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Meghaladja a három-milliárd forintot Gyomaendrőd 2021. évi költségvetése
A 2021. évi költségvetés előkészítése
a
költségvetési
koncepció
összeállításával indult, még 2020.
novemberében. Ezt Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Polgármestere az 1/2021. (I. 5.)
Gye. Kt. határozatával fogadta el. A
koncepció elkészülte után a képviselőtestület tagjainak lehetősége volt
javaslatok megtételére, az intézmények
és gazdasági társaságok vezetőinek
alkalma volt az általuk képviselt
szervezet 2021. évi költségvetéséről
egyeztetni, véleményt nyilvánítani.
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. § (4) bekezdése kimondja, hogy
a költségvetési rendeletben működési
hiány nem tervezhető, ennek érdekében,
a
költségvetés
egyensúlyának

biztosítása céljából a bevételi forrásokat
kellett felülvizsgálni és rangsorolni
a kiadásokat. A képviselők által is
jóváhagyott 2021. évi költségvetést a
kiadását és bevételi oldalon 3.178.325
ezer forintban a rendkívüli jogrend
alapján, Toldi Balázs polgármester
2021. február 25-én rendeletben fogadta
el. A költségvetésben elkülönített keret
áll rendelkezésre a megújult Sport,
valamint a Közösségi, Művelődési
és Rendezvény Alapban, amelyek
pályázati úton elnyerhető támogatást
nyújtanak a civil szervezetek számára.
A városi rendezvényekre elkülönített
keret: Sajt- és Túrófesztivál, Halfőző
verseny 2.000, nemzeti ünnepek 350,
gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó
Fesztivál-Kállai
Napok,
Főtéri
sokadalom rendezvényeket támogatja.

A felújítások között szerepel: a
járdafelújítás támogatási alap, a
Selyem út 124. belső burkolat
felújítása, utak és járdák felújítása
a városban, vízmű rekonstrukciós
munkák, a Határ Győző Városi
Könyvtár ereszcsatorna felújítása, a
Tulipános Óvoda felújítása, a Vásártéri
Óvoda nyílászáró cseréje, játszóterek
felújítása, a Fő út 80. tetőfelújítás,
Jókai úti épület felújítása – udvari
épület.
Beruházások mintegy 731 millió forint
értékben: parkolók és útépítések,
közvilágítási hálózat bővítés, Révzugi
szivattyútelep frekvenciaváltó csere,
kisbusz beszerzés, fogászati röntgen
beszerzés, gazdaság élénkítő, turisztikai
koncepció, ingatlan vásárlás, térfigyelő
kamerarendszer, gyalogos átkelőhely,
informatikai beszerzések, új TESZK
készítés, a holtágak vízutánpótlásának
helyreállításának előkészítése, útés járdaépítési pályázat, temetők
fejlesztése (urnafal, szórt út és kerítés
építés,
illemhelyek
kialakítása),
társasház építés, játszótér építés a
Szabadság téren, Gyomaendrődi Liget
Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése
előkészítés, közfoglalkoztatás eszköz
beszerzés, a 2021. évben induló
pályázatok előkészítési feladataira
elkülönített összeg, a TOP-1.4.1-19BS1-2019-00007 Bölcsőde építés
Gyomaendrődön pályázat befejezése,
konténerbeszerzés,
Templomzugi ivóvízhálózat bővítése, állati
hulladék befogadó telep fejlesztése,
gyepmesteri telep infrastrukturális
fejlesztése LEADER. Valamint a
hivatal és az intézmények részére
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.
Nagyobb összeg áll rendelkezésre
a Városi Egészségügyi Intézmény
részére röntgen és számítógépes
hálózat
fejlesztés,
valamint
a
Térségi Gondozási Központnál is
eszközfejlesztés.
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Megkérdeztük a polgármestert
Szokatlan év, szokatlan helyzetek:
a polgármester fogadta el a város
költségvetését.
Sajnos még mindig tart a koronavírusjárványhelyzet, emiatt a képviselőtestületi ülésekre sem kerülhet sor, ezért
rendeletben fogadtam el városunk ez
évi költségvetését. Még a tavalyi évben
elkezdtük a koncepció kidolgozását,
amely ugyan nem kötelező, de
jobban
átláthatók,
könnyebben
egyeztethetők a lehetőségeink a
felmerülő igényekkel. A költségvetés
készítése előtt már ismertek voltak
azok a jelentős változások: gondolok
itt a gépjármű adóra és az iparűzési
adóra, amelyek súlyosan érinthették
volna a költségvetésünk egyensúlyát.
A gépjármű adó és az idegenforgalmi
adó beszedéséből keletkező bevétel
már a tavalyi évben is elvonásra került,
ez nem volt új elem. A vállalkozásokat
kedvezően érinti, hogy az iparűzési adó
50%-át kell befizetniük. Ez ugyanakkor
az önkormányzatok legjelentősebb
olyan forrása, amelyből a költségvetés
azon sorait lehet finanszírozni, ahol
alacsony a normatíva, vagy éppen
nincs is, de kötelező feladat, vagy
olyan vállalás, amely a lakosságot
széles körben érinti. A gépjármű és
idegenforgalmi adóbevétel kiesése
negyven millió forintra tehető. Ezzel
szemben vannak olyan normatív
támogatások pl. az önkormányzati
hivatal fenntartására, vagy a kulturális
területre érkező, amely növekedett.
Szerencsére, mi azok közé a
települések közé tartozunk, akiknek
a teljes összeget megtéríti majd az
állam. Mivel ez százötven millió forint
körüli összeg, nagyon lényeges, hogy
két ütemben visszaigényelhetjük.
Emiatt nem volt szükség arra, hogy
drasztikus elvonások legyenek akár
az intézményeknél, akár a gazdasági
társaságoknál, vagy fejlesztéseinknél.
Ahogyan a képviselők már a koncepció
készítés időszakában is részt vettek a

