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Járási egyeztetéseket kezdeményezett a megyei önkormányzat
A Békés Megyei Önkormányzat
megyejárást indított, egyeztetésre hívta
a települések polgármestereit. Békés
megye kilenc járásának székhelyén
– Orosházán, Mezőkovácsházán,
Békéscsabán,
Gyulán,
Békésen,
Gyomaendrődön,
Szarvason,
Sarkadon és Szeghalmon – tartottak
megbeszélést.
A polgármesterek a Területfejlesztési
Operatív Program Plusszal (TOP Plusz)
kapcsolatban kaptak tájékoztatás,
valamint a városok, községek fejlesztési
lehetőségeit vették sorra. A helyszíni
konferenciákra azért volt szükség,
mert hamarosan megjelennek a TOP
Plusz pályázati felhívásai, és a megyei
önkormányzat a települések igényeit
szeretné beépíteni a programba.
A Békés Megyei Önkormányzat
szakemberei javaslatokat küldtek ki
a településeknek arról, hogy milyen
területre mennyi pénzt használhatnak
fel egy-egy járás települései. A
polgármestereknek
lehetőségük
volt kérdéseiket feltenni, amelyekre
az önkormányzat munkatársai és
szakértői adtak választ. A TOP Plusz
kiemelt célja a gazdasági infrastruktúra
és a turizmus fejlesztése, valamint a
helyi szolgáltatások színvonalának
emelése.
A
Békés
Megyei
Önkormányzat azt szeretné elérni,

hogy olyan fejlesztések valósuljanak
meg a megyében, amelyekre a
leginkább szükség van, és az ide
érkező forrást a legoptimálisabban
tudják felhasználni a települések.
Zalai Mihály, a megyei önkormányzat
elnöke elmondta, a hátrányos helyzetű
járások esetében magasabb összeget
szeretnének a fejlesztésekre fordítani
annak érdekében, hogy ezeknek
a településeknek a lemaradását
csökkentsék.
- Arra számítunk, hogy a korábbi
fejlesztési ciklushoz képest több
forrásból gazdálkodhatunk majd –
mondta Zalai Mihály elnök. Hozzátette:
a közös munka még csak most fog
elkezdődni, sok feladatunk van: újabb
óvodákat, bölcsődéket, iskolákat,
szakrendelőket, belterületi utakat
kívánunk megújítani a településekkel
együtt, ipari parkokat, piacokat és
turisztikai fejlesztéseket szeretnénk
megvalósítani megyeszerte.
Toldi Balázs polgármester: 2021.
április 19-én a Gyomaendrődi járás
aktuális Uniós fejlesztési forrásairól
egyeztettünk
a
Békés
Megyei
Önkormányzat vezetőivel és járásunk
településeinek
polgármestereivel.
A gyomaendrődi városházán tartott
megbeszélésen Zalai Mihály úr, a
Békés Megyei Közgyűlés elnöke és dr.

Horváth Mihály jegyző úr és megyei
szakértők bevonásával megtárgyaltuk
a megyei járások 2021—2027 közötti
TOP Plusz forrásainak felhasználását
célzó elveket, prioritásokat és
elképzeléseket. A járási települések
polgármestereivel együtt áttekintettük
az időszakra vonatkozó célterületeket.
Az egyeztetések során kiemelt célként
határoztam
meg
Gyomaendrőd
gazdasági
versenyképességének
fejlesztését.
Ennek
érdekében
szükséges az ipari parkunk alap
infrastruktúrájának
fejlesztése.
Hasonlóan fontos prioritás az utóbbi
időben kiugró fejlődésnek indult
turisztikai ágazat további bővítése és
a holtágaink fenntartható fejlesztése.
Ezek a tervek komoly fejlődést
eredményezhetnek
településünk
gazdasági
teljesítőképességében,
növelik a város versenyképességét.
Nagyon fontosnak tartom a belterületi,
önkormányzati
utak
és
járdák
fejlesztését. Bízom benne, hogy
rövidesen megjelennek a felhívások,
amelyekre folyamatosan készülünk.
Mindent megteszünk azért, hogy
az újabb pályázati lehetőségek
kihasználásával
a
korábbiakhoz
hasonló, sikeres, és a céljaink elérését
segítő, uniós költségvetési ciklust
valósítsunk meg.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lakossági járda felújítás
támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet cselekvőképes nagykorú természetes
személyek részére, a település járdahálózatának
felújítására. A pályázattal a járda felújításhoz szükséges
építőanyagokra (homokos kavics és cement) nyújthatnak
be támogatási kérelmet. A támogatás nyújtásának célja
elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
Ajárda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok,
társasházi lakóközösségek jelentkezhetnek, akik az
Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement)
vállalják a város közterületén található, közcélt szolgáló és
felújítást igénylő járdák felújítási munkáinak kivitelezését
vállalják. A kivitelezés során keletkező betontörmeléket a
Pályázat kiírója díjmentesen elszállítja.
A pályázatotok benyújthatók a rendelkezésre álló
forrás kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2020.
szeptember 30-ig. A teljes szövegű pályázati adatlap és
kiírás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán és a városi honlapon érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lakossági szennyvízcsatlakozás
támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot hirdet cselekvőképes nagykorú
természetes személyek részére, a házi szennyvíz
csatlakozási pont kiépítésére. A támogatás nyújtásának
célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem. A
támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában
kerül folyósításra.
Az igénybevételére jogosult az a 2020. március 31.
előtt létesített gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező
cselekvőképes nagykorú természetes személy, akit
a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási
területén lakásnak minősülő ingatlana után talajterhelési
díjfizetési kötelezettség terheli. A pályázat benyújtásának
feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az
Alföldvíz Zrt. Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy
csak egy pályázatot nyújthat be.
A lakóépület és a szennyvízcsatlakozó pont közötti
összekötő szennyvízvezeték kiépítése nem támogatható.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás,
a szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50
százaléka, de legfeljebb 100.000 Ft. A pályázatotok
benyújthatók folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig, de legkésőbb 2020. december 31-ig.
A Pályázati Felhívás teljes részletességében a
Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Ügyfélszolgálatán és a városi honlapon érhető el.

