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Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe
Ünnepi képviselő-testületi üléssel
kezdődött a nemzeti ünnepünkről
való megemlékezés. Választási évben
nem októberben, hanem augusztusban
kerülnek átadásra azok a kitüntetések,
amelyeket
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
helyi civilek és közösségeik javaslata
alapján adományoz. Díszpolgár címet
kapott Láng Miklós, aki mecénási
szerepvállalóként járult hozzá városunk

kulturális
életének
fejlődéséhez,
múltunk megőrzéséhez (Láng Miklós
hajlott korára való tekintettel - idén
tölti be századik életévét - nem tudott
részt venni az ünnepségen, családtagja
vette a díjat). Gyomaendrődért
díjban részesült Farkas Zoltánné
iskolaigazgató, aki több évtizeden át a
város fejlődése érdekében kiemelkedő
eredményességű,
maradandó
értékű
tevékenységet
végzett.

Gyomaendrődért elismerésben Tímár
Attila mesterszakács részesült, aki
huzamosabb ideje kimagasló közösségi
tevékenységet végez. A Szabadság téren
megtartott városi ünnepségen Toldi
Balázs polgármester és dr. Krizsán
Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal
igazgatója mondott ünnepi beszédet,
majd ökumenikus kenyérszentelésre
került sor. A napot a Főtéri sokadalom
rendezvény és tűzijáték zárta.
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Kitüntetések
Láng
Miklós
Díszpolgár:
Vidovszky Béla festőművész munkásságának elismerése, ismertségének növelése érdekében, valamint
Gyomaendrődért végzett önzetlen tevékenysége elismeréséül. 1986-ban
kezdeményezte a Vidovszky gyűjtemény létrehozását, amelynek alapját
az általa ajándékozott festmények adták. Az első Vidovszky Emlékszoba, a
berendezési tárgyait is ajándékba adta.
Ez lett a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény törzsanyaga. Az 1991-ben,
a képtár működtetésére létrehozott közalapítvány Láng Miklós szívügye volt.
Aktívan, cselekvően vett részt minden
egyes feladatban. A gyarapításban folyamatosan tevékeny szerepet vállalt:
kereste, kutatta a Vidovszky műveket.
Elévülhetetlen érdemei vannak abban,
hogy Gyomaendrődön a városi képtár
gyűjteménye létrejött. A kuratóriumnak 2002-ig volt tagja, de még utána is
évekig eljárt a kuratóriumi ülésekre, tanácsaival, kapcsolataival segítve a kuratórium munkáját. Vidovszky Béláról
könyvet is írt: Vidovszky Béla festőművész 1883-1973 címmel. Forrás értékű kiadvány, az alapos kutatómunkát
követő írás művészettörténeti szempontból is fontos alapmű lett.
Farkas Zoltánné Gyomaendrődért
Díj: több éven át, a város és a közösség

érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül. Farkas Zoltánné tanárként,
igazgatóként, közéleti szereplőként
is elkötelezett lokálpatrióta. 2012-től
működik irányítása alatt az öregszőlői
Rózsahegyi Ház, amely integrált közösségi szolgáltató térként fejlődési lehetőséget biztosít az egyének és társadalmi csoportok számára, csökkentve
hátrányaikat, jelentősen növelve esélyegyenlőségüket, javítva életminőségüket. Évek óta szervezi a Bogrács
Napja rendezvényt, amelyhez olyan
kísérő programok kapcsolódnak, amelyek az identitás erősítését, a helyi értékek megismerését célozzák. Farkas
Zoltánné ezt az évek óta tartó tevékenységet társadalmi munkában végzi.
Erős és tartalmas kapcsolatot működtet civil szervezetekkel. Rendszeres
kapcsolatot ápol az endrődi kötődésű
díszpolgárokkal. Aktív szerepet vállalt
a Gyomaendrődi ki kicsoda könyvek
kiadásában. Kiadóként megvalósította a Rózsahegyi iskola évkönyvének,
valamint Márton Gábor Rózsahegyi
Kálmánról szóló könyvének kiadását.
Támogatta és segítette a Honismereti
Egyesület gyűjtő és kiadói munkáját. 2006-tól vesz részt Gyomaendrőd
Önkormányzatának munkájában, képviselve a választópolgárokat, különös
figyelemmel az oktatás, a kultúra, a
sport területekre. Munkájára jellemző, hogy az önös érdek, a szűk cso-

Tótka Sándor olimpiai kvótát szerzett

portok érdekei elé helyezi a közösség
érdekét.
Tímár Attila Gyomaendrődért
Elismerés: Gyomaendrődért, a városi
rendezvények színvonalának emelése érdekében végzett aktív, önzetlen, példaértékű tevékenysége elismeréséül. Tímár Attila lokálpatrióta.
Gyomaendrőd bármely rendezvényére
felkérve közreműködőként, tanácsadóként, lehet számítani rá. Készséges,
udvarias, toleráns viselkedése példaként szolgál. Évek óta számíthat
szaktudására, igényes színvonalú közreműködésére bármely gasztronómiával foglalkozó, gasztronómiát érintő
rendezvényünk szervezője. Aktív szerepvállalása a szakértelem biztosítása
mellett, hasznos és praktikus tanácsok
nyújtása, kapcsolati tőkéjének a város
érdekében történő felhasználásában
is megnyilvánul. A sajt-és túrófesztivál, a halfőző verseny, Bogrács Napja
torta- és süteménysütő verseny szakmai mentora, a zsűri tagja. A Gyoma
300 éves város rendezvénysorozatban
az 1500 szeletes torta megvalósítását
szakértő tanácsadással, jelentős anyagi hozzájárulással, a torta elkészítésében való közreműködéssel segítette.
Tevékenységére jellemző, hogy a legapróbb feladatra is maximális szakértelemmel, figyelemmel és tisztelettel
koncentrál.

Az ötödik helyen végzett, ezzel megszerezte a négy olimpiai kvótát a Nádas
Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs,
Kuli István férfi kajak négyes 500 méteren. A szegedi, olimpiai kvalifikációs
kajak-kenu világbajnokságon a 2020-as
tokiói olimpiára való kijutás is cél volt,
a jó szereplés mellett. Tótka Sándor a
Körös-Kajak SE egykori versenyzőjének továbbra is nagy lelkesedéssel
gratulál és drukkol Gyomaendrőd!
Hajrá Sanyi!
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Megújult iskolaépület- és sportudvar átadása

A TOP-3.2.1-16-BS1-2017-0013 azonosító számú,
„A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
telephelyének komplex energetikai korszerűsítése”
nevű pályázati forrásból megújult a Kis Bálint Általános
Iskola épülete. A megvalósított beruházás komplex,
több energiahatékonyság-növelési tevékenységet
foglalt magában: nyílászáró csere, utólagos
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, megújuló bázisú
energiahasznosító rendszerek kiépítése (napelem –
15 KW), akadálymentesítés. Egy korábbi pályázati
forrásból 480 m2-es öntött gumiborítású sportudvar
is kialakításra került. A megújult épület átadására
2019. szeptember 1-én, a tanévnyitó ünnepségen
került sor. Az átadáson Zalai Mihály, a megyei TOPos forrásokért felelős Békés Megyei Önkormányzat
elnöke is méltatta a pályázati lehetőségek és a
beruházás jelentőségét. Toldi Balázs polgármester
köszöntő beszédében elmondta, hogy iskolák állami
irányítás alá vonásakor az önkormányzat továbbra
is gondoskodott az oktatási vagyon működtetéséről.
Gyomaendrőd mindig ragaszkodott iskoláihoz, így
van ez a mai napig is. Fontosnak tartják, hogy a
gyomaendrődi gyerekek a lehető legjobb környezetben
végezhessék tanulmányaikat. „ Az általános iskola falai
között töltik gyermekeink a legtöbb időt. Években,
hónapokban, napokban számolva, bizony hosszú
idő. Nem mindegy, hogy milyen körülmények között
vannak itt gyermekeink. Az itt szerzett tudás alapozója
egész életüknek, a hatások, benyomások formálják
jellemüket. Tanítóik, tanáriak felkészülten, türelemmel,
bölcsességgel terelgetik őket a lehető legjobb úton,
példát, követendő mintát felmutatva. Nem csak
ismeretet adnak át, nevelik, fejlesztik őket. Segítik a
gyengébbeket, gondozzák a tehetségeket is. „A tudásra
fordított befektetés fizeti a legmagasabb kamatot” mondta Benjamin Franklin. Ehhez önkormányzatunk
a pályázat nyújtotta lehetőség kihasználásával, az
iskolaépület megújításával tudott most hozzájárulni.
Azért fektettünk be, hogy a kamatot a Kis Bálint
Általános Iskola élvezhesse. Az a közösség, amely az
iskola erejét, szellemiségét adja. Azt szeretnénk, ha a
kamatot az itt tanuló gyermekek további befektetésre,
tudásuk további gyarapítására fordítanák.”
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Aranka Játékbaba Múzeum
2019. szeptember 1-én került átadásra
a kibővült Aranka Játékbaba Múzeum
a Jókai úti Körös Látogatóközpontban.
Az ünnepségen az adományozó
Latorcai-Újházi Aranka meghatóan
beszélt a játék, a babákkal való foglalkozás fontosságáról, restaurálásuk
részleteiről, érdekességeiről. Férjével,
Prof. Dr. Latorcai Jánossal újabb, több
mint négyszáz babával gyarapították

az Aranka Játékbaba Múzeum gyűjteményét. A babák tárolására alkalmas,
igényes kivitelű vitrinek mellett, játszósarok kialakításához használható
egyéb tárgyakat és szőnyegeket is adományoztak, interaktív játszórészeket is
berendeztek. A kiállítás anyaga, a több
mint ezer baba és az egyéb tárgyak
nyitvatartási időben megtekinthetők a
Körös Látogatóközpontban.

Újabb értékek a Települési értéktárban
Két újabb értékkel gyarapodott a települési értéktár. Természeti környezet
kategóriában a gyógyvíz, a Kulturális
örökségek közé az Endrődi cigányzenész hagyományok és emlékmű került
be.

A Gyomaendrődi gyógyvízben való
rendszeres fürdés igen jó hatású az
idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen. Gyógyító
hatású a törések, zsugorodások, petefészek-gyulladás és gyulladások esetében. A ivókúrára is kiválóan alkalmas,
különösen idült nyálkahártyahurut,

bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen. A város
életében, felfedezése óta nagy szerepet
játszott a termálvíz. Az itt élő emberek
büszkék arra, hogy a Hármas-Körös
folyó és holtágai mellett termálvíz is
gazdagítja lakóhelyüket. Hasznosítása
a lakosság és az ideérkezők javára már
az előtt is jelentős volt, hogy gyógyvízzé nyilvánították. Gyógyvizünk
gyógyításban, az egészség védelmében, megőrzésében betöltött szerepe
jelentős. Megbecsülést és figyelmet
kap a várostól, gondozása folyamatos.
Gyógyvizünk széles körben ismert érték, a város idegenforgalmának egyik
vonzereje, ismertségének egyik alappillére.
Az endrődi cigányság között voltlak
olyan családok, akik a hagyományos
foglalkozások (vályogvetés, libatépés,
birkanyírás) mellett muzsikálással is
foglalkoztak. A muzsikálás tudománya
apáról fiúra öröklődött, sokszor apafia, nagybácsi, sógor játszott együtt a
zenekarban. A 20. század első felében
már neves cigánybandák működtek
Endrődön, számuk elérte a 10-et. Az
endrődi cigányzenészek emlékét őrzi
a Kossuth téren felállított emlékmű,
ahol minden év november 1-én megemlékeznek az elhunyt zenészekről.
Az emlékmű fontos szerepet tölt be

az emlékezet megtartásában, s mintegy szimbolikus emlékhely hirdeti a
cigányzenész hagyományok jelentőségét.
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Polgármesteri tájékoztató
2019. első félévi gazdálkodásának
beszámolói alapján, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata, a hivatal és
az intézmények, az időarányosnak
megfelelően
gazdálkodtak.
Várható, hogy ez így lesz az év
végén is. Továbbra is fegyelmezett,
kiegyensúlyozott gazdálkodás valósul
meg. Elfogadtuk az önkormányzati
hivatal 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót is.
Két adomány elfogadásáról és
elhelyezéséről döntöttünk: Kovács
Péter dísztárgyait és E. Szabó Zoltán
35 db festményét fogadtuk el.
Köszönjük a felajánlásokat!
Testületünk jóváhagyta a Selyem
úti bölcsőde további működtetésével
kapcsolatos megállapodást.
Egy
régebbi határozatnak megfelelően,
az önkormányzat megtérítette a
bölcsődeépítéssel kapcsolatban vállalt
kötelezettségeit, így az épület az
önkormányzat tulajdonába kerül. Az
óvodai és bölcsődei ellátás továbbra
is vállalkozói szerződés alapján
működik. Meghosszabbítottuk a
Hétszínvirág Bt. bérleti szerződését,
a Fő úti kollégiumi épületre,
amelyben a Bt. közcélú feladatokat
lát el. Új bérleti szerződést kötünk a
piacok és a vásárok hasznosítására.
A működtetésre pályázatot írunk
ki, kedvező feltételekkel, mert az
igénybevétel jelentősen lecsökkent
mindkét településrészen. Bízunk
benne, hogy lesz jelentkező, a piacok
működtetésére.
Gazdasági
társaságaink