kidolgozásban, most is számítottam
a
véleményükre.
Javaslataikat
beépítve készült el a költségvetés. A
költségvetésben szerepelnek az előző
évről áthúzódó fejlesztések összegei is,
de szerepel benne már a fürdőberuházás
előkészítésére felhasználható összeg
is. A fejlesztési oldalon olyan elemek
kerültek beépítésre, amelyeket az
elkövetkező
pályázati
ciklusban
pályázati forrásból nem tudunk majd
megvalósítani
Pályázatokról
is
egyeztetett
a
képviselőkkel.
A területfejlesztési operatív program
TOP Plusz néven folytatódik A
pályázatok
kezelése
várhatóan
továbbra is a megyei önkormányzatok
kezelésében marad. Kevesebb, de
nagyon komplex pályázati felhívás
fog megjelenni, jól lefedik, hogy
milyen fejlesztésekre lehet szükség
egy-egy településen. Az ötletcsomag
már összeállt, ezeket kell majd a
pályázati kiírásokhoz illesztenünk.
Továbbra is megmarad az eddigi
rendszer, csak nem lesz széttagolva,
felaprózva.
Lehetőségünk
lesz
szociális, infrastrukturális, energetikai
beruházásokra. Úgy tudjuk az
önkormányzatok saját kezelésében
lévő úthálózatok, az egészségügyi
alapellátás, a köznevelés fejlesztésére is
lesz lehetőség. Most a lehető legjobban
elő kell készítenünk az ötleteinket,
hogy az elsők között adhassuk be
pályázatainkat. Kiemelt területnek
tartom az ipari park fejlesztését. Az ott
meglevő kb. 14 hektárnyi területünk
közműfejlesztése, és az úthálózatának
építése nagyon fontos célkitűzésünk.
A turisztika területén első helyen
áll a fürdőfejlesztés, a vízi- és
horgászturizmus további fejlesztései,
a verseny és szabadidős vízi
tevekénységek támogatása a belterületi
holtágakon, lesz a középpontban.
Nagyon szeretném, ha megvalósulna
a belterületi utak és járdák fejlesztése,

erre is pályázni fogunk. Ezek a területek
állnak a fókuszban, ezekre fektetjük a
legnagyobb hangsúlyt.
Megjelent a Belügyminisztérium
pályázati
felhívása,
amellyel
kapcsolatban arra döntöttünk, hogy
a Kossuth út felújítására adunk be
pályázatot. A Bajcsy út és a Hősök út
közötti nagyon forgalmas és frekventált
útszakasz
felső
kopórétegének
felújítására pályázunk, valamint a
Hősök út Rákóczi utcától Kisréti utcáig
tartó szakaszát is ebből a forrásból
kívánjuk felújítani.
Tavaly a vírushelyzet miatt nem
valósult meg a felnőtt kondipark
építése, valamint a gyermekjátszótér.
Az Október 6. lakótelepre tervezett
kültéri, felnőtt fitneszpark állami
beruházás, itt mi csak a helyet
biztosítjuk. Reméljük, hogy az idén
már sor kerül a kivitelezésre, birtokba
veheti a lakosság. A Szabadság térre
tervezett gyermekjátszótér elnyert
összegéhez önerőt is kell biztosítanunk.
Ez az összeg az idei év költségvetésében
szerepel, a közbeszerzési eljárások
lebonyolítása után kezdhetjük a
kivitelezést.
Mi lesz a városi nagyrendezvényekkel?
Tervezzük, szervezzük őket. Bízom
benne, hogy az idén már lehetővé
válik, hogy megrendezésre kerüljenek.
A költségvetési forrást beterveztük.
Önkormányzati szervezésben a sajtés túrófesztiválra szeptemberben
számíthatnak az érdeklődők. Bár
lehet, hogy már a nyári időszakban
is lehet majd nagyrendezvényeket
tartani, a sajtkészítmények miatt
szeptemberben állapodtunk meg a
szervező partnerekkel. Augusztusban
a Halfőzőversenyre készülnek a
szervezők és gőzerővel készülünk
a Kállai napok megrendezésére is.
A források elkülönítésre kerültek,
a vírusoknak és az időjárásnak kell
kegyeibe fogadniuk bennünket, hogy
végre a szórakozás is megjelenhessen
a lakosság életében.
Köszönöm a beszélgetést!

Pályázati forrásból újul meg a Körös Látogatóközpont
Toldi
Balázs
polgármester:
Az EMMI-től tizenkét millió
forint
érkezett
az
Aranka
Babamúzeumnak is helyet adó Körös
Látogatóközpont udvari épületének
korszerűsítéséhez.
Az
épület
fűtése nem megoldott. Szeretnénk
alkalmassá tenni arra, hogy télen is

használható legyen: kiállítótérként,
vagy rendezvények megtartására.
Szigetelést
és
épületgépészeti
munkánkat, cserepezést terveztünk,
valamint az udvaron térkövezést
és kerítésépítést, valamint a
csapadékvíz elvezetést az udvarból.
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Közbeszerzés előtt áll a Hősök útjára tervezett lakásépítés

Galambtenyésztés
A
gyomaendrődi
önkormányzat
közmunkaprogramja a megyéből
elsőként csatlakozott a Nemzeti
Húsgalamb Tenyésztési Programhoz,
amelyet az Agrárminisztérium hirdetett
meg a közfoglalkoztatás fejlesztése
érdekében. A húsgalambtenyésztés
piaci körülményeinek megteremtésével
a helyi gazdaságok erősíthetők. A
nemzetközi piacokon megnőtt a kereslet
a galambhús iránt, ez is indokolta
a program meghirdetését. Mivel
városunkban is hagyománya van a
galambtenyésztésnek, ezért jelentkezett
az önkormányzat a galambtenyésztési