Megújul a Körös Látogatóközpont udvari épülete és az udvar

A Körös Látogatóközpont udvari
épületén sajnos jelentős mértékű
vizesedét tapasztaltak. Az épület víz
elleni szigetelése mellett kialakításra
kerül a fűtési/hűtési lehetőség,

megerősítik az elektronikus hálózatot.
A vakolatjavítások után festés
következik, és új padlóburkolatot kap
az épület. A tetőhéjazat cseréjével
megszűnik a beázás veszélye. Az

udvari munkálatok elsődleges célja a
csapadékvízelvezetésének megoldása.
A helyreállítás után egységes burkolatot
kap az udvar is. A beruházás pályázati
forrás felhasználásával valósul meg.
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Folytatódik a köztemetők felújítása

A gyomai köztemetőnél jól halad a
kerítésépítés. Az idén megvalósul a
temető körbekerítése. Az elmúlt évben
a csapadékvíz elvezetését oldották
meg és aszfaltozták a temetői utak
egy részét. A drótkerítés helyett a
temető főbejáratánál egy igényesebb

kivitelű kerítés és kapubejáró épül.
Endrődön javítani fogják a meglévő
kerítést, illetve ott is lesz kerítésépítés.
Mind a két temetőben látogatói
mosdók is kialakításra kerülnek
majd elhelyezésre, és fejlesztik az
elektromos hálózatot is.
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Bádogos munkák, cseréptető javítás-felújítás, téglakémény átépítés-javítás, szerelt
kémények, lapostető szigetelés készítése.
Telefon: 30/935-6229
Gyomaendrődön jó minőségű szántót vásárolnék!
Hívjon bizalommal.
Telefon: 0620/346-4401

Pályázat – A legszebb konyhakertek
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
- csatlakozva Sári Kovács Szilvia
programigazgató,
Karcag
város
alpolgármestere
által
létrehozott
„A legszebb
konyhakertek”
–
Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz - meghirdeti
Gyomaendrődön
„A
legszebb
konyhakertek”
programot.
A program célja: elismerni a
kertművelők munkáját és ezzel
ösztönözni a lakosságot arra, hogy
saját, rokonai, vagy barátai udvarán,
kertjében alakítson ki konyhakertet,
gondozza azt, termesszen benne
maga és családja számára minél több
konyhakerti növényt, zöldséget, fűszer,
- gyógynövényeket, gyümölcsöt. Az év

témája: „Szorgalom, kitartás, hűség!”
A programban történő részvétel
feltételei: konyhakerti növényeket/
gyümölcsöket termesztése saját, vagy
bérelt földterületen.
Nevezési
kategóriák:
Balkon:
Erkélyen kialakított; Mini: 50 m2
alatt; Normál: 50 m2 felett; Közösségi:
csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
által megművelt kertek; Zártkert 1. –
Zöldséges; Zártkert 2. – Gyümölcsös;
Zártkert 3. –Vegyes (zöldség és
gyümölcs)
Jelentkezési határidő: 2021. június
15. Jelentkezés módja: A Jelentkezési
lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar,
telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megművelője. Jelentkezéskor,
illetve a verseny idején, szívesen
vesszük fotók készítését a balkonról,
kertről, mely segíti a bírálók munkáját.
Az országos díjra jelöléshez ez
elengedhetetlen lesz.