beszámolója
szerint
pozitív
eredményt tudnak felmutatni.
A
Liget Fürdőnél az ilyenkor szokásos
negatív eredmény mutatkozik, de
összehasonlítva a tavalyi évvel, a
az idén jóval kevesebb összegű. Az
igazgató tájékoztatása szerint, ez év
végére pozitív eredménybe fordulhat,
ugyanis a július-augusztus jól sikerült,
ennek jó hatása lehet a végső üzemi
eredményre is. Azért emeltem ki, hogy
minden gazdasági társaságunk pozitív
eredménnyel zárta az első félévet,
mert kb. négy évvel ezelőtt döntöttünk
az
átszervezésről.
Újjáalakult
gazdasági társaságaink 2017-2018ban már teljes évet zártak. 2019-ben
már egy jól bejáratott rendszerben
működnek. Most eljutottak oda,
hogy pozitív gazdasági eredményt
tudnak produkálni, jól gazdálkodva
az
önkormányzati
vagyonnal,
munkájukkal
hozzájárulnak
a
településünk szebbé, komfortosabbá
tételéhez.
A Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Zrt-nek ez volt az utolsó beszámolója,
mert
végelszámolási
eljárással
megszüntettük. A hulladékbegyűjtés
2018 októberétől megyei szinten
átkerült a DAREH Önkormányzati
Társuláshoz, amely a szolgáltatást
a Global Refues Nonprofit Kft.-vel
végezteti a munkát. A Gyomaközszolg
Kft vagyona mintegy 49 millió
forintos tőkéjét a tulajdoni hányad
alapján osztják fel a tulajdonos
települések. Gyomaendrődnek kb.
hetven százalékos tulajdonrésze van,

Körös-menti egres –
Gyomaendrődiek országtortája

Az idei év országtorta versenyének
döntőjébe jutott Mészáros Györgyi
cukormentes tortája. Györgyi Tímár
Attila segítségével, közreműködésével készítette el a remekművet a Tímár
Panzióban. Sikerrel mutatkoztak be a
döntőben: tortájuk különdíjat kapott: a

leginnovatívabb receptért járt a magas
rangú elismerés.
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ilyen mértékben fogunk részesedni
az elszámolások után, ha a NAV,
illetve a gyulai bíróság is jóváhagyja
a végelszámolást.
A vidékfejlesztési programokba
illeszkedő pályázatokat nyújtunk be
a Körösök Völgye akciócsoporthoz.
Az egyik a gyepmesteri telep
fejlesztésére vonatkozik, ahol saját
erő
felhasználásával
jelentősen
javítottuk a telep feltételeit. A
pályázat
segítségével
hamarabb
megvalósíthatnánk
további
terveinket. Rendezvénysátor, padok
és asztalok beszerzésére irányul az
a pályázat, amelyet a Rózsahegyi
Házat működtető alapítvány nyújt
be. A támogatás jelentős segítséget
jelentene a Bogrács Napja rendezvény
feltételeinek javításában.
Az önkormányzati választások
közeledtével
képviselőtestületünk
megválasztotta a helyi Választási
Bizottságnak a tagjai. Október 13-án
helyhatósági választásokat tartanak
az országban, erre készül a hivatalunk
is, településünk. Ennek egyik fontos
és első lépései közé tartozott a a
Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztása.
Az endrődi városrészen még épül
a kerékpárút, szeptember végére
befejezik a munkálatokat. Bízom
abban, hogy határidőre elkészül,
és októbertől nyugodt, biztonságos
körülmények között jutnak el az
iskolába, óvodába a gyerekek.
Biztonságos, folyamatos kerékpárút
köti össze a település részeket.
Toldi Balázs polgármester

FOGADÓÓRA
Ágostonné Farkas Mária,
a 3. sz. választókerület
képviselője
2019.szeptember 23-án
(hétfőn) 17 órától 18 óráig
képviselői fogadóórát tart
a Kállai Ferenc Művelődési
Központ kistermében.
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Ünnepi közgyűlés a Megyenaphoz kapcsolódóan
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ünnepi megyegyűlést
tartott a Megyenaphoz kapcsolódóan
a Békéscsabai Jókai Színház Vigadó
termében. Az ünnepségen jelen volt
Kósa Lajos Parlamenti képviselő,
az Országgyűlés Honvédelmi és
rendészeti bizottságának elnöke is.
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 2014-2019-es ciklus
utolsó ülését tartotta, mely egyben
ünnepi ülés is volt. Zalai Mihály, a
megyegyűlés elnöke köszöntőjében
értékelte az elmúlt öt évet, kiemelve
azokat a fontos mérföldköveket és
tevékenységeket, melyek a ciklust
jellemezték. Elmondta: az elmúlt
öt évben a megyei önkormányzat
legfontosabb feladata a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
előkészítése és lebonyolítása volt, eddig
70 településen 466 projekt meg 59,7
milliárd forint értékben. A beruházások
a települések és egész Békés megye
fejlesztését, felzárkóztatását célozzák,
fő szempont a munkahelyteremtés
volt. Kósa Lajos Parlamenti képviselő
a kormány munka alapú politikája
fényében Békés megye, Békéscsaba
jövőjét helyezte górcső alá, előre
vetítve a térség előtt álló lehetőségeket.
Úgy vélte, jelentős fejlődés előtt áll
Békés megye, csak tudni kell élni a
lehetőségekkel.
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése minden évben Békés
megye
társadalmi,
gazdasági,
tudományos fejlődéséért, nemzetközi
kapcsolatai
erősítéséért
valamint
a művészeti és kulturális élet,

Megérkeztek a

2020-as naptárak.
Különlegesen szép
selyemvirágok kaphatók.
Tapir Papír
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31.
Tel.: 06/30-278-0405

továbbá a sport területén kimagasló
eredményeket
elérő
személyek,
kollektívák tevékenysége elismerése
érdekében
„Békés
megyéért”
kitüntetést adományoz. 2019-ben
hárman vehették át az elismerést:
Szrenka Pálné, a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének
elnöke társadalmi szerepvállalása és
közösségi munkája elismeréseként,
Dér István, a DER Építő és Szigetelő
Kft.
projektigazgatója
Békés
megye gazdasági életében betöltött
meghatározó szerepéért és Harangozó
Imre néprajzkutató a közművelődés
terén végzett kiemelkedő munkájáért.
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 2015-ben alapította a
Polgárokért díjat, amit minden évben

Gyomán, az Arany János út 16.
sz. alatt gázkonvektoros
családi ház eladó.
Ásott kút az udvarban.
Érd.: 20/526-6573.

egy olyan polgármester kaphat, aki
legalább egy cikluson keresztül
töltötte be tisztét, és aki Békés megye
történelmi
hagyományaira
építő
kiemelkedő közéleti tevékenységet
végez vagy végzett. Ebben az évben
Kétsoprony polgármestere, Völgyi
Sándor érdemelte ki ezt a címet.
A kitüntetések átadása után a
Békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola
növendékei: Lenovics Regina, Szegedi
Réka Panna, Dobra Hanna és Varga
Gábor produkcióját láthatta a közönség,
az ünnepségen közreműködött Nemcov
Anna, Grúz Márkó, Veres Petra, Jakub
Kristóf, Kamár Zoltán zenetanár,
valamint a Békés Megyei Károlyihuszár és Honvéd Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület tagjai.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Körösök Menti Levelezős Verseny
kis pedagógus csapata szeretné
köszönetét kifejezni a Mamutec
Hungary Kft. – nek és a Békés
Megyei Önkormányzatnak, hogy
támogatásaikkal lehetővé teszik
a verseny további folytatását.
Segítségükkel a versenyt el tudjuk
juttatni az ország összes általános
iskolájába. Köszönjük!
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Német testvérvárosi delegáció vendégeskedett a járási hivatalban
Gyomaendrőd és a Frankfurt melletti Schöneck testvérvárosi kapcsolatban
állnak egymással, a két település kórusai már több mint 10 esztendeje ápolnak kiváló kapcsolatot.
A Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagy
vezette Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus már többször járt a szászországi városban, idén pedig a schönecki
kórus
érkezett
Gyomaendrődre,
amelynek tagjai a járási hivatalba is

ellátogattak. A vendégeket köszöntő dr.
Pacsika György hivatalvezető röviden
ismertette a járási rendszer kialakulását, és bemutatta a hivatal tevékenységét. A látogatást a schönecki és a
gyomaendrődi kórus tagjainak öröméneklése zárta a járási hivatal dísztermében. Másnap az endrődi Szent Imre
katolikus templomban közös hangversenyen fakadt dalra a schönecki és a
gyomaendrődi kórus.

Gyermekvédelmi szakmai nap
A Gyomaendrődi Járási Hivatalban
üléseztek a járási gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjai. A szakemberek
a Békés Megyei Gyermekvédelmi
Partnerségi Protokollban résztvevők
együttműködésének fontosságára hívták fel a figyelmet. A rendezvényt dr.
Pacsika György hivatalvezető nyitotta meg, majd dr. Krizsán Anett,
a Békés Megyei Kormányhivatal
igazgatója tartott előadást a jelzési kötelezettségről, valamint a jelzés
elmulasztásának munka- és büntető-

jogi felelősségéről. A Békés Megyei
Kormányhivatal kiemelt figyelmet
fordít a jelzőrendszer működtetésére –
mondta dr. Krizsán Anett. Hozzátette:
a Békés Megyei Gyermekvédelmi
Partnerségi Protokoll alapvető célja a
jelzőrendszeri tagok feladatának, szerepének pontos leírása, a jogszabályi
környezet rendszerszintű áttekintése.
Pál
Jánosné,
a
Gyomaendrődi
Családsegítő Központ vezetője a jelzőrendszer működését a családsegítő
szolgálatok aspektusából közelítette
meg. Rejtő Éva, a hatósági, gyámügyi
és igazságügyi osztály vezetője az üzemeléssel kapcsolatban felmerülő kérdésekre világított rá.
A rendezvényen részt vettek a járási
jelzőrendszer tagjai: a nevelési-oktatási
intézmények vezetői, az egészségügyi
szolgáltató rendszer tagjai, a Gyulai
Tankerületi Központ gyomaendrődi
irodavezetője, valamint a rendőrség
szolgálatvezetője is.

Mobilgarázzsal gyarapodott a
Vidra mentőcsoport
Eredményesen
gazdálkodott
a
rábízott vagyonnal a Vidra Önkéntes
Járási
Mentőcsoport
Egyesület.
A Gyomaendrődi járás védelmére
felesküdött társaság a közelmúltban
egy, a technikai eszközök tárolására
is alkalmas mobilgarázst vásárolt.
Az egyesület székhelyéül szolgáló
Gyomaendrődi Polgári Védelmi Bázis
udvarán állították fel a riasztóval

ellátott mobilgarázst, amelyben a
speciális mentési és katasztrófavédelmi
tevékenység
során
használatos
eszközöket tárolják. A mobilgarázs
betonalapját
támogatásként
a
gyomaendrődi önkormányzat készítette
el. A 2014-ben nyilvántartásba vett,
48 fős civil szervezet a mobilgarázst
a tagdíjakból, az szja 1 százalékából
befolyt összegből vásárolta meg.

Egészségnap

A Városi Egészségügyi Intézmény és
a Gyomaendrődi Járási Hivatal közös
szerevezésében egészségügyi szűrővizsgálaton vehettek részt a kormánytisztviselők. A Gyomaendrődi Járási
Hivatalban lehetőség volt vérnyomás,
vércukor-, testzsír és csontsűrűség mérésre, valamint általános egészségügyi
tesztfelmérésre. A szakemberek – dr.
Magyar Hajnalka irányításával – szemészeti vizsgálatokat és allergiateszteket is végeztek. A járási hivatal dolgozóinak több mint fele igénybe vette az
ingyenes állapotfelmérést, amely során
az eredmények kiértékeléséhez egyéni
tanácsadás keretében szakmai segítséget is kérhettek.
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A 2014-2019 közötti önkormányzati ciklus beszámolói
képviselő-testület munkáját higgadt,
nyugodt együttműködés jellemezte,
amelyért sokan, sokat tettünk. Ezt
nagyon fontos eredménynek tartom,
mert ez volt az alapja a jól megfontolt
és határozott döntéseinknek. Ezért
vált településünk stabilan gazdálkodó,
kiegyensúlyozottan működő és önálló
intézményrendszerrel
rendelkező
várossá. Bízom benne, hogy ez
jellemzi majd a következő testület
munkáját is.
A
képviselő-testület
munkáját
színvonalasan
segítette
az
önkormányzati hivatal. A munkatársak
legjobb tudásukkal segítették a
döntéselőkészítést és a megvalósítást.
Támogató hozzáállással végezték
feladatukat, hajtották végre az
utasításokat, biztos hátterét nyújtották
a
törvényes
működésnek. Az
önkormányzat lehetőségeihez mérten,
jelentősen javította a munkavégzés
körülményeit, és a hivatali dolgozók
megbecsülését.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Gyomaendrődiek!
Az elmúlt ciklusban a gyomaendrődi
képviselő-testület
tagjai
között
a polgármesterként 11 képviselő
társammal dolgoztam együtt. A
bizottságok munkáját segítették a
külsős bizottsági tagok, akiket a bejutott
pártok és az egyesület delegálhatott a
választás szabályainak megfelelően.
A választás, az Önök szavazatának
eredményeként 3 képviselő társam a
KDNP, 2 képviselő Fidesz, 1 képviselő
az MSZP, 5 képviselő a Körösök
Vidékéért
Egyesületet
színeiben
dolgozta végig az 5 éves ciklust.
A
polgármesterség
egyszemélyi
felelősség, az önkormányzatiság
nyújtotta jog gyakorlása közösen
végzett munka. Képviselő társaimmal
a közösség érdekeit szem előtt tartva,
a városlakók többségének igyekeztünk
megfelelni. Nem felhőtlen, ám
sikerekben gazdag, eredményes évek
állnak mögöttünk. Az önkormányzati
munkában
botrányoktól
mentes,
tisztességes
és
színvonalas
együttműködést
alakítottunk
ki.
Büszke vagyok arra az eredményre,
amelyet képviselőtársaimmal elértünk
az elmúlt öt évben. Örömmel tölt
el, hogy Gyomaendrőd fejlődése az
utóbbi években érezhetővé és szemmel
láthatóvá, dinamikussá vált.
Önkormányzat
A most véget

érő

ciklusban

a

Pályázatok, gazdálkodás
Büszke vagyok arra, hogy a városnak
stabil volt a pénzügyi helyzete, jól
gazdálkodtunk. Az elmúlt ciklusban
mindenre pályáztunk, amely elérhető
volt városunk számára. Egyetértés
alakult ki abban is, hogy a fejlesztéseket
elsősorban
pályázati
források
lehívásával valósítsuk meg. Ez és a
fegyelmezett, takarékos gazdálkodás
lehetővé tette, hogy a 2-3 évvel ezelőtt
készült pályázatokat a megvalósítás
érdekében, szükség esetén, a hiányzó
összegekkel kipótoljuk. Így tudtunk
olyan fejlesztéseket is megvalósítani,
amelyre nem írtak ki pályázatot.
Gazdaság
Minden nemzet, ország, kisebb és
nagyobb közösség számára fontos,
hogy erős és biztos lábakon álló
gazdaságot tudjon maga mögött.
Ez az egyik alapja a kötelező
és az önkéntes önkormányzati
feladatok magas szintű ellátásának.
Önkormányzatunk
intézményein,
gazdasági társaságain és hivatalán
keresztül a település egyik legnagyobb
munkáltatója, így tisztában vagyunk
azzal, hogy mekkora jelentőséggel
bír
a
magas
foglalkoztatás.
Többször is hangsúlyoztuk, hogy
fejlődő makrogazdaság esetén a
piac munkahelyeket fog teremteni
a
mikrokörnyezetben
is.
Ezt
tapasztalhatjuk
Gyomaendrődön
is. A fejlődő piaci környezetnek

köszönhetően
csökkent
a
munkanélküliség
és
nőtt
a
foglalkoztatás. Ezt segítette a sikeres
önkormányzati
foglalkoztatási
paktum is a Gyomaendrődi járásban.
Erősödött
az
idegenforgalom,
amelyhez hozzájárult holtágaink
vizének sikeres hasznosítása. Az
önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságoknál megállítottuk
a korábbi pazarló gazdálkodást, most
már pozitív eredményű a működésük.
Városi infrastruktúra
Szebbé, rendezettebbé tettük a
városképet sok virággal, járdák,
parkolók, új utak építésével. A
történelmi főterek közül a Hősök tere
már megújult, hamarosan kezdődik a
Szabadság tér átalakítása. Megújult a
Wodiáner tér, a városháza épülete. Új,
szilárd útburkolattal ellátott utcákat
alakítottunk ki Öregszőlőben és a
Vadász utcában. Biztonságosabbá
vált a kerékpáros közlekedés az
ipari parkban, a Fő úton a Kodály
utcától a Hídfőig, illetve Nagylapos
irányába. Lakossági és önkormányzati
összefogással sok utcában több,
mint két kilométernyi járda újult
meg. Fejlesztettük a csapadékvíz
elvezető csatornahálózatot, növelve
a belvíz biztonságot. Megvalósult
a MÁV állomás előtti útszakasz
felújítása, a hozzá tartozó parkoló és
kerékpártároló kialakítása, bővítése.
Egészségügy
A helyieket az egyik leginkább
foglalkoztató kérdés az egészségügyi
ellátás. Itt is sikerült előrébb lépni.
Fontos döntés volt, hogy testületünk
több millió Ft-os többletforrást
biztosít annak érdekében, hogy
a gyomaendrődieknek ne kelljen
heteket
várnia
laborvizsgálatra.
Fejlesztettük az orvosi rendelőinket:
megújult az endrődi házi- és fogorvosi
rendelő, rövidesen kezdődik a gyomai
kivitelezése is. Még az ősz folyamán
korszerű
ultrahang
készülékkel
javítjuk az egészségügyi intézmény
eszközállományát. Büszkék lehetünk
arra, hogy Gyomaendrőd házi-,
fogorvosi körzeteiben és a szakorvosi
ellátásban kimagasló tudással bíró
orvosokra számíthatunk. Figyelembe
véve az országos és a környező
települések helyzetét, ezt nagyon
jelentős eredménynek tartom.
(a cikk a következő oldalon
folytatódik...)
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A 2014-2019 közötti önkormányzati ciklus beszámolói (folyt.)
Oktatás, nevelés, ifjúság, sport
2017-től
az
önkormányzatok
hatásköréből kikerült az alap és
középfokú
iskolák
fenntartása,
működtetése.
Ennek
ellenére,
testületünk nem engedte el az
intézmények
kezét.
Fontosnak
tartottuk, hogy a gyomaendrődi
gyerekek a lehető legjobb környezetben
végezhessék
tanulmányaikat.
Ezért újítottuk meg a Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti épületét,
építettünk számukra új sportudvart.
A Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola tantermeinek és udvarának
felújításához
is
hozzájárultunk.
Az önkormányzati fenntartásban
működő Kistérségi Óvoda minden
telephelye megújult: ovi sportpálya
épült, megújultak udvari játékok,
és az egyik telephely tornaszobával
bővült. A sportra nem csak intézményi

kereteken belül fordítottunk nagy
figyelmet. Pályázati lehetőségeknek
köszönhetően új, műfüves pályával,
szociális helyiséggel és teljesen
felújított öltözőkkel láttuk el az
Erzsébet ligeti sportpályát.
Intézmények, civilek
Intézményeink
megfelelő
költségvetésből gazdálkodnak. Sikerült
elérnünk, hogy felújítási, fejlesztési
kerettel önállóan rendelkeznek, javítva
az infrastrukturális körülményeiket.
Az
idősellátásban
többletforrást
biztosítottunk a személyi feltételekre. A
közétkeztetés színvonalának növelése
érdekében folyamatosan újítottuk
meg a központi konyha működési
körülményeit,
eszközállományát.
Újra elérhető közelségbe kerültek
a könyvtárak, a gyomai részen
országosan is jelentős módon, új

könyvtár épületet alakítottunk ki.
Mindkét településrészen rendelkezésre
állnak a művelődési házak. Hamarosan
megújul a Kállai Ferenc Művelődési
Központ épülete.
Nagyon fontos, hogy a településen
megfelelő számú és aktív civil
szervezet is képviseltesse magát. Az
elmúlt ciklusban sikeresen tartottuk
fenn azt a pályázati rendszert,
amely
segítségével
támogattuk
a közművelődés, a sport és a
környezetvédelem területén működő
közösségeket.
A
támogatások
területén
kiemelt
figyelmet
fordítottunk a helyi tűzoltóságra és a
polgárőrségre is, a közbiztonság és a
lakosság biztonságérzetének növelése
érdekében. Ezt a célt szolgálja a
város több pontján létesített térfigyelő
kamera felszerelése is.

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Gyomaendrődiek!

Ismét eltelt egy ciklus, mondhatnám
elrepült. Sok, munkával teli év áll
mögöttünk.
Rengeteg
feladatot
elvégeztünk, és sok ötletünk maradt
még megvalósítatlanul. Elmondhatom,
hogy kiegyensúlyozott, nyugodt
légkörben születtek a testületi döntések,
a párt és egyéni érdekek mellőzésével.
Szerencsére nagyon sok pályázat
benyújtására volt lehetőségünk és
nagyon sok pályázatunk kapott
pozitív elbírálást a döntésre kijelölt

szakhatóságtól. Jelenleg is folynak
komoly beruházások a város több
pontján, ami bizony megnehezítheti
az itt élő emberek mindennapjait.
A ciklus lezárásakor illő számadást
készíteni úgy önmagunk, mint
a lakosok felé, számbavételezni
elvégzett munkánkat, ígéreteinket.
-Természetesen a szűkös karakterszám
miatt a teljesség igénye nélkül.
2007. március 4.-én szavaztak nekem
Önök először bizalmat egy időközi
választáson, amikor a 9-es körzet
egyéni képviselőjévé választottak,
mint a Fidesz-KDNP. Gazdakör
jelöltjét.
A 2010 őszére kiírt helyhatósági
választásra a körzethatárok egy
törvényi változás miatt átrajzolásra
kerültek. Az Önök bizalmának
ismételt elnyerése után így lettem
a 8-as választókörzet képviselője
az
öregszőlői
településrész
csatlakozásával. Ez, a leszakadó
külterületi településrész elég sok
problémát felvetett, amely mind
megoldásra várt. Ilyen fontos
kérdés volt a kerékpárút javítása,
meghosszabbítása,
és
annak
megvilágítása,
útalap
készítése,
járdák javítása is, de fontos
feladatként kezeltük a Rózsahegyi
Házzal együttműködve a játszótér
építését. Ebben a ciklusban fejeztük
be a Polányi Máté út és Ridegváros
útjainak szilárd burkolattal való

ellátását, és megvalósulhatott a
csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna betonlapokkal való bélelése
is a belvízprogram keretében.
Természetesen sok olyan feladat
maradt el forráshiány miatt, ami
mondhatni nehezen nélkülözhető
fejlesztésnek tűnt, de a későbbiek
során erre is igyekezett visszatérni
a Képviselő-testület. Ma már
használatba vette mindezeket a
lakosság. (Ilyen, zömében állami
forrásból
megvalósult
fejlesztés
Öregszőlőben az útalap, amely minden
utcát érint.) 2010-2014-es ciklusban
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális
Kisebbségi
és
Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke is lettem, ahol
feladatom volt a szociális, kulturális,
oktatási és egészségügyi intézmények
megfelelő működtetéséhez a testületi
döntések előkészítése. Garantáltan,
mindenkor a lakosok, a gyermekek
érdekeit
figyelembe
véve,
a
törvényesség betartására törekedve
készültek az előterjesztések.
2014. év októberében megtartott
helyhatósági
választás
nagy
változást hozott a munkámban. A
Kereszténydemokrata Néppárt színeit
képviselve, pártdelegáltként, listáról
kerültem, immár harmadik ciklusban
a testület tagjai közé.
(a cikk a következő oldalon
folytatódik...)
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Gyomaendrődiek! (folyt.)
Ekkor
kaptam
bizalmat
a
megválasztott képviselőktől, valamint
a polgármestertől az alpolgármesteri
teendők ellátására. A feladataim közé
tartozott, -szintén testületi döntés
eredményeképp- a rendezvények
lebonyolításában való együttműködés
és együttgondolkodás a kijelölt
intézményekkel, illetve elláttam az
időközben megalakult Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, valamint a helyi
Értéktár Albizottság elnöki posztját is.
Ezek működéséhez, rendezvényeik,
finanszírozásához pályázati forrásokat
keresve, járhatott városunkban Dr.
Zacher Gábor toxikológus szakorvos
is. A Járási Hivatallal együttműködve,
évente
szerveztem
prevenciós

jelleggel előadásokat a város oktatási
intézményeibe járó diákok számára.
Mint képviselő fontos feladatomnak
tekintettem a nevelés, idősgondozás és
betegellátás megfelelő szinten tartását,
ezért munkám során folyamatosan
annak jobbításáért emeltem szót.
Pedagógusként megtanultam, hogy
a jó emberi kapcsolatok kiépítéséhez
nélkülözhetetlen
a
bizalom
megszerzése, melynek alappillére a
hitelesség. A hátunk mögött hagyott
ciklusok alatt úgy gondolom,
mindenkor a város érdekeit szem
előtt tartva hoztam meg döntéseimet.
Nagy megtiszteltetésnek éreztem,
ha
problémáikkal
megkerestek
a városban élők és lehetőségeim

1. sz . egyéni választókerület – Gózan Sándor
Legfontosabb
eredménynek
tartom, hogy a városi könyvtár
ismét az iskolák, óvodák közelségébe, könnyebben elérhető,
nagyon szépen kialakított helyre került. Évtizedes gond volt
a termálkút környéke, amelyet
térkövezéssel,
virágosítással
tettünk kulturálttá. Megújult az
egészségügyi intézmény előtti
parkoló, növeltük a kerékpártárolók számát. Az 50 éves mentőállomás falára visszakerült
az emléktábla, zászlótartókkal
együtt. A ligeti lejáró akadálymentes felújításával a mozgáskorlátozottak és babakocsival közlekedőket kívántuk
segíteni elsősorban. A Semmelweis utcában járdaépítés
és csatornaburkolás, az Áchim utcában térkövezés történt. Körzetemben 200 m járda épült lakossági járdapályázattal. Folyamatos volt a kátyúfelmérés, és javítás. A
parkolók felfestése megtörtént a Hősök úton. Kezdeményeztem a Hősök úton a totózó felőli oldalon lévő parkoló szegély kiépítését, amely hamarosan megtörténik.
A képviselő-testület munkáját közlekedésbiztonsági és
forgalomtechnikai kérdésekben segítettem. Fogadóórákat tartottam, de rendszeres volt a személyes és telefonon történő folyamatos kapcsolattartás a körzet lakóival.

szerint segíteni tudtam. Ezért minden
pénteken fogadó órát tartottam
irodámban, valamint a Polgármester
megkeresésére
és
felkérésére,
rendelkezésre álltam akadályoztatása
esetén a helyettesítésre is. A város
civil szervezeteinek rendezvényein
igyekeztem megjelenni, megismerni
azokat a fontos tevékenységeket,
amelyek nélkül bizonyára szegényebb
lenne a közösség.
Tisztelt Választópolgár! Kedves
Gyomaendrődiek!
Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy Önökért dolgozhattam!
Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

2. sz. egyéni választókerület – Nagyné Perjési Anikó

Az Önök bizalmával második ciklusban dolgoztam
képviselőként, és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának bizottsági
elnökeként. A ciklus lezáráskor szeretném megköszönni
azt a sok segítséget, amit képviselői munkámhoz kaptam.
Külön köszönöm a GYÜSZ-TE-ből, annak a kis lelkes
csoportnak kreatív társadalmi munkáját, segítségét, akik
nélkül nem valósulhatott volna meg a közel 450 millió
Ft-os turisztikai fejlesztés Gyomaendrődön!
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3. sz. egyéni választókerület – Ágostonné Farkas Mária
Hálásan köszönöm, hogy az
önök felhatalmazásából 2014-ben
egyéni választókerületi képviselői mandátumot szerezhettem
Gyomaendrőd képviselő-testületében. Az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként
törekedtem rá, hogy városunk
köznevelési intézményeiben a pedagógiai munka infrastrukturális,
tárgyi és személyi feltételeinek
biztosítása révén hozzájáruljunk
gyermekeink színvonalas neveléséhez, oktatásához. Képviselői
munkám során támogattam az önkormányzati fenntartású
intézmények működésének ésszerűsítését, az egészségügyi
ellátórendszer és az időskorúak intézményes gondozásának
javítását, a kulturális és közösségi programok igényesebb
megszervezését. Büszke vagyok rá, hogy kezdeményezésemre pályázatokat nyújtott be képviselő-testületünk,
parkolók, útalapok, utak, járdák épültek, közintézmények
újultak meg, kamerarendszer védi a lakosok biztonságát,
esztétikusabbá váltak közterületeink. Képviselői tevékenységem legnagyobb eredményeinek tekintem, hogy közreműködésemmel műfüves pálya épült településünkön,
megnyílt az Aranka Babamúzeum és megtörtént a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének korszerűsítése. Közéleti munkám során minden döntésemnél a
motivációt a település fejlődése, a gyomaendrődiek életkörülményeinek, közérzetének javítása jelentette.
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4. sz. egyéni választókerület - Béres János
Az elmúlt időszakban elkészült
a Losonczi út alapja, és aszfaltozása. Bajcsy úton a Kisréti
úttól a Mikszáth útig megvalósult a sövény telepítése. A Bajcsy úton a Lila – Butik előtt új
parkoló épült. Továbbá a Bajcsy úton a kerékpárút legvége
új közvilágítást kapott, és egyúttal meghosszabbításra került
a kerékpárút. Az utak kátyúzása folyamatosan történik. Körzetemen belül az elmúlt öt év
során sok más problémára is
megoldást találtunk. A Képviselő Testület Tanácsnokká nevezett ki, mely döntés alapján 2018 évtől feladataim a köztemetők, és a központi
terek felügyeletével bővültek. Ebben jelentős előrelépés történt: gyakoribbá vált a temetői konténerek ürítése, nagyobb a rendezettség a zöldterületeken. A Hozzám
forduló lakosok érdekeit a legjobb tudásom szerint képviseltem, ügyes-bajos dolgaik intézését segítettem.
Rendszeresen járom a kerületemet, közvetlen kapcsolatot tartok az itt élőkkel. Köszönöm megtisztelő bizalmukat, és támogatásukat!

5. sz. egyéni választókerület – Vasas Péter

6. sz. választókerület - Farkas Zoltánné

Az 5. számú körzet önkormányzati
képviselőjeként,
körzetemben
az
alábbi fejlesztések megvalósítását
kezdeményeztem:
• új járda a Vajda-tótól induló a nagy
gátig, kialakításra került egy útlezárás, és egy forduló az autók számára,
mely könnyebbé teszi a közlekedést.
• a Fő út mentén járda, illetve gyalogos átkelőhely épült
• sikerült felújítani a buszmegállókat is
• virágágyásokat alakítottunk ki, a
lakosság kérésekre új közlekedési
táblákat telepítettünk
• játszótereink is bővültek, szépültek
• az Október 6. lakótelepen: aszfaltos út, parkoló és járda
épült
• a csapadékvíz-elvezető csatornák több helyen kikövezésre
kerültek
• a Selyem út Fő útra vezető szakaszán több gyalogos átkelőhely, illetve virágágyás lett kialakítva
• Magtárlaposon az Ipartelepi út mellett a Fő úttól egészen az
Ipari Parkig új járda épült,
• megújult a Keresztúri utca
• a Fűzfás-zugi holtág állapotán is javítottunk: megépült az új
áteresz és a versenypálya,
• megvalósult a Besenyszegi utca Fő útra vezető szakaszának
kikövezése, mely könnyebbé teszi az ott lakók, illetve az
ide járó kajakos gyermekek közlekedését.
Napi kapcsolatban állok választókerületem lakóival,
problémájukat képviseltem a képviselő-testület előtt, az
önkormányzati hivatalban.

Képviselői munkámban legfontosabb célként fogalmaztam
meg, hogy olyan képviselő-testület működjön városunkban,
melynek tagjai feladataik iránt
elkötelezettek, a közös cél érdekében képesek együttműködni,
összefogni. Ma is ezt tartom a
legfontosabbnak. Megítélésem
szerint ez megvalósult, ennek
köszönhetők eredményeink. Az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjakén komoly
eredménynek tartom, hogy
az intézmények működésének
gazdasági feltételeit stabilan és folyamatosan biztosítani tudtuk. A pályázati lehetőségeket kihasználtuk, a támogatásokból szakmai és infrastrukturális fejlesztéseket
valósítottunk meg. A választókerületemben megvalósult
a belvízelvezetés, a csatornák kitakarítása, az utak, járdák javítása, az intézmények melletti parkolók építése.
Fejlesztettük a Rózsahegyi iskola belső udvarát, parkolóját, tantermeinek padozatát. Folyamatban van a Mirhói
utca végén lévő terület rendbetétele. A lakossági fogadóórákon elsősorban az utak, járdák, a körgát állapotáról
kaptam jelzéseket, amelyeket továbbítottam a hivatal illetékes osztálya felé. Köszönöm a bizalmat, igyekeztem
a munkámat a legjobb tudásom szerint végezni.
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Orvosi rendelők energetikai felújítása

Endrődi kerékpárút

Hősök Tere felújítása

Fűzfás-zugi versenypálya kialakítása

Városháza energetikai korszerűsítése

Műfüves pálya kialakítása a gyomai Sportpályán

HÍRMONDÓ

Besenyszegi út felújítása, kisgát

Csókási áteresz felújítása

Öregszőlősi utak felújítása

Endrődi tornaterem felújítása

Kerékpártárolók-, parkoló bővítése

Aszfaltozás a MÁV állomás körül

Vadász utca, felújítás

Fűzfás-zugi áteresz kialakítása
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Önkormányzati választás 2019 - Jelöltek
1. számú evk.
2. számú evk.

3. számú evk.
Polgármester jelöltek:
Márjalaki József (Független)
Toldi Balázs (Független)
FIDESZ-KDNP
Kompenzációs lista
1. Lehóczkiné Timár Irén Mária
2. Ágostonné Farkas Mária
3. Betkó József Imre
4. Papp István László
5. Farkas Zoltán Illésné
6. Hegedűs Bence
7. Ungvölgyi János András
8. Iványi Lajos Mihályné
9. Dr. Varjú László
Körösök Vidékéért Egyesület
Kompenzációs lista
1. Béres János
2. Fülöp Zoltán Károly
3. Szujó Zsolt
4. Vasas György Péter
5. Dávidné Csontos Marianna
6. Weigert László
7. Gózan Sándor
8. Filyó Sándor

4. számú evk.
5 számú evk.

6. számú evk.
7. számú evk.
8. számú evk.

Hencz Gyula Zsigmond
Gózan Sándor
Hegedűs Bence
Klimó Krisztián
Weigert László
Ágostonné Farkas Mária
Dávidné Csontos Marianna
Béres János
Papp István László
Raffael Attila
Vasas György Péter
Varga Mihály
Kalmárné Tallár Mária
Filyó Sándor
Farkas Zoltán Illésné
Fülöp Zoltán Károly
Lehóczkiné Timár Irén Mária
Betkó József Imre
Szujó Zsolt

Roma nemzetiségi jelöltek
(Roma Polgárjogi Szövetség)
Bankó János
Mohácsi Kálmán Zsolt
Rácz István
Burai Andrea
Szécsi Zsolt

FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Független
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Független
Körösök Vidékéért Egyesület
Független
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület

Német nemzetiségi jelöltek
(Békés Megyei Német
Önkormányzatok Szövetsége)
Braunné Pozsa Melinda
Braun Márton
Schwalm Márton
Gschwindt Mónika
Hack Mária
Rose Etelka

A jelöltek a helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek, ahogy a szavazólapon is megjelennek majd.

Foglakoztatási Fórum Gyomaendrődön
2019.
június
20-án
került
megrendezésre az idei év első
foglalkoztatóknak szóló fóruma a
TO P - 5 . 1 . 2 - 1 5 - B S 1 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 4

azonosító számú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Gyomaendrődi
Járásban” című projekt keretében. A
fórum fő témája az elektronikus ügyintézés volt. A
rendezvénynek a
járási hivatal díszterme adott otthont. A nagyszámú érdeklődőt Dr.
Pacsika György
hivatalvezető köszöntötte, ezután a
Gyomaendrődi
Járási
Hivatal
foglalkoztatási
osztályának vezetője, Tímárné
Buza Ilona tartott

előadást munkaerőpiaci aktualitások
címmel. A fórum fő témáját jelentő
elektronikus ügyintézésről Kovács
István és Furkáné Wágner Ilona tartott
előadást, amelynek keretén belül résztvevők a cég- és ügyfélkapu használatával, az elektronikus aláírással és annak
hitelesítésével, illetve az elektronikus
iratok küldésével és fogadásával ismerkedhettek meg. Az eseményen felhívták az érintettek figyelmét arra, hogy
a gazdálkodó szervezeteknek, egyéni
vállalkozóknak az E-ügyintézés keretében kell intézniük a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási ügyeiket.
A
fórum
előtt
ülésezett
a
paktumszervezet irányító csoportja.
A testület elfogadta a Hornok Igor
irodavezető által készített, a paktum
éves
munkatervéhez
kapcsolódó
féléves beszámolót.

HÍRMONDÓ

nyag?
Akciós építőa

AZ IS VAN!
A városban a legjobb áron
nálunk kapható homlokzati
hőszigetelőrendszer
Verhetetlen áron megvásárolható
az újHÁZ Centrum sajátmárkás
vödrös fehér vakolata
ROCKWOOL
MULTIROCK
kőzetgyapot

74 0

5 cm

1.975

már

/m2

4.763
1.480
már

10 cm

ISOVER 10/5 üveggyapot filc
19,68 m2/tek./5 cm

SINIAT gipszkarton
1,2 m x 2 m x 12,5 mm

GIPSZKARTON TARTOZÉKOK
(PROFILOK) KÉSZLETRŐL
PL.: CD MENNYEZETI PROFIL, 3 FM

AKCIÓS CSEMPÉK

AZUL 2000 KFT.

/m2-től

7.590
1.225
795
1.469

/vödör-től

/m2

/tek.

/db

/szál

/m2-től

Látogatható
minden hétköznap,
8-16 óra között.

AZUL FÜRDŐSZOBASZALON
Mezőtúr, Rákóczi út 8. | Telefon: 06 70/ 502 5597
Gyomaendrőd, Toldi út 1/1. | Telefon: 06 20/ 414 0399
www.azul-furdoszobaszalon.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

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
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Fejlesztések a Kistérségi Óvodánál

Az ősz beköszöntével intézményünk
izgalmakkal és várakozással teli nevelési év elé néz, hisz mind a tárgyi
környezetünket mind pedig a szakmai
munkánkat jelentősen érintő változások jellemzik óvodáink működését.
Nagy örömünkre az idei nevelési évet
a Százszorszép, a Csemetekert és a
Margaréta Óvodánk is az engedélyezett férőhelyek 100%-os kihasználtságával kezdheti meg. Az óvodai beiratkozás során mutatkozó szülői igények
alapján a Margaréta Óvodában egy új
csoportot indíthattunk, ahol 2,5 éves

kortól tudtunk fogadni 20 kisgyermeket. A három intézményben 222
kisgyermek óvodai nevelését látjuk
el. Megtisztelő számunkra a minket

választó családok bizalma, mellyel
néhány évre részt vállalhatunk gyermekük nevelésében, személyiségük
fejlesztésében.
Óvodáink külső-belső környezete minden évben folyamatosan szépül, fejlődik. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és Képviselő-testülete,
valamint intézményünk nevelőtestülete közös célok mentén, a gyermekek
érdekét előtérbe helyezve tervezi és
valósítja meg azokat a fejlesztéseket,
felújításokat, melyek szükségesek a
biztonságos, korszerű és gyermekbarát
óvodai környezet
kialakításához.
Épületeinkben
nagy gondot fordítunk a kellemes,
esztétikus barátságos légkör kialakítására, mely által
az óvoda a gyermekek második
otthonává válik.
Intézményünk folyamatos fejlődése
a család – óvoda –
és fenntartó közös
partneri együttműködésére épül,
mely biztos alapja
a mai kor társadalmi és oktatáspolitikai elvárásainak.
Mindannyian
a
kölcsönös megbecsülés, figyelem és támogatás
jegyében tesszük
dolgunkat gyermekeink jövőjéért.
A Blaha úti Csemetekert Óvoda a
TO P - 1 . 4 . 1 - 1 6 - B S 1 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 7
azonosítószámú, „Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a

Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya
Kistérségi Óvoda Csemetekert Óvoda
feladat-ellátási helyén című projekt
keretében 45 000 000 Ft összegű támogatásban részesült, melyhez a
Képviselő-testület 12 000 000 Ft önerőt biztosított. A projekt megvalósítását követően az épület funkcionálisan
és műszakilag is megújul, így korszerű és hatékony nevelési környezetben
tudjuk biztosítani a minőségi nevelés
feltételeit. Az új tornaszoba a mindennapos mozgásos tevékenységek
színteréül fog szolgálni, mely a gyermekek alapvető tevékenységi formája.
Az épület energetikai fejlesztését, valamint a játszóudvar teljes felújítását,
a parkolók, járdák építését követően
egészséges, motiváló környezetben
biztosíthatjuk a gyermekek nevelését.
Önkormányzati támogatással valósult meg a nyár folyamán a Margaréta
Óvoda külső és belső festése, mázolása, valamint új kültéri játszóvár vásárlása és ütéscsillapító gumiburkolat
kialakítása. A Százszorszép Óvodában
a tornaszoba padlóját korszerű sportpadló váltotta fel, egy csoportszobába
pedig laminált parketta került a régi
linóleum burkolat helyére. A játszóudvaron itt is ütéscsillapító gumiburkolatot alakíthattunk ki és egy új hajót is birtokba vehettek a gyermekek.
Folyamatosan cserélődnek óvodáinkban a gyermekbútorok is, mindhárom
óvodánkba korszerű fektetőágyakat
vásároltunk az elmúlt időszakban és a
közfoglalkoztatási program keretében
a Százszorszép Óvodába hamarosan
60 darab régi típusú gyermekszéket is
lecserélhetünk.
„A gyerekek olyanok, mint a madarak,
szükségük van fészekre,
hogy repülni tanuljanak.”
Maggie Gobran
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Iskolaavató és tanévnyitó ünnepség

A Gyulai Tankerületi központ,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola közös tanévnyitóját,
szeptember 1-jén tartották a Kis Bálint
Iskola Fő úti épületének udvarán.
Az ünnepi műsor a „kisbálintos”

hagyományokat követve az elsősök
és
nyolcadikosok
bevonulásával
kezdődött,
majd
a
Himnusz
közös eléneklése után a kisdiákok
verssel köszöntötték a vendégeket,
iskolástársaikat. Tanévnyitó beszédet
mondott Ágostonné Farkas Mária
intézményvezetőnő, aki újabb öt
évre szóló kinevezését a napokban
vette át Budapesten, Dr. Kásler
Miklós miniszter úrtól. Az iskola
életében először az új munkatársakat
is hasonlóan köszöntötték, mint az
elsős kisdiákokat. Csőke Zsolt, Ilyés
Zoltán és Lakatos Tibor kollégák
kék nyakkendőjét Teleki Szávai
Krisztina igazgató asszony, Kepenyes
András irodavezető úr és Ágostonné
Farkas Mária igazgatónő adta át a

pedagógusoknak. Az ünnepi beszédet
Professzor Dr. Latorcai János úr, a
Parlament alelnöke, Gyomaendrőd
díszpolgára mondta el. Az iskolai
fejlesztéseket Zalai Mihály a Békés
Megyei Önkormányzat elnöke és Toldi
Balázs Gyomaendrőd polgármestere
méltatta. Az intézményvezető asszony
az iskola közössége nevében egy a
fejlesztést összefoglaló emléktablót
vett át Teleki-Szávai Krisztina Gyulai
Tankerületi igazgatónőtől és Dankó
Béla országgyűlési képviselő úrtól
az EFOP – 4.1.3-17 infrastrukturális
fejlesztés 2018/2019-es tanévben
történő sikeres befejezésének emlékére.
Az ünnepi alkalom a felújított
épület körbe járásával, megtekintésével
zárult.

CSODASZARVAS iskolai közösségi program
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskolában
Csodaszarvas
címmel
Közlekedés, KRESZ, Sport és egészséges életmódra nevelés témakörben
szerveződött napközis tematikus hét
a nyári szünet második hetében. 100
tanuló vett részt a június 24-től június
28-ig tartó táborban. Egy kis ízelítő a

változatos és érdekes programok közül:
buszos kirándulás a Gyulai Várfürdőbe,
Bibuczi zenekar koncertje, kézműves
foglalkozások, sorversenyek, látogatás és mézeskalács készítés az Endrődi
Tájházban, számháború a ligetben,
íjászkodás és falmászás a Telekparti
Szabadidős és Lovasparkban.

„Kreatív Ifjúságért” - foglalkoztató nyári tábor

Az idei évben 16. alkalommal
rendeztük meg a tanulóink körében
nagy
népszerűségnek
örvendő

„Kreatív Ifjúságért” című nyári
foglalkoztató tábort.
Az 5 napos programot (július 01.
- 05.) négy kolléga koordinálta –
Fekécs Éva, Kovácsné Bácsi Ilona,
Palicskáné Szegedi Katalin és Dinya
Lívia. A foglalkozások keretében a
résztvevő gyerekek elkalandoztak a
mesék világába, újabb csapatépítő
játékokat tanultak meg, bővítették
informatikai ismereteket, illetve
kézműveskedtek.
A
tikkasztó

melegben a tábor kihagyhatatlan
elemei voltak a fagyi, a ligetben
szervezett számháború és a fürdő is.
Az utolsó nap délutánján - a
jóhangulatú Ki Mit Tud? és a
sportvetélkedők után – fáradtan, de
elégedetten búcsúztak a gyerekek
a tábortól, és nem örökre, mert a
hagyomány az idei tanév végén
folytatódik. Jövőre is szeretettel
várunk benneteket!
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Német nemzetiségi tábor Liptódon
A Kis Bálint Iskola tanulói
3. alkalommal vehettek részt német
nemzetiségi táborban a Bethlen Gábor
Alapkezelőhöz benyújtott sikeres
pályázatnak köszönhetően. A tábor
helyszíne idén is Liptód volt, hiszen ezen
az apró Baranya megyei településen
már a 18. század óta sváb lakosság él. A
máig élő nemzetiségi hagyományokkal
a helyszínen találkozhattak a diákok.
A kézműves foglakozásokon sváb
ételeket készítettek, elsajátították a
rongyszövést, a falu múzeumában

megtekintett
pacsker
kiállításon
megismert minták felhasználásával kis
terítőket, könyvjelzőket hímeztek. A
tanulók a népi sorversenyen a német
nemzetiség által használt eszközökkel
ismerkedhettek meg játékos formában.
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben
a cukorkakészítés folyamatát láthatták a
gyerekek, a Planetáriumban a Helyünk
a világegyetemben c. előadáson vettek
részt, majd Siklóson, a várban tettek
sétát.

A kulturális programok megvalósításához
Gyomaendrőd
Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata
150.000 Ft támogatással járult hozzá.
Köszönjük a segítséget!

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Zánkán táboroztunk

Iskolánk az idei évben is pályázott a
Zánkai Erzsébet táborra. Augusztus
5-én indultunk útnak 75 tanulóval és
8 pedagógussal. A hosszú utazás után
egy csodás hetet töltöttünk a Balaton
partján. Az időjárás is kedvezett, így a
fürdőzést is egész héten át élvezhettük.
Minden nap zenés tornával indult. A
gyerekek szívesen vettek részt a programokon. Kipróbálták az íjászkodást,
a trambulinozást, vízi- sorversenyeket
és vízi csúszdát. A felsősök a kalandparkban tették próbára a bátorságukat,
míg az alsósok a lézercsatában mérték
össze az ügyességüket. Az ügyesebbek kézműveskedtek is, itt szép karkötők és szerencsekövek készültek.
Mindannyian sok élménnyel, alaposan
kifáradva értünk haza.
További fotók, információk
találhatók az iskola honlapján:
www.rozsahegyiiskola.hu

H a o k t ó b e r, a k k o r k e z d ő d i k a
ZENE BÖLCSI!
2019 október 3-án immár az 6. tanévet kezdjük el
vidáman, anyukákkal együtt énekelve a
Zene-Bölcsiben. A foglalkozások 30 percesek, ahol
játszunk mindenfélét: ölbéli, csikizős, simogatós, ringató
játékokat. A gyermekek 0 éves kortól 3 éves korig
vehetnek részt ezeken a zenés délutánokon.
Minden héten, csütörtökön 16 órától Endrődön a
Selyem úti Bölcsődében várjun szeretettel kedves
érdeklődő anyukákat, apukákat és kisgyermeket.
Farkas Katalin Adrienn
Zene-bölcsi vezetője
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei
Erzsébet-táborban

A kollégium nyáron
Iskolánkban nyáron sem áll meg az
élet. A Gyomaendrőd természeti szépsége miatt évek óta visszajáró, magyar
és külföldi karatésok idén is ellepték
városunkat. Szállásuk szokás szerint a
Bethlen kollégiumában volt. A képek
tanulsága szerint az óvodásoktól a felnőttekig mindenki remekül érezte magát nálunk.

Iskolánk 19 diákja július első
napjaiban egy hetet tölthetett Zánkán,
az Erzsébet-táborban. A gyerekek
délelőttönként
olyan
változatos
programokon vettek részt, mint pl.
a kalandpark, sárkányhajózás, lézer
harc, sétahajózás, délutánonként pedig
a Balaton hűsítő vizét élvezhették. A
nagy sikerre való tekintettel az iskola
jövőre is szeretné megpályázni az
Erzsébet-táborokat.

Nyári felújítás

A gazdák nyári gyakorlata
Nyáron a Bethlen tangazdaságában sem
tétlenkedtek a nyári gyakorlatukat teljesítő tanlóink. A zöldségkertészetben a
megszokott növények, mint a zöldborsó, vöröshagyma, lilahagyma, cukkini,
sütőtök mellett, idén a chilipaprika és a
salátahagyma termesztését is kipróbáltuk. A chilipaprikából isteni paprikakrém készül, természetesen a páncélszekrényben szigorúan őrzött, Bethlen
receptúra alapján.

Bethlen szilvalekvár
Biztos mindenki felismeri a fővő szilvalekvár ínycsiklandozó illatát. Aki
augusztus közepén a Bethlen felé járt,
érezhette a szívet, lelket melengető illatot, hiszen lelkes kollégáink nem aprózták el és egy hatalmas üsttel főztek
a tangazdaságunkban termő szilvából.
Köszönjük
a
munkát
Vaszkó
Piroskának, Rojikné Bogár Tündének,
Ugor Tibornénak, Pólya Jánosnénak,
Pályi Józsefnének, Omiliák Adrásnénak
és Zsarnai Lászlónénak!

Köszönhetően lelkes diákseregünk
szorgos kezeinek, Bere József Tanár
úr irányítása alatt, ismét megszépült
iskolánk néhány tanterme. Évrőlévre igyekszünk szebb környezetet
teremteni a szeptember iskolakezdésre.

„Köris” tanulóink nyári gyakorlata
A hagyományokhoz híven idén is
gazdag szakmai programot állítottak
össze tanáraink a nyári gyakorlatra
a
környezetvédelem
ágazaton
tanuló diákjainknak. A KörösMaros Nemzeti Park Sterbetz István
Túzokvédelmi Látogatóközpontjában,
a békésszentandrási Duzzasztóműben,
a
Fővárosi
Hulladékhasznosító
Műben, békéscsabán a DAREH
Bázis Zrt hulladékválogatójában és

a gyomaendrődi szennyvíztisztító
telepen tettek szakmai látogatást.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység
Kirándulás Lengyelországban
A Waclaw Felczak Alapítvány által
kiírt Polonica Varietas pályázat egyik
nyerteseként 2019. június 23-tól 26ig 4 felejthetetlen napot tölthettek
iskolánk 10.A osztályos tanulói és két
11.A osztályos diák Lengyelországban.
A pályázat célja, hogy a 14-18
éves
korosztály
megismerje
a

lengyel kultúrát, a lengyel-magyar
barátság eszméjét és a két ország
közötti történelmi kapcsolatokat. A
program során a csoport ellátogatott
Gyomaendrőd
testvérvárosába
Pilznoba, itt koszorút helyeztek el Józef
Chmura, a testvérvárosi kapcsolatról
szóló szerződést aláíró polgármester
emléktáblájánál.
Majd
Tarnowban Bem apó szobrát
és a székelykapun áthaladva
Petőfi
Sándor
mellszobrát
tekintették meg. A helyszíneken
a diákok előadást tartottak,
így gazdagítva ismereteiket. A
Krakkóban töltött éjszaka után
Auschwitz-Birkenau volt az úti
cél. Magyar idegenvezetéssel
a náci koncentrációs - és
haláltábort járta végig a 20
gimnazista. A megrendítő,
magyar vonatkozású történetek
mély nyomot hagytak a

Kirándulás Egerben
A Szent Imre Plébánia nyertes pályázata
jóvoltából júniusban iskolánk 46
diákja 2 napos kiránduláson vehetett
részt Egerben és Felsőtárkányban.
A pályázat célja, hogy a diákok
információszerzése
személyesen,
tapasztalati úton történjen meg és a
kirándulás nagyszerűen támogatja,
hogy hazánk történelmi emlékhelyei és
természeti értékei közelebb kerüljenek
a fiatalokhoz, kimozdítva őket az
informatikai eszközök elől. A történelmi
múlttal rendelkező Eger és a Bükki
Nemzeti Parkban fekvő Felsőtárkány
ideális helyszínnek bizonyult a cél
megvalósításához.
A
kirándulás
résztvevőit tanulmányi eredményeik és
szociális helyzetük alapján választottuk
ki, így a 10.A osztály teljes létszámmal
és a 11.A osztály tanulóinak több mint
kétharmada utazhatott Egerbe. Az első
napon az egri Bazilikát tekintették meg.
A hatalmas épületben egy önkéntes
diák rövid előadásban ismertette
az épület történetét, majd rövid
elcsendesedésre is beültek a gyerekek
a bazilika padjaiba. Az épület mellett
található Érsek kertet is bejárták a
diákok. Az egyik Dobó téri étteremben
elfogyasztott finom ebéd után szabad
program keretében fedezték fel a

gyerekek a belváros nevezetességeit:
a Minorita templomot és a mellette
álló rendházat, a Városháza épületét
és a tér közepén az impozáns Dobó
István szobrot. A nap további részében
a Varázstoronyt látogatta meg a
csoport, ahol a Panorámateraszt, az
Optikatörténeti kiállítást és a hatalmas
méretű fényképezőgépet, a Camera
Obscurát nézhették meg. Majd a diákok
érdeklődésüknek megfelelően három
részre váltak. Az egyik csoport a „Város
a város alatt” kiállításon vett részt, ahol
a pinceépítéssel, a szőlőtermesztéssel,
borkészítéssel és a korabeli szakmákkal
ismerkedtek meg. A másik csapat
a „Szemfényvesztés” kiállításon a
vakok életébe kóstolhatott bele.
Fehér bottal felszerelkezve
kellett
tájékozódniuk
a
pincerendszerben
kialakított
hétköznapi
helyzeteket
bemutató helyszíneken. A
Minaret előtti téren gyülekeztek
a csoportok, majd felmásztak
a 26 méteres toronyba,
hogy innen is megcsodálják
a város szépségét. Majd
a harmadik csoport egy
kézműves
foglalkozáson
vászontáskát készíthetett a

csoportban. Délután az UNESCO
világörökség részét képező wieliczkai
sóbánya megtekintése volt a program.
A harmadik napon Krakkó belvárosát
járták végig a tanulók magyar
idegenvezetéssel.
Megtekintették
többek között a város főterén a
Posztócsarnokot, a Mária és Szent
Adalbert templomokat, a Jagello
egyetemet, a Királyi Palotát és a
Waweli székesegyházat. Ebéd után a
gyerekek szabad program keretében
felfedezhették a város többi látnivalóját.
A kirándulás utolsó napján a MagasTátra egyik gyöngyszemét, Zakopánét
nézték meg. A siklóval felkapaszkodva
gyönyörű kilátás nyílt a vidékre. Majd
a város nyüzsgő piacán kézműves
termékek között válogathattak és házi
sajtkészítményeket kóstolhatták meg
a kirándulók. A pályázat megírásában,
a szervezésben és a kirándulás
lebonyolításában Rudner Anett, Deliné
Dobó Tünde és Mag Bianka tanárnők
vettek részt. Köszönjük a munkájukat.
környezettudatosság jegyében. Este
a felsőtárkányi szállásra utaztak a
kiránulók, ahol finom vacsora várta őket.
Másnap a tanulók a Felsőtárkányról
induló kisvasúttal a Bükki Nemzeti
Park területét járták be, majd a
tanösvényt követve a park természeti
kincseit fedezték fel. A szálláson
elköltött ebéd után hazaindultak.
Tiszaörsön pihenőt tartottak, ahol a
temetői kápolnát tekintették meg a falu
legmagasabb pontján, az odavezető
úton a 14 stációt nézték meg. Kísérő
és szervező tanáraink: Deliné Dobó
Tünde és Mag Bianka. Köszönjük
a Szent Imre Plébániának, hogy
nyertes pályázatával megteremtette a
lehetőséget, hogy diákjainkkal részt
vehettünk ezen a programon.
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Engesztelő szentmise és megemlékezés
az aradi vértanúkról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az aradi vértanúk napja megemlékezésre
Helye: Gyomaendrőd, Endrődi Szent Imre Templom
Ideje: 2019. október 6. (vasárnap) 10. óra
A szentmisét celebrálja: Czank Gábor plébános
Információ: Szonda István tel: 06-20-2380046

HÍRMONDÓ

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.
Telefon: 06/66-282-067; +36-20-997-0898;
E.mail: keptar@gyomaendrod.hu

tóber 04. (pén
9. ok
tek
)
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FELHÍVÁS a XXI. Őszi Tárlatra
Kuratóriumunk felvállalja a XXI. Őszi Tárlat
megrendezését, az általunk működtetett Vidovszky Béla
Városi Képtárban, egy kamara kiállítás keretében.
A kezdeti cél szerint várjuk a Gyomaendrődön
élő amatőr képzőművészek két alkotását, ezzel
bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra.
Részvételi szándékukat kérem, jelezzék a fenti
elérhetőségek valamelyikén szeptember 16-ig.
A művek fenti címre való beszállítása:
szeptember 20. szombat, 8-13 óra; szeptember 23. hétfő,
12-17 óra; szeptember 24. kedd, 8-13 óra;
szeptember 25. szerda, 12-17 óra
Cser Diána munkatársunk, elismervény ellenében,
átveszi azokat. Ezt követi a tárlat berendezése.
Megnyitó: 2019. október 1. (kedd), 17:00 óra.
Nyitva: október 25-ig, hétfő-szerda-péntek– 12-17 óráig,
kedd-csütörtök-szombat – 8-13-ig.
Az alkotásokat kérjük, az alábbi időszakban szíveskedjen
elszállítani: október 26. szombat, 8-13 óra; október 28.
hétfő, 12-17 óra; október 29. kedd, 8-13 óra; október 30.
szerda, 12-17 óra.
BízunkGYOMAENDRŐDI
abban, hogyLIGET
többen
élnek
a lehetőséggel, s
FÜRDŐ
NŐI KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET
műveikkel
színesíteni
fogják tárlatunkat.
2019-2020 évi őszi bajnoki mérkőzései
MegyerinéNBCsapó
Ildikó kuratóriumi elnök
II.
Szept. 15. Békéscsaba ENKSE – GYLFNK SE
felnőtt: 11.00, ifjúsági: 13.00

Nov. 09.

GYLFNK SE – Gyulasport NKFT
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA

Szept 21. GYLFNK SE – Szeghalmi NKC
Nov. 16. GYLFNK SE – Ferroép-Szer Deszk
SPORTEGYESÜLET
felnőtt: 16.00
felnőtt: 16.00, ifjúsági:18.00
2019-2020
GYLFNK SE – Köröstarcsai
DSEévi őszi bajnoki mérkőzései
NB
II.
ifjúsági: 18.00,
Nov. 23. GYLFNK SE – Hódmezővásárhelyi LKC
felnőtt: 16.00
Szept.
Békéscsaba
– GYLFNK
SE
Nov. 09. GYLFNK
GYLFNK SE
NKFTII.
Okt.
05.15. Csorvási
SK ENKSE
– GYLFNK
SE
SE –– Gyulasport
PC Trade Szeged
felnőtt:
11.00,
ifjúsági:
13.00
felnőtt: 16.00,
felnőtt: 14.00, ifjúsági: 16.00
ifjúsági:
18.00 ifjúsági: 18.00
Szept
GYLFNKAFC
SE –– Szeghalmi
Okt.
12.21. Mezőtúri
GYLFNK NKC
SE
felnőtt:18.00,
16.00 ifjúsági: 16.00
felnőtt:
GYLFNK SE – Köröstarcsai DSE
ifjúsági: 18.00,
Okt. 19. GYLFNK
SE – Bácsalmási PVSE

felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00
Okt. 05. Csorvási SK – GYLFNK SE
felnőtt:
14.00,
16.00
Okt. 26. K.
Szeged
SE –ifjúsági:
GYLFNK
SE
felnőtt: 16.00
Okt. 12. Mezőtúri AFC – GYLFNK SE
felnőtt: 18.00, ifjúsági: 16.00
Okt. 19.

GYLFNK SE – Bácsalmási PVSE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

Okt. 26.

K. Szeged SE – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00

Nov. 30.
16.
Nov.

GYLFNKNKK
SE ––Ferroép-Szer
Szarvasi
GYLFNK SEDeszk
felnőtt: 16.00,
16.00, ifjúsági:18.00
felnőtt:
ifjúsági: 18.00

Nov. 07.
23.
Dec.

GYLFNK SE
GYLFNK
SE –– Hódmezővásárhelyi
Levendula H. FKSELKC
Algyő
felnőtt: 16.00,
16.00 ifjúsági: 18.00
felnőtt:
GYLFNK SE – PC Trade Szeged II.
ifjúsági: 18.00

Nov. 30.

Szarvasi NKK – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

Dec. 07.

GYLFNK SE – Levendula H. FKSE Algyő
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET
2019-2020 évi őszi bajnoki mérkőzései
NB II.
Szept. 15. Békéscsaba ENKSE – GYLFNK SE
felnőtt: 11.00, ifjúsági: 13.00

Nov. 09.

ifjúsági: 18.00,
Szept. 15. Békéscsaba ENKSE – GYLFNK SE
Okt. 05. Csorvási
SK – GYLFNK
SE
felnőtt: 11.00,
ifjúsági: 13.00
felnőtt: 14.00, ifjúsági: 16.00
Szept 21. GYLFNK SE – Szeghalmi NKC
Okt. 12. Mezőtúri
AFC – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00
felnőtt:
18.00,
16.00 DSE
GYLFNK
SE ifjúsági:
– Köröstarcsai
ifjúsági: 18.00,
Okt. 19. GYLFNK SE – Bácsalmási PVSE
16.00,
18.00
Okt. 05. felnőtt:
Csorvási
SK –ifjúsági:
GYLFNK
SE
felnőtt: 14.00, ifjúsági: 16.00
Okt. 26. K. Szeged SE – GYLFNK SE
16.00
Okt. 12. felnőtt:
Mezőtúri
AFC – GYLFNK SE
felnőtt: 18.00, ifjúsági: 16.00

Nov. 23.
Nov. 09.

GYLFNK SE – Gyulasport NKFT
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA
Szept 21. GYLFNK SE – Szeghalmi NKC
Nov. 16. GYLFNK SE – Ferroép-Szer Deszk
SPORTEGYESÜLET
felnőtt: 16.00
felnőtt: 16.00, ifjúsági:18.00
2019-2020 évi őszi bajnoki mérkőzései
GYLFNK SE – Köröstarcsai DSE
NB II.

Okt. 19.

GYLFNK SE – Bácsalmási PVSE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

Okt. 26.

K. Szeged SE – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00

Nov. 16.
Nov. 30.
Nov. 23.
Dec. 07.

GYLFNK SE – Hódmezővásárhelyi LKC
felnőtt:
16.00
GYLFNK
SE – Gyulasport NKFT
GYLFNK
SE –ifjúsági:
PC Trade
Szeged II.
felnőtt: 16.00,
18.00
ifjúsági: 18.00
GYLFNK SE – Ferroép-Szer Deszk
Szarvasi
NKK ifjúsági:18.00
– GYLFNK SE
felnőtt: 16.00,
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00
GYLFNK SE – Hódmezővásárhelyi LKC
GYLFNK
SE – Levendula H. FKSE Algyő
felnőtt: 16.00
felnőtt:
16.00,
18.00
GYLFNK
SE –ifjúsági:
PC Trade
Szeged II.
ifjúsági: 18.00

Nov. 30.

Szarvasi NKK – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00

Dec. 07.

GYLFNK SE – Levendula H. FKSE Algyő
felnőtt: 16.00, ifjúsági: 18.00
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KERÉKPÁROS AKCIÓ

ÚJ LEHETŐSÉGEKKEL

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

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

1.

Ellenőriztesse kerékpárja műszaki állapotát! Nézesse meg, hogy rajta vannak-e Sorsjegyet adunk Önnek, mellyel ajándéksorsoláson vehet részt. Díjmentesen
a biztonságot szolgáló kötelező felszerelések!
pótoljuk a hiányzó küllőprizmát, és kerékpárját fényvisszaverő matricával látjuk el.

2. Vásárolja meg kedvezményes áron kerékpárja első világítását!

Ajándékba adjuk a hátsó világítást, amely lézeres szélességjelzővel rendelkezik

„Legyen hátul is szeme!” vagy „Fokozza passzív biztonságát!”
A visszapillantó tükröt díjmentesen felszereljük! Lámpa és prizma szettet
3. Vásároljon kerékpárjára kedvezményes áron visszapillantó tükröt, vagy kerékpáros fejvédő
adunk ajándékba!
sisakot, vagy térd- és könyökvédőt, vagy gyermekülést!
4.

„Legyen hallható!”: Cserélje le gyengén szóló hangjelzőjét, egy jól hallható, klasszikus
„Jólláthatósági szettet” adunk ajándékba!!
csengőre, melyet kedvezményes áron vásárolhat meg!

5.

Tegyen kerékpárja műszaki állapotáért! Ellenőriztesse a fékeket, szükség esetén
Átvállaljuk a szerelés díját!
cseréltessen kedvezményes áron fékbetétet azért, hogy időben meg tudjon állni!
Az akció a készlet erejéig érvényes! Az 5. lehetőséggel csak a szervizzel is rendelkező üzletekben élhet!

SZERVIZEK:

Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér 2.; Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); Speedy
Kerékpár Szaküzlet, Gyóni Géza utca 22.; Fa-Bi-Ke Kerékpáros Bolt és Szerviz, Franklin u. 33.; Balocom Kft. Kerékpártechnikai Szaküzlet, Illésházi u;
Kloki-Busz Kft. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; Battonya: Mirakel Bt, Fő u. 45.; Békéssámson: „Grifﬁthi” Gazdabolt, Szabadság út 123.;
Csorvás: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.; Füzesgyarmat: Kábel Elektro Kft., Petőﬁ út 1.; Gyomaendrőd: Jármű
Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet, Árpád utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa,
Nagyváradi út 23.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár Üzlet, Petőﬁ utca 7.; Mezőkovácsháza: Sárközi Üzletház, Árpád utca 179.;
Orosháza: Erdei Kerékpárbolt, Táncsics utca 9. Tótkomlós: Farkas Műszaki és Kultúrcikk Üzlet, Fő u. 10. Sarkad: Kerékpár Szaküzlet és szervíz,
Vécsey utca 25.; Szarvas: Balázs Kerékpárbolt és Szerviz, Béke utca 6.; „Pazsa” Kerékpár és Műszaki Szaküzlet és Szerviz, Kossuth u. 60-62.;
Szeghalom: Vésztő Kert Kft., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: Vésztő Kert Kft. Kossuth u. 150.

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

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS

ÉRTÉKES FŐD ÍJÉRT
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!
Gyülekező: 1830 órakor, indulás 1900 órakor:

Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri (Katolikus Templom mögötti parkolóból);
Gyulán a Vár elől (Várkert utca);
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem tér 1. (Ázsia Nagyáruház előtt);
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki ajándéksorsoláson vesz részt, melyre
az esti kerékpározást követően Békéscsabán a Csaba Centerben,
vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
További információ: FACEBOOKON
(Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portál)

Kös zöne t mind e n r é s z t vevőne k!

Színfolt Mazsorett Táncegyesület
az Európa Bajnokságon

A XXVI. Mazsorettsport Európa Bajnokságot a Magyar
Majorette Szövetség rendezte Győrben augusztus 15
– 18. között. A gyomaendrődi Színfolt mazsorettek
senior korosztályban Európa bajnoki IV. helyezést
szereztek zászlós kategóriában, míg tradicionális botos
szóló kategóriában: II. helyezett lett Baráth Beáta. Szép
koreográfiát varázsolt a Színfolt a zsűri elé. Köszönöm
Bea és a szülők segítségét, Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának, Toldi Balázs polgármester
úrnak és mindazoknak, akik támogatják az egyesület
működését! Szeretettel várunk, és hívunk minden kedves
érdeklődőt, mazsorett szimpatizánst november 9-én, 17
órára a Kállai Ferenc Művelődési Központba, a Színfolt
Mazsorett Táncegyesület 25. jubileumi gálaműsorára.
Kezdő mazsorettek beiratkozása: szerdánként: 16
órától 18 óráig a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti
tornatermében.
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Sikeres OB a Körös Kajak SE versenyzőinek

Augusztus első hétvégéjén rendezték
meg Sukorón a „legkisebbek” bajnokságát, ahol a Körös Kajak az egyik legnépesebb versenyzői táborral érkezett.
Fehér Dávid - Hermeczi Richárd alkotta páros aranyérmes lett a 14 esztendősök 2000 méteres fináléjában, az 1000
méteres versenyszámban pedig ezüstérmet szereztek, így ők bekerültek a
serdülő válogatottba. Ugyanebben a
korosztályban Varjú Marcell-Nagy
Dominik páros az 5. helyet szerezte
meg. Az ebben az évben először leigazoltak külön futamban indulhattak,
ahol Giricz Rebeka 3. Kun Csanád a
4. lett. A 13 évesek között 4. helyen ért
célba Gellai Gergő az egyes 2000 méteres futamában. Az U12 korcsoportban Nagy Ágoston bronzérmet nyert,
így ő is a válogatott keret tagja lehet.
A gyermek leány négyes hajó az 5. helyen ért célba. (Bela Zsóka, Gubucz
Liliána, Gubucz Panna, Fekécs Zsófia
Rebeka).
A tízévesek 2000 méteres futamában
Csiki Roland 4. helyezést ért el.
Vegyes váltóban a Körös Kajak SE
csapata a 2. helyen futott be, (Gubucz
Liliána, Csiki Roland, Nagy Szabolcs,
Mészáros Nelli). Ezzel az eredmén�nyel az éremtábla 14. helyén végzett a
Körös Kajak Se, a 78 induló egyesület
közül.
Egy héttel később viszont már a nagyobbak bajnoksága került megrendezésre szintén Sukorón, ahol megint
csak népes csapattal képviseltük
Gyomaendrődöt.
Varjú Zalán-Pap Dániel K500 m-en és

1000-en, valamint 2000 m-en is döntőbe jutott. 500-on 8. helyezést értek el,
1000-en kilencedik, 2000-en 11. helyen végeztek. Varjú Zalán-Pap DánielSárközi Dániel 3*200 váltóban a döntőben 8. lett. A Varjú Marcell-Fehér
Dávid-Hermeczi Richárd-Bessenyei
Domos (aki egyébként szarvasi versenyző, de mivel nagyon jó és konstruktív a kapcsolat a két egyesület között, így kipróbáltuk ezt a felállást) négyes 2000 m-en 5. helyezést ért el, ami
nagyon jó eredmény, tekintve, hogy
eggyel idősebbek között érték el ezt az
eredményt. A női négyesünk, Vanini
Fanni, Izsó Éva,
Fekécs Hanna és
Giricz
Rebeka
is döntőbe jutott
1000 m-en, ahol a
nyolcadik helyen
végeztek, de ez is
jónak mondható
számunkra,
hiszen ez a négyes
csak most formálódik. A többi
versenyzőnk
is
az elvárásoknak
megfelelően teljesített, az egyesületünk számára egyébként is nemcsak
az érmek a fontosak, hanem gyerekeink mozgásszeretetre, egészséges életmódra való nevelése, s ha már ezeket a
célokat elértük a versenyzőinkkel kapcsolatban, az is óriási eredmény.
A Kajak-Kenu Szövetség szervezésében hét versenyzőnk - Hermeczi
Richárd, Fehér Dávid, Nagy Ágoston,

Varjú Marcell, Fekécs Hanna, Nagy
Dominik, Gellai Gergő – remek évközi
teljesítményüknek köszönhetően részt
vehettek edzőjükkel, Csőke Zsolttal
egy vízitúrán, mely Csongrádról indult és a célállomása a Szegedi kajak
VB volt, ahol a „Vízivándorok” végig
szurkolhatták a hétvégét, találkozhattak a válogatott sportolókkal, rengeteg élménnyel gazdagodva zárhatták a nyarat. Természetesen a Körös
Kajak SE tagjai is ott voltak a lelátókon, elsősorban volt kajakosunknak,
Tótka Sándornak szurkoltak, aki a
K4 500 m-es futamban volt érdekelt. .
Ezzel még nincs vége a versenyszezonnak, a versenyzőink tovább készülnek

a Diákolimpiára és három klubközi
versenyre.
Az általános iskolások figyelmébe
ajánljuk, hogy nyílt napokat szervezünk szeptemberben, hétköznapokon
délutánonként fél 5-6-ig, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. a Fűzfás-zugi vízi telepünkön.
www.koroskajak.hu
Körös Kajak Se

Újabb gyomaendrődi kajakos mutatkozhat be a nemzetközi porondon
Kovács Gábor és Kovácsné Kozma
Diána kezei között nevelkedő tehetségek közül most Fodor Napsugár
harcolta ki az Olimpiai Reménységek
Versenyén
való
indulás
jogát.
Napsugár fiatal kora ellenére, hihetetlen szorgalmának, kitartásának és
munkabírásának köszönhetően került
be a Pozsonyba utazó magyar ORV
csapatba. K-4 200 és K-4 500 méteren állhat rajthoz szeptember közepén
Szlovákiában. Tóth Kinga a Szegeden
rendezett felnőtt világbajnokságon állt
rajthoz egy Gyermek MK-4 –es bemutató számban. Ide Budapesti és Vidéki
válogatón keresztül vezetett az út. Sok
ezer néző előtt Kinga budapesti társaival karöltve végül az előkelő negyedik
helyen végzett.
Ebben az évben az Országos
Bajnokságokról összesen 8 bajnoki

arannyal térhettek haza a KSI-s versenyzők: 1. helyezések: (Mertz Attila 3
-szoros, Fodor Napsugár és Sági Aliz 2szeres, Wágner Anna 1 db, Konyecsni
Milán 1 db, Nagy Kristóf-Berta BenceRau Zsolt 1 db). 2. hely: 4 db (Fodor
Napsugár 2 db, Konyecsni Milán 1 db,
Tóth Menta 1 db). 3. hely: 6 db (Berta
Bence 1 db, Fodor Napsugár 1 db, Sági
Aliz 1 db, Fodor Napsugár- Sági Aliz 1
db, Nagy Kristóf 1 db, Ökrös NándorTóth Kinga-Kun Vilmos 1 db). 4. hely:
7 db (Fodor Bence 2 db, Szántó Milán
1 db, Konyecsni Milán 1 db, Sági Aliz
1 db, Berta Bence 1 db, Nagy Kristóf
1 db). 5. hely: 2 db (Gyetvai Máté 1
db, Tóth Menta-Nótári Ramóna 1 db).
6. hely: 3 db (Berta Bence 1 db, Fodor
Bence 1 db, Wágner Anna 1 db)
7. hely: 2 db (Nagy Kristóf 1 db, Vida
Levente 1 db). 8. hely: 3 db (Szántó

Milán 1 db, Tóth Menta 1 db, Oláh
Zsombor 1 db). 9. hely: 2 db (Oláh
Zsombor 1 db, Szabó Barna-Varga
Krisztián 1 db).
A válogatott keretekbe eddig bekerült versenyzők: Mertz Attila, Fodor
Napsugár, Sági Aliz. Esélye van még
a kerettagságra: Konyecsni Milánnak,
Szántó Milánnak, Fodor Bencének és
Wágner Annának.
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Szemléletformáló kampány –
Szemétgyűjtő akció Gyomaendrődön a Fűzfás-zugon és a Csókási holtágon
A betervezett szemétgyűjtő akció
június 14-én, 13 órakor vette kezdetét
a Körös Kajak SE vízitelepén a Fűzfászugon és környékén. Rövid tájékoztatás
után a résztvevők Csőke Zsolt
irányításával, kajakkal és csónakkal
a holtágat mentesítették a hulladéktól
(egészen az átereszig), Jankulár
Zsolt irányításával pedig a holtág
mentén, a bevezető utakon zajlott
a szemétgyűjtés. Minden résztvevő
szabadon eldönthette, hogy melyik
szemétgyűjtési formát választja. Az
akció végén Jankulár Zsolt jóvoltából
egy közérthető interaktív előadást
hallgathattak meg az érdeklődők,
mely több fontos környezetvédelmi
témát érintett, például a vizek helyben
tartásának fontosságát. A résztvevők
továbbá tájékozódhattak a helyi
szemétgyűjtő akciók elindításáról,
azok folytatásának lehetőségeiről.
Az előadás amellett, hogy számtalan
új információval gazdagította a
gyerekeket és a felnőtteket a helyi
élővilággal kapcsolatban, mind az
iskolások, mind pedig a lakosság
szemléletformálásban fontos szereppel
bírt.

A
Csókási-zug
átjárójánál 15 órakor
vette kezdetét a
szemétgyűjtés.
Rövid tájékoztatás
után Jankulár Zsolt
irányításával a holtág
mentén, a bevezető
utakon zajlott a
szemétgyűjtés.
Mivel a holtág
partvonala jelentős
részt beépített, így
rövidebb szakaszt
sikerült átfésülnie
a résztvevőknek. A
munka végeztével
Dr.
Simándi
Péter
előadását
hallgathattak meg az érdeklődők. A
témák közül kiemelkedett a szelektív
hulladékgyűjtés, mely úgy gondoljuk
mind az iskolások, mind a lakosság
szemléletformálásban fontos szereppel
bírt.
A szemétgyűjtő akció célja az volt,
hogy a projekt által érintett területet,
a holtágak környékét és a bevezető
utakat a lakosság bevonásával,
mintegy közösségi munka formájában

Schöneck újra itthon
Régi
barátként
üdvözölhette
Gyomaendrőd az Intonation Freien
Sänger Kilianstädten testvérkórust
és a Cornelia Rück polgármester
asszony vezette nyolc fős testvérvárosi
delegációt, akik 2019. június 27-én a

németországi Schöneckből érkeztek
városunkba immár ötödik alkalommal.
A
Gyomaendrődi
Zenebarátok

Kamarakórus örömmel szervezte meg
a vendégek programsorozatát, melynek
során a német kórus műsort adott a
Gyomaendrődi Járási Hivatalban és a
szarvasi Zenepavilonban is.
A schönecki városi delegációt külön
köszöntötte Toldi Balázs
p o l g á r m e s t e r,
Dr.
Pacsika
György a Járási
Hivatal vezetője,
Lehóczkiné
Tímár Irén alpolgármester
as�szony és Gózan
Sándor
önkormányzati képviselő. Toldi Balázs
polgármester
vezetésével
a
német
vendégek a Skylotec
Hungary Kft. és a Hídknap Faipari
Kft. üzemeiben is látogatást tettek.
Az endrődi katolikus templomban a

megtisztítsuk. Ezúton is köszönjük
a Körös Kajak Sport Egyesület
és a lakosok aktív részvételét a
kampányban!
A
program
a
Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program
TO P - 2 . 1 . 3 - 1 6 - B S 1 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 4
azonosítójú
„Fűzfás-zugi
áteresz
felújítása” és a TOP 2.1.3-16-BS12017-00005 azonosítójú „Csókásizugi áteresz felújítása” című projektek
keretein belül valósult meg.

schönecki és a gyomaendrődi kórus
előadása, valamint néhány közösen
énekelt összkari produkció méltó
módon zárta be a nagyszerű hangulatú
vendégséget.
Az eltöltött napokból nem hiányzott
a felhőtlen jókedv sem, a német
lelkesedés töretlen volt a halászlé, a
gulyásleves, a pálinka, a magyar zene
és az utánozhatatlan magyar virtus
iránt. Igazi meglepetés-ajándék volt
a Suttyomba zenekar esti érkezése; a
parlamenti látogatás pedig ugyancsak
emlékezetes
pillanatokat
adott
valamennyi résztvevőnek.
A
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus köszönetet mond a
városvezetésnek, a Fészek Panziónak
és a Hárs Hotelnek, továbbá mindazoknak, akik részt vettek a találkozó
szervezésében, és segítséget nyújtottak
ahhoz, hogy a német vendégek kitűnően
érezhessék magukat Gyomaendrődön.
Köszönjük a barátságot, Schöneck,
visszavárunk benneteket!
a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus nevében:Dr. Papp Lilla
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Sajtóközlemény
Megvalósult a Csókási zugi áteresz felújítása Gyomaendrődön
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 „Csókási zugi áteresz felújítása”
című Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban
részesült.
A projekt célja az 1885-1886 között keletkezett, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területen elhelyezkedő,
1,3 km hosszú és 45 m átlagos szélességű Csókási zugi holtág belterületi belvíz biztonsága megteremtése.
A holtág tulajdonosa és kezelője Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a halászati-horgászati jogot a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) gyakorolja.
A holtágon, a bejáró földgát alatt korábban mindössze egy Ø 100-as vasbeton csőáteresz 79,60 mBf
folyásfenék szinttel biztosította a holtág leüríthetőségét. Az áteresz átfolyási keresztmetszete nem volt
elégséges a biztonsággal történő leüríthetőséghez.
A fejlesztéssel a belvízvédelmi befogadók kapacitása magasabb szintre emelkedik. A műtárgy megépítéssel a
nagyobb keresztmetszet biztonságosabb leüríthetőséget eredményez, ezáltal biztonságosabbá válik a holtág
vízgyűjtő területéről származó vizek befogadása.
A kivitelezés során a korábbi Ø 100-as áteresz helyett egy 200 x 200-as keresztmetszetű vasbeton műtárgy
került megépítésre. Emellett helyi szemléletformáló társadalmi akció, környezettudatosságot erősítő oktatás
is megvalósult.
Projekt összköltségvetése: 75 000 000 Ft.
A projekt befejezésének dátuma: 2019.08.31.
A projektről bővebb információt a www.gyomaendrod.hu/list/top_projektek/8457 oldalon olvashatnak.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Sajtóközlemény
Megvalósult a Fűzfás zugi áteresz felújítása Gyomaendrődön
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 „Fűzfás zugi áteresz felújítása”
című Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban
részesült.
A projekt célja az 1872-1887 között keletkezett, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területen elhelyezkedő,
2,3 km hosszú és 44 m átlagos szélességű Fűzfás zugi holtág belterületi belvíz biztonsága megteremtése.
A holtág tulajdonosa és kezelője Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a halászati-horgászati jogot a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) gyakorolja.
A holtágon, a bejáró földgát alatt korábban egy Ø 100-as vasbeton csőáteresz 78,93 mBf folyásfenék szinttel
biztosította a holtág leüríthetőségét. Az áteresz átfolyási keresztmetszete nem volt elégséges a biztonsággal
történő leüríthetőséghez.
A fejlesztéssel a belvízvédelmi befogadók kapacitása magasabb szintre emelkedik. A műtárgy megépítéssel a
nagyobb keresztmetszet biztonságosabb leüríthetőséget eredményez, ezáltal biztonságosabbá válik a holtág
vízgyűjtő területéről származó vizek befogadása.
A kivitelezés során a korábbi Ø 100-as áteresz mellett egy 300 x 300-as keresztmetszetű vasbeton műtárgy
került megépítésre. Emellett helyi szemléletformáló társadalmi akció, környezettudatosságot erősítő oktatás
is megvalósult.
Projekt összköltségvetése: 95 000 000 Ft.
A projekt befejezésének dátuma: 2019.08.31.
A projektről bővebb információt a www.gyomaendrod.hu/list/top_projektek/8451 oldalon olvashatnak.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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ÉLETKORHOZ KÖTÖTT VÉDŐNŐI
SZŰRŐVIZSGÁLATOK 0-7 ÉVES KORIG
A szűrővizsgálatok célja a fejlődésben történő megtorpanások,
eltérések korai felismerése, a betegségek kialakulásának megelőzése.
KÉRJÜK, HOGY VÉDŐNŐI SZŰRŐVIZSGÁLATOKRA
ADOTT ÉLETKOR BETÖLTÉSÉIG HOZZA EL
GYERMEKÉT!
Bővebb tájékoztatást gyermeke védőnőjétől kaphat.

A VÉDŐNŐI SZŰRŐVIZSGÁLATOK IDŐPONTJAI:
1. hónapos 2. hónapos 3. hónapos 4. hónapos 6. hónapos 9. hónapos 1. éves
15. hónapos 18. hónapos 2. éves 2,5. éves 3. éves 4. éves 5. éves 6. éves
7. éves (csak ha szükséges)

28

HÍRMONDÓ