Az önkormányzati lakásállomány
bővítése és a fiatalok lakáshoz jutását
segítendő program keretén belül a
Hősök útra tervezi az önkormányzat
egy új építésű, több lakásos épület
építtetését. A több lakásból álló
épületre már jelezték érdeklődők az
igényüket, az önkormányzat is szeretne
itt 2-3 lakást saját tulajdonában,
bérlakásként megtartani. A Hősök

út 56. sz. alatti vállalkozók háza
helyén építendő társasházra CSOK
és kedvezményes hitel is felvehető
lesz. Kedvező hír a vásárlóknak,
hogy a kormány az új építésű lakások
ÁFÁ-ját 5 %-ra csökkentette, amely
jelentős összeg is lehet. A kivitelezési
tervek elkészültek, a költségvetés
elfogadása után dönt a testület a
közbeszerzésről.

munkaprogramra. A pályázat keretében
épületvásárlásra és átalakításra és hat
fő foglalkoztatására kaptak támogatást
egy mintaprogramban. A kiszemelt
épület megvásárlásra került, átalakítása
megtörtént. Novemberben megérkeztek
a tenyészgalambok, amelyek már első
fiókáikat nevelik. Mivel a galambok
ellátása 24 órás feladatot ad, ezért a
program hat fő foglalkoztatására is
lehetőséget nyújt. A galambtenyésztési
program másik jelentős pozitívuma,
hogy a húsgalambok felvásárlására
a minisztérium garanciát vállalt, ez
jelentős biztonságot nyújt. A programot
legalább öt évig kell üzemeltetni, ez
hosszútávú foglalkoztatást jelent. A

programot közvetlenül a Gyomaendrődi
Járási Hivatal koordinálja.

A magyar autósex tyúkgalambot, amely húsgalamb is, Gyomaendrődön tenyésztették ki.

Kner Piroska szakácskönyvének kiadása

A Határ Győző Városi Könyvtár költségvetésében szerepel egy elkülönített
összeg is, könyvkiadásra.

2017-ben
K o v á c s
György
és
Kovácsné Sári
Enikő nagylelkű adományaként került birtokunkba Kner
Piroska (Kner
Izidor testvére) kézzel írt
szakácskönyve és néhány
Kner
dokumentum, amelyek különleges értékek:
Kner Sámuel
(Izidor édesapja),
Kner
Izidor és fia
Imre néhány,
kézzel írott levele, ezek borítékjai és fotók. Könyvkiadásra nem minden évben tudunk jelentősebb összeget fordítani, ezért húzódott idáig a kiadás.

A célunk az, hogy egy olyan igényes,
gazdagon illusztrált könyv kerüljön
kiadásra, amely méltón képviselheti
a Kner családot, a kneri hagyományokat és minőséget. Ugyanakkor
legyen könnyen olvasható, érdekes,
és legyen alkalmas arra, hogy a lakosságot, az idelátogató turistákat,
de a gasztronómia iránt érdeklődőket akár széles körben is, megnyerje
vásárlóként. Reméljük, hogy olyan
könyvet tudunk kiadni, amely képviselheti Gyomaendrődöt is. A receptek
válogatásában, az ételek fotózáshoz
történő főzésében számítunk Tímár
Attila és Tímár Albin mesterszakács
szakácsolimpikonokra. Számíthatunk
a Kner nyomda szakmai segítségére,
kapcsolati tőkéjére. További források
bevonása miatt tárgyalásokat folytatok, több lehetőség is körvonalazódik.
A könyv kiadását legkésőbb 2022-ben
az ünnepi könyvhétre tervezzük. De
ha minden jobban halad, mint terveztük, akkor már az idén, a karácsonyi
könyvvásárra is megjelenhet. – mondta el lapunknak Toldi Balázs polgármester.
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Rágcsálók elleni védekezés magán- illetve közterületen
Az elmúlt időszakban sajnos ismét
gyakori a rágcsálókkal kapcsolatos
bejelentés, amely egerek és a patkányok
közterületen és magánterületen való
fokozott elszaporodásából adódik.
A leginkább a gondozatlan szemetes
udvarokon, mezőgazdasági termények
tárolására
szolgáló
épületekben
fordulnak elő a kártevők. Ott, ahol
állattartás folyik és termény, állateledel
van az udvaron, melléképületben, szinte
biztos a megjelenésük. A rágcsálók
magánterületen és közterületen való
előfordulása szorosan összefügg,

sem a patkányok, sem az egerek nem
veszik figyelembe a telekhatárokat.
Teljes kiirtásuk szinte lehetetlen, de
mindent meg kell tenni azért, hogy
számuk csökkenjen és életterük
visszaszoruljon. A Városüzemeltetési
osztály felhívja a figyelmet a települési
környezet, továbbá az ingatlantulajdon
tisztán tartására, az ingatlanon lévő
rágcsálók folyamatos irtására – az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV
törvény 73. § (1)) bekezdése alapján
- mely az ingatlan tulajdonosának
feladata.
Közterületen,
utcákon,

tereken az önkormányzat gondoskodik
a rágcsálómentesítésről.
Ha lakókörnyezetében közterületen
észleli rágcsálók jelenlétét, akkor
azt mindenképp érdemes tudatni
a
Városüzemeltetési
osztállyal
a
varosuzem@gyomaendrod.hu
email címen vagy a 0666/386-122
telefonszámon.
A szakemberek
ilyenkor helyszíni szemlét végeznek
és a fertőzöttség súlyossága és
szükségessége esetén szakértő céget
bíznak meg a feladat elvégzésével.
Pap-Szabó Katalin, jegyző

Kistérségi Óvoda hírei Tájékoztató Tipegőkert Bölcsőde nyitásáról
A
Területfejlesztési
Operatív
Program támogatásból 2020-ban
felépült bölcsődei intézmény új,
családbarát szolgáltatásként jelenik
meg a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzati
Társulás
fenntartásában,
mely
hozzájárul a kisgyermekes családok
életminőségének
javításához,
a
szülők munkavállalási esélyeinek
növeléséhez.
A
Tipegőkert
Bölcsőde
a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvodához integráltan,
közös igazgatású intézményként
2021. augusztus 1-től kezdi meg
működését.
Szakmai
munkánk
közös területei a szocializáció, a
kultúraátadás, az értékközvetítés,
a személyiségformálás. Szakmai
programjaink a családra, mint
komplex rendszerre építenek, így
nem csak a kisgyermek nevelésétgondozását, hanem az egész család
támogatását, segítését célozzuk meg.
Ezen felül számos előnnyel bír a két
intézménytípus közös működtetése:
• A gyermekek fejlődésének nyomon követhetősége folyamatos,
ezáltal a fejlesztés hatékonyabb
• Megkönnyíti a bölcsőde-óvoda átmenetet, főként a szokásrendszer
összehangolása és a gyermekismeret révén
• Könnyebb és folyamatosabb a
kapcsolattartás a szülőkkel
• Az együttműködés során a szakmai ismeretek átadásával, bővítésével a szakemberek szakmai
megújulása is rendszeres lehet.
Jelenleg az engedélyeztetési eljárások
szakaszába érkezett a fejlesztés.

A bölcsődei ellátásra vonatkozó
igények
előzetes
felmérésére
várhatóan márciusban fog sor
kerülni, melyről a hivatalos online
portálokon (www.gyomaendrod.hu,
www.kistersegiovoda.hu)
fogunk
tájékoztatást nyújtani.
A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves
korig biztosítja a napközbeni
ellátást
nevelést, gondozást,
felügyeletet,
étkeztetést
azon
gyermekek számára, akiknek szülei,
nevelői, gondozói
• munkavégzésük,
• munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,
• nappali rendszerű iskolai oktatásban,
• a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
• felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük
• képzésben való részvételük,
• betegségük,
• vagy egyéb ok miatt, napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Két csoportban, 28 férőhelyen
várjuk a gyomaendrődi, valamint
a társuláshoz tartozó csárdaszállási
és hunyai kisgyermekes családok
érdeklődését.
A maximális férőhelyszám és a
ténylegesen elérhető férőhelyszám
egymástól
eltérhet,
mivel
a
korosztályoknak
megfelelő
csoportbeosztás alacsonyabb betöltött
férőhelyszámot eredményezhet.
Információ,
tájékoztatás
az
ovodavezeto@gyomaendrod.hu
levelezési címen kérhető.
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FEKETE Lászlóné Jutka néni emlékére
A gyomaendrődi óvodapedagógusok
ismét emlékeznek. 89 éves korában
búcsúztunk el városunk egykori
ismert óvónőjétől, Fekete Lászlóné
Jutka nénitől. Rá emlékezünk…
Jutka
néni
1950-1951
között
Szarvason,
az
Óvónőképző
gyakorló
óvodájában,
1951-től
pedig Gyomán, az Óvónőképző
gyakorló óvodájában volt óvónő az
intézet megszűnéséig. Ezt követően
vezető óvónő és szakfelügyelő
munkakörben
tevékenykedett
városunkban nyugdíjazásáig. Alkotó
életútja során mindig fontosnak
tartotta, hogy tudását, a gyermekek
óvodai
nevelésével
kapcsolatos
szakmai ismereteit megossza a
pedagógus
társadalommal,
így
folyamatosan
tartott
szakmai

előadásokat különböző fórumokon.
Az Óvodai nevelés folyóiratban több
alkalommal jelentek meg írásai is. A
Megyei Testnevelési Munkaközösség
vezetőjeként
is
tevékenykedett.
A pedagógus élethivatás melletti
elköteleződését
több
rangos
elismeréssel is méltatták. Kiváló
Óvónő, 1986; Kiváló Munkáért,
1982;
Pedagógus
Szolgálati
Emlékérem, 1988; Aranydiploma,
2000.
Gyémántdiploma,
2010;
Vasdiploma, 2015; Rubindiploma,
2020. Jutka néni magas szintű
szakmai
tudásával,
példaértékű
pedagógusi elhivatottságával örökre
letette névjegyét a gyomaendrődi
óvodatörténetben.
Szeretettel és tisztelettel őrizzük
emlékét!

Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja
Az Országgyűlés 2000. június 16-án minden év február
25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává
nyilvánította. Ebből az alkalomból Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Polgármestere és Lehoczkiné
Timár Irén Alpolgármester, valamint a Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői koszorút
helyeztek el a Gyomai Köztemető emlékhelyén. A
veszélyhelyzetre való tekintettel, zártkörben zajlott a
koszorúzás.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Magyar Parasport Napja 2021
Február 22-én ünnepelte az ország
a Magyar Parasport Napját.
A
Magyar
Paralimpiai
Bizottság
(MPB) és a Fogyatékosok Országos
Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége (FODISZ) a parasportok
és a parasportolók megünneplésére
készülve
LÉLEKMOZGATÓ
programjával meghívta iskolánkat

is a csatlakozásra. A Lélekmozgató
program
fizikai
aktivitásokra
és elméleti órákra buzdította az
iskolákat, óvodákat. Az alsósok
tanmesék
meghallgatásával,
a
FODISZ
honlapján
található
színezőkkel és önállóan készített
plakátokkal hangolódtak rá a
program szellemiségére. A gyerekek
eltakart
szemmel
gyurmáztak,
így közlekedtek az iskolában és
így vettek rész testnevelés órán
is. Bár nagyon élvezték, azért azt
elismerték, hogy nagyon nehéz
feladat lehet látás nélkül élni.
A felsős diákjaink kipróbálhatták az
ülőröplabdát és a csörgőlabdázást.
Bár az órák nagyon jó hangulatúak
voltak, ennek ellenére egyik sportág
sem volt könnyű próbatétel. Az

osztályfőnöki órákon megnézték
a javasolt videókat, majd kötetlen
beszélgetések formájában, illetve
gondolattérképek
készítésével
dolgozták fel a parasport témakörét.
Mind a fizikai kihívások, mind a
lelki vonatkozású, elgondolkodtató
foglalkozások nagy hatással voltak
ránk. A program elérte célját: nagyobb
csodálattal
és
megbecsüléssel
fordulunk parasportolók felé.

Kipróbáltuk a síelést Eplényben
A SKI43 program keretében lehetett
pályázni
egynapos
síélményre
teljes felszerelés biztosítása mellett.
Iskolánkban az 5.b és a 6. b élt a
lehetőséggel, és nagy meglepetésünkre
és örömünkre megkaptuk az e-mailt,
hogy mehetünk. A program 2-szer
70 percet ölelt fel, melyben az első
70 perc havas játékokat, csúszkálást
és hógolyózást jelentett, a második

körben pedig oktatás folyt. A gyerekek
elsajátíthatták a síelés alapjait a léc
felcsatolástól a megállásig.
Nagyon jól éreztük magunkat
és
örültünk,
hogy
végre
kimozdulhattunk. Reméljük jövőre is
lesz rá lehetőségünk! A kirándulások
a Rózsahegyi iskola Diákjaiért
Alapítvány támogatásával valósultak
meg.

Farsang, kicsit másképp…
„Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot:
Takarodjon el a télÖrvendezzen aki él.”
(Sarkady Sándor: Farsang)
Ebben az évben nem a megszokott
forgatókönyv
szerint
tartottuk

iskolánkban a farsangi mulatságot. A
járványhelyzet, nagy sajnálatunkra,
átírta a hagyományos programunkat,
aminek számunkra fontos eleme a
tornatermei felvonulás, közös játék,
ahol az alsó tagozatos kisdiákok
mellett a nagycsoportos óvodások is
szép számmal részt szoktak venni.

Ilyenkor bepillanthattak az iskolánk
életébe, ismerkedhettek a tanítókkal,
tanulókkal. Ezt az élményt most
az iskolánk honlapján található
fényképekkel igyekszünk pótolni.
Az osztályok tantermi keretek között
tartották meg a jó hangulatúra sikerült
farsangi délutánt. A sok jelmez,
a finomságok a szülői támogatást
tükrözték, amit ez úton is köszönünk.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Szép Magyar Beszéd
Sikeresen pályázott az iskola Sportegyesülete
verseny
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános kialakításához, erősítéséhez, valamint
Iskola Sportegyesülete a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
keretén belül a Pénzügyminisztérium
Regionális
Fejlesztési
Operatív
Programok Irányító Hatósága által
kiadott
TOP-7.1.1-16
Kulturális
és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés
a városi helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva című felhívására 2
támogatási kérelmet nyújtott be.
A pályázatok 100%-os támogatási
intenzitású, vissza nem térítendő
támogatásban részesültek.

A Kalandozások Gyomaendrődön –
nyári táborok szervezése a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában című pályázati projekt támogatási
összege 2.348.357 Ft. A projekt keretében 3 turnus nyári napközis tábort
valósítunk meg, melyek fő célkitűzése:
az intézményben tanuló gyermekek
nyári szünidős tevékenységének bővítése, a szabadidő hasznos eltöltésének
biztosítása, közösségépítő programok
szervezése.
A táborok keretében megvalósítani
kívánt programok, előadások olyan
ismereteket nyújtanak a résztvevő
gyerekek számára, melyek fejlesztik
kreativitásukat, sokoldalúságukat, hozzájárulnak az egészségtudatos életmód

támogatják a fenntarthatóság pedagógiáját.
A „Hajrá Kisbálint!”” – családi programok szervezése a Gyomaendrődi
Kis Bálint Általános Iskolában című
pályázati projekt támogatási összege 3.367.382 Ft. A projekt keretében
megvalósítani kívánt rendezvények
alapvető célja, hogy a már hagyományos iskolai sportprogramjainkat megnyissuk tanulóink szülei, családjai előtt
is, így egészségnevelési programunk
nem csak közvetetten, hanem közvetlenül is eljuthat hozzájuk. Mindemellett lehetőséget szeretnénk biztosítani
a családok számára, hogy minőségi
időt tölthessenek el együtt – a programok keretében szervezett előadások,
hagyományőrző kézműves foglalkozások, gasztronómiai bemutatók és közös
sporttevékenységek által.

Farsang és Bálint – nap
Iskolánkban 2021.02.16-án került
sor a XVIII. Bálint-Valentin Napi
Kavalkád
megrendezésére.
A
járványhelyzet miatt idén rendhagyó
módon, osztályszinten zajlottak a
programok.
Az alsós gyerekek jelmezbe bújtak és
egész délután ünnepelték a farsangot.
Az osztályok játékokat ajándékoztak
egymásnak, álarcokat készítettek,
volt zsákbamacska, a néptáncos
gyerekek pedig télűző műsort adtak
elő. A zenés, táncos délután vidáman,
jó hangulatban telt,melynek végén
nem maradhatott el a farsangi fánk
elfogyasztása sem.
A felső évfolyamokon a programok
szervezését ebben a tanévben is a
Diákönkormányzat vállalta magára.
Az előzetes feladatok között szerepelt
az osztálytermek dekorálása, télűző

rigmusok gyűjtése, illetve az osztályok
játékos feladatokat adtak egymásnak.
Néhány osztály kalandként fogta fel
a napi programot, s jelmezt is öltött
magára. A kavalkád programjai
jelmezes fényképezkedéssel indultak,
majd egy kilenc kérdésből álló kvízfeladat és egy online kirakó várt a
gyerekekre. A feladatok pontozásra
kerültek, melynek eredményeként az
5-6. osztályosok között az 5.a osztály
szerezte meg az első helyezést, míg
a 7-8. évfolyamokon a 8.a osztály
bizonyult a legügyesebbnek. Minden
osztály elismerő oklevelet vett át
a lelkes részvételéért, a győztes
osztályok jutalma pedig egy-egy
csokitorta volt.
A nap programját tombolaárusítás
is színesítette, amelyen 300 ajándék
talált gazdára.