Dankó Béla országgyűlési képviselő anyák napi köszöntője
Az anya gyermek kapcsolat,
mely mindannyiunk életének talán
legmeghatározóbb útravalóját jelenti,
kifogyhatatlan erőt és tapasztalatot
jelent. Megfogalmazni, szavakba
önteni mégis szinte lehetetlen,
hiszen mindenkiben más kép, más
gondolatok jelennek meg erre a szóra:
édesanyám. Férfiként a csodálat,
szeretet és a legmélyebb elismerés
talán azok az érzések, melyekkel az
anyaságra tekintünk. Úgy érzem, az
emberi élet valódi értelme, értéke
a családon és a gyermekvállaláson
keresztül teljesedhet ki igazán. Ebben
a csodában szülőként létezni páratlan
lehetőség már az élet első percétől
kezdve. A hölgyek döntő többsége

számára önnön életük szinte minden
lépése felkészülés az anyaságra, noha
az ezzel járó felmérhetetlen tudást,
türelmet és szeretetet megtanulni nem
lehet. Éppen ezért megismételhetetlen
az a szépség, amely minden egyes
édesanyában testet ölt, s ami előtt ma,
május első vasárnapján mindannyian
fejet hajtunk. Egy ölelésben, egy
virágban, egy őszinte pillantásban
most világok mélysége indul útjára,
ám a legfontosabb ma a köszönet.
Tudom, hogy sok szívben sajnos már
csupán emlékek tarthatják az édesanya
alakját, ám a mai nap éppúgy az övék
is, hiszen szeretetük, fáradozásuk
örök kincsként él tovább megannyi
gyermeki lélekben.

Köszönjük, köszönöm hát, hogy
vannak, hogy szeretnek és hordozzák,
óvják a jövendőt. Kedves édesanyák:
Isten éltesse Önöket!
Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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Új háziorvos rendel Gyomaendrődön
Dr.
Magyar
László
szakmai
önéletrajza: 2021. április 1.-től
dolgozom Gyomaendrődön a IVes számú háziorvosi praxisban
helyettesítő háziorvosként. Idén leszek
50 éves, mondhatni nem mai gyerek.
Sajnos az átlagos magyar háziorvosok
között igencsak fiatalnak számítok.
Az általános orvosi diplomámat
Szegeden szereztem 1996-ban. 1996.
október 1-től kezdtem meg orvosi
pályafutásomat a Békéscsabai Réthy
Pál Kórház Traumatológiai osztályán.

Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos
három
évtizedes
gyomaendrődi
gyógyítómunka után, idén áprilistól
nyugdíjba vonult. A Vajdaságban
született,
iskoláit
Szabadkán
végző Kolozsvári Árpád a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen végzett.
Dolgozott a nagykőrösi kórház fülorr-gégészeti osztályán, majd a ceglédi
kórház belgyógyászatán. 1987-ben
általános orvostanból diplomázott.
(Forrás: Ki Kicsoda Gyomaendrődön).
1991-ben került Gyomaendrődre,
ahol előbb körzeti orvosként, majd
később háziorvosként tevékenykedett.
Nyugdíjba
vonulása
alkalmából
tisztelettel köszöntjük, kívánunk neki
hosszú, boldog és egészséges életet!
Dr. Kolozsvári Árpád körzetét Dr.
Magyar László látja el 2021. április
1-től a Pikó Béla utcában lévő
rendelőintézetben.

Az itt eltöltött időszak adta meg azokat
az értékeket számomra, melyek miatt
több, mint 10 év pálya elhagyás után,
ismételten az orvoslás, mint hivatás
mellett döntöttem. 1998-2012-ig a
gyógyszeriparban több különböző
terápiás
területen,
felsővezető
pozícióban dolgoztam. 13 év után a
sorsom ismételten a gyógyításhoz
vezetett vissza. Hosszú gondolkodás
után, meghoztam a döntést és 2012
júniusában sikeres felvételi vizsgát
tettem a Szegedi Tudományegyetem
Családorvosi tanszéke által kiírt
központi gyakornoki statusra. 2012
november 1.-től központi gyakornoki
statusban kezdtem meg gyakorlataimat
a
családorvosi
szakvizsga
megszerzéséhez.
2013. április 1-től helyettesítő
háziorvosként
kezdtem
dolgozni
Mezőberényben
az
Országos
Alapellátási Intézet Praxis programja
keretében. Ezalatt az idő alatt heti
rendszerességgel ügyeltem Mezőberény

és környékét ellátó háziorvosi
ügyeleti szolgáltatóknál.2015. május
14-én sikeres (kiváló minősítéssel)
szakvizsgát
tettem
Szegeden
Háziorvostanból.
2015.naugusztus
1-től
praxisjoggal
rendelkező
háziorvosként látom el a Mezőberényi
IV-es számú háziorvosi praxis teendőit.
2015. őszétől megkezdtem a
diabetológiai licence megszerzéséhez
szükséges gyakorlataimat a BMKK
Réthy Pál Tagkórház diabetológiai
ambulanciáján. 2012 decemberében
és 2013 tavaszán vizsgákat tettem
„Funkcionális Elasztikus Taping”
bevezető és haladó moduljaiból. 2013
tavaszától
búvárovosi
minősítést
szereztem, majd 2017 tavaszán PADI
Rescue Diver (mentő búvár) minősítést
is megszereztem.
2017-ben jelentkeztem az Országos
Sportegészségügyi
Intézetben
vizsgáló orvosnak. 2017 nyarától
Békéscsabán az Országos Sportorvosi
Hivