc Művelődési Központ

(Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.)

Nevezés: 8-9 óráig 

 

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, 
védd a természetet

és fogyassz magyar terméket.”
 