2021. február 23-án a Gyomaendrődi
Kis Bálint Általános Iskola Humán
Munkaközössége
rendezte
meg
a Kazinczyról elnevezett szépen
beszélő, szépen olvasó verseny
területi fordulóját.
A versenyen
a város általános iskolás tanulói
vettek részt. A szabadon választott
szöveg elmondása után a kötelező
szöveget olvasták fel a versenyzők.
A zsűri döntése alapján a következő
eredmények születtek: 5-6. osztály: 1.
helyezett: Botos Lujza – Rózsahegyi
Kálmán
Kistérségi
Általános
Iskola, 2. helyezett: Puska Hanna
– Kis Bálint Általános Iskola, 3.
helyezett: Újvári Eszter – Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola,
külön díjas: Varga Zoltán – Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium tanulója. A 7- 8.
korosztályból: 1. helyezett: Kiszely
Kitti – Kis Bálint Általános Iskola,
2. helyezett: Medve Dorka: - Kis
Bálint Általános Iskola, 3. helyezett:
Hanyecz Nikolett – Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola,
külön díjas: Horváth Nikolett –
Rózsahegyi
Kálmán
Kistérségi
Általános Iskola. Az országos
versenyre az első helyezett - Kiszely
Kitti jutott tovább, felkészítője:
Hunya Jolán tanárnő. Gratulálunk a
versenyzőknek, felkészítőknek!

Megyei
Matematikaverseny
A 2020/21-es tanévben iskolánkból 4
harmadik, 5 negyedik, 3 hetedik és 1
nyolcadik osztályos tanuló nevezett
be a MATEGYE (Matematikában
Tehetséges
Gyermekekért
Alapítvány)
által
meghirdetett
Megyei Matematikaversenyre. Az
első fordulót az iskolában, 2021.
január 11-én írták meg a gyerekek.
9 diák vehetett részt 2021. február
22-én a második fordulóban,
amelyet a járványügyi helyzet miatt
minden tanuló a saját iskolájában
írt meg. Március végén derül ki,
hogyan
szerepeltek
tanulóink
ezen a megmérettetésen. További
eredményes munkát kívánunk a
versenyzőknek!

8

HÍRMONDÓ

Alföldi AASZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei
Osztálykirándulást nyertek!
Az élelmiszer-pazarlás
csökkentését, és ezáltal a
magyar munkahelyek védelmét célozta az Élelmezési
Világnap
alkalmából meghirdetett iskolai kisfilmpályázat. Az
Agrárminisztérium
felhívására
13
agrárszakiskola
pályázott szemléletformáló kisfilmmel. A NÉBIH,
a FAO és az
Agrárminisztérium
munkatársaiból álló szakmai zsűri pontozta a videókat a
megadott szempontok alapján. A szakmai zsűri szavazatai alapján iskolánk „Az alma útja” című videója nyerte
el az első helyezést. A kisfilmben tanulóink bemutatták,
hogy a foltos almát nem kell kidobni, hanem hámozás
után készíthető belőle almalé és almássütemény, a héját
pedig komposztálni lehet. Természetesen a lovak is szívesen veszik csemegének az almát. A jutalom egy osztálykirándulás a 11.A osztálynak a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkba. Köszönjük Molnár Andrea tanárnőnek a filmkészítés koordinálását és Gömöri Györgynek a közreműködést a nyertes videó elkészítésében.

Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium hírei – Általános Iskolai egység

Tisztelettel köszöntöm a kedves
Szülőket abból az alkalomból, hogy
gyermekük szeptemberben első osztályos lesz! Fekécs Editnek hívnak. 2004-től dolgozom a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és

Gimnáziumban. Jelenleg a magyar
nyelv és irodalom, ének és testnevelés
tantárgyakat tanítom osztályomban.
A pedagóguspálya számomra hivatást
jelent, elkötelezettséget, felelősséget
azokért a gyerekekért, akiket nap,
mint nap oktatok, nevelek.
Tudom, hogy a nagycsoportos gyerekek a szüleikkel együtt izgalommal,
kíváncsisággal és némi szorongással
várják az iskolakezdést. Igyekszem
mindent megtenni annak érdekében,
hogy zökkenőmentes legyen az óvodából iskolába történő átmenet. Az
első évfolyamon a tevékenykedtető,
élményt adó, felfedező, játékos tanulást részesítem előnyben. A tanulás
folyamatában igyekszem változatos
módszerekkel és eszközökkel minden
tanuló számára lehetővé tenni a fejlődést. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a gyerekeket.
Hiszem, hogy a naponta elhangzó
elismerő szavaknak motiváló erejük
van. A tanulás mellett olyan osztály-

közösség kialakítására törekszem,
ahol megtanulják tisztelni, segíteni,
elfogadni egymást a gyerekek. Fontos
számomra az érzelmileg biztonságos
tanulási környezet kialakítása. Célom:
nyugodt, békés légkörben, egymással toleráns gyermekek nevelése,
akik harmóniában tudnak élni az őket
körülvevő világgal. Önmagukat képviselni tudják, cselekedeteikért felelősséget vállaljanak, helyes értékrenddel bíró kisdiákokká váljanak.
Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert
úgy hiszem, a gyermekek fejlődését
együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban. Végezetül
azt üzenném a leendő kis elsősöknek
és szüleiknek, hogy ne izguljanak az
iskolakezdés miatt! Bízzanak bennünk, mindenben segítjük a gyerekeket és a hozzánk tanácsért forduló
szülőket! Örömmel várom a következő tanévet, hogy megismerhessem az
új elsősöket!
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Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy 2020-ban Ön is támogatta a Körös Kajak Sportegyesületet!
A Körös Kajak Sportegyesület 1998-ban alakult, tagja a Magyar Kajak Kenu Szövetségnek
(szakszövetségnek) és a Sportegyesületek Országos Szervezetének. Az elmúlt 22 év alatt
több száz gyermek ismerkedhetett meg a kajakozással, sárkányhajózással. Az egyesület célja
a versenysport területén az utánpótlás nevelés, versenyeztetés, a szabadidő sport területén
a vízi sportok megismertetése a gyermekekkel és felnőttekkel, mint pl.: sárkányhajózás, túrakenuzás. Számos Magyar
Bajnoki címet szereztek versenyzőink az elmúlt évek alatt és többen Világversenyeken is részt vettek már közülük. Az
Országos Bajnokságokon elért eredmények alapján rangsorolják az egyesületeket, ahol 2020-ban egyesületünk a 43.
helyen végzett a 96 egyesület között. Kiemelkedő eredményt értek el gyermek korcsoportos versenyzőink, akik 14. a
serdülő fiúk a 26. helyen végeztek a ranglistán. A befolyt támogatásokat az ők felkészítésére fordítjuk.
Kérjük, támogassanak minket 2021-ben is! Támogatóinknak és minden sportbarátnak jó egészséget kívánunk!
2021-ben is várjuk a gyermekeket az edzésekre, nyári táborunkba, a felnőtteket a sárkányhajós evezésekre!
Programjainkról a www.koroskajak.hu oldalon tájékozódhatnak
Köszönettel az elnökség nevében: Tímárné Tandi Gyöngyi elnök

Tájékoztatás a 4. számú A Gyomaendrődi labdarúgás krónikája 1905-1920
háziorvosi körzet
ellátásával kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Dr. Kolozsvári Árpád, a 4.
számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosa több évtized háziorvosi
szolgálat után 2021. március 31.
napjával nyugdíjba vonul.
A körzet működtetését 2021. április
1. napjától Dr. Magyar László
háziorvos látja el.
A rendelés új helyszíne:
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u.
3. orvosi rendelő
A rendelési idő:
Hétfő: 12,00-15,00
Kedd: 6,30-8,30
Szerda: 12,00-15,00
Csütörtök:6,30-8,30
Péntek: 12,00-15,00
A rendelés időpontegyeztetés alapján
történik. Rendelési időben hívható
telefonszám: 06/20/293-2889

A Bethlen Alapítvány kiadásában
átfogó könyv jelent meg az endrődi,
gyomai és gyomaendrődi labdarúgás
történetéről. Orovecz Ferenc Olivér

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

fáradhatatlan szerepvállalása és sok
önkéntes adatgyűjtő és közlő munkáját
Babos László szerkesztette könyv alakba. Kapható A ColorShop Papírboltban.

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu
Telefon/fax: 66/386-269

Az Ipari park területén (Inkubátorház)
bútorozott irodahelyiségek kiadók.
Érdeklődni munkaidőben:
Dinya József +36203836077 telefonszámon,
vagy a fenti email címen lehet.
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2021 | 02 | 28
Határ Győző Városi Könyvtár

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megvalósult Az Eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés
a nekem szülőhazám: helyi hagyományőrzés a határ győző városi
könyvtárban című programsorozat megvalósításához kapcsolódóan.
A Határ Győző Városi Könyvtár a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a
TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés
a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-7-1-1-16-HERFA-2019-00313 azonosítószámú projektje 12.191.848,- Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A projekt során megvalósult beszerzések: a pályázat segítségével megvalósul a könyvtárosok
számítógépes eszközeinek cseréje, korszerű IKR szoftverrel együtt. Olyan egyedi szoftver kerül
beszerzésre, amely lehetővé teszi a Gyomaendrődi Digitális Archívum létrehozását.
Eszközök és szoftverek, amelyek beszerzésre kerültek: Adobe Acrobat Pro szoftver 1 db, Win 10 2 db, MS
Office Business Pro 2 db, A/3 színes, többfunkciós fénymásoló szkenner; Laptop WIN 10, MS Office Home
1 db; tárgyfotó szett, fényképezőgép, feldolgozó számítógép monitorral 2 db.
Beltéri kioszk a digitalizált dokumentumok bemutatására (egyedi bútorban), min. 21,5” érintőképernyővel,
amely a helytörténeti tartalmak, a digitális nyilvántartásban leírt gyűjteményi tárgyak egyedi grafikus
bemutatása alkalmas. Egyedi fejlesztésű helytörténeti portál kialakítása.
HUNTÉKA adatbáziskezelő és integrált könyvtári rendszer beszerzése: gyarapítási, katalogizálás és
adminisztrációs modul kölcsönzéssel, 3 felhasználóra; múzeum modul: tárgyak katalogizálásához, OPAC.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Projekt összköltségvetése:12 191 848 Ft.
A projekt befejezésének dátuma: 2021.03.31.
További információ kérhető:
Határ Győző Városi Könyvtár
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Honlap: www.hgyvk.hu
Telefon: +36 (66) 218-370
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Ünnepi hulladékszállítási rend Gyomaendrődön
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja
Önöket, hogy Gyomaendrődön,
- a március 15-i nemzeti ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes)
hulladék gyűjtése a megszokott rend szerint történik.
- 2021. április 2-án, naptárnak megfelelően, pénteken szállítják el a cég
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot.
- Az I. körzetben 2021. április 2-án, pénteken lesz a kommunális
(vegyes) hulladék gyűjtése, 2021. április 5. hétfő helyett.
- Az V. körzetben 2021. április 6-án, kedden szállítják el a cég
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot, 2021. április 5.
hétfő helyett.
- A III. és a IV. körzetben 2021. április 6-án, kedden lesz a szelektív
hulladék gyűjtése, 2021. április 5. péntek helyett.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő
állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Gyomaendrődi
Mentőalapítvány

Kérjük, hogy adója 1%-át
ajánlja a Gyomaendrődi
Mentőalapítvány
számára.
Adószám: 18376713-1-04
Számlaszám:
11733120-20007511
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Homoktövis termékek a természetes vitaminpótlásért

Homoktövis-alma gyümölcslé:
A magas C-vitamin tartalmú speciális beltartalmi értékekkel bíró bogyókból az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat ivólevet készítetett, mely
100%-os gyümölcstartalmú, hozzáadott cukrot, tartósítószert, nem tartalmaz. Az alapanyag jelentős esszenciális aminosav, antioxidáns (E vitamin)
és C-vitamin tatalommal rendelkezik.
Homoktövis cékla-alma gyümölcs és
zöldség lé:
A készítmény tartósítószert, hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A homoktövis csökkenti a vér koleszterinszintjét, támogatja a máj funkcióit,
fokozza az epe kiválasztását és gyulladáscsökkentő hatással is bír. Az alma
leve élénkítő hatású, a belek és a máj
megfelelő működéséhez elengedhetetlen. Méregteleníti a szervezetet. A cék-

la természetes béltisztító, méregtelenít,
szívvédő hatású.
Homoktövis velő:
A velő formátum 100%-ban tiszta homoktövis, mag, és héj nélkül.
Gyümölcstartalma 100%. A velő, tartósítószert, hozzáadott cukrot nem
tartalmaz. A termék fogyasztása hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez, a szervezet regenerálódásához,
általános roboráló hatása van. A homoktövis B1, B6, B12 valamint E vitaminban (antioxidáns) gazdag a jelentős
C-vitamin tartalom mellett. A velő 500
ml-es kiüvegezett formában kapható.
Fogyasztása naponta egy- két evőkanál
mennyiségben javasolt.
Homoktövis szörp:
A homoktövis 33%-ban homoktövis
velőt, valamint hozzáadott cukrot, és
vizet tartalmaz. Fogyasztása hígított
formában (ásványvízzel, vízzel, szódával) javasolt 1:8 arányban. A szörp a
velőhöz hasonlóan 500 ml-es űrtartalmú üvegben kerül forgalmazásra.
Homoktövis zselé:
Kapható cukros és fruktózos kiszerelésben is! A cukrosból kapható levendulás és fahéjas, a fruktózosból natúr
és fahéjas ízű. Összetevők: 25%-os
homoktövis sűrítmény, cukor/fruktóz,
és agar-agar. A fahéj bizonyítottan
csökkenti a vércukorszintet, segíti az

emésztést, szépíti a bőrt és elősegíti
a fogyást, ugyanis serkenti az emésztőnedvek termelését és gyorsítja az
anyagcserét. A levendula kiváló stressz
és alvászavarok esetén, fokozza az epeműködést, nyugtató, keringésjavító hatású.
AKCIÓ!!! Homoktövis gyümölcslé, homoktövis velő és szörp esetén,
ugyanazon termékből 4 darab vásárlása esetén az ötödik darabot INGYEN
adjuk (pl. ha vásárol 4 üveg velőt,
akkor plusz egy üveg velőt INGYEN
adunk!!!).
A homoktövis ivólé, 3 literes dobozos kiszerelésben 1.800.-Ft/doboz
áron, a homoktövis velő, 500 ml-es
üveges kiszerelésben 2000.-Ft/ üveg
áron. A homoktövis szörp 500 ml-es
kiszerelésben 800.-Ft/üveg áron megvásárolható. A cukros zselé 800.-Ft/
üveg, a fruktózos 1000.-Ft/üveg áron
vásárolható.
Vásárlási hely: Gyomaendrőd
Közös Önkormányzati Hivatalánál
(5500. Gyomaendrőd Selyem út 124.)
hétköznaponként hétfőtől csütörtökig
8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 13
óráig, valamint Gyomaendrődön a virágkertészetben az Alkotmány utca 5.
sz. alatt, hétköznap hétfőtől-péntekig
7 órától 14 óráig.
Varju Róbert, közmunkavezető

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

• Szeretne csak a gazdálkodására
koncentrálni?
• Nem tud eligazodni a bürokrácia
útvesztőin?
• Nem szereti a papírmunkát?
• Nem akar hivatalba járni, várakozni?

• Akkor Önnek szaktanácsadóra van
szüksége, aki ezeket a feladatokat leveszi
a válláról.
• Vállalom a támogatás igénylés beadását
és folyamatos karbantartását
• Gazdálkodásinapló vezetését
• Gázolaj jövedéki adó visszaigénylését
• Kamarai ügyek intézését
Hoffman József szaktanácsadó
Tel.: +36/20/5742990
E-mail: hoffmanszaktan@gmail.com

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 pld-ban, ingyenes terjesztéssel.
Kiadás és szerkesztés Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd Fő út 230.
Tel: 66/218-370; e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1
Felelős vezető: Varga Mihály. Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 66/218-370 telefonszámon.
A következő lapszám 2021. áprilisában jelenik meg.
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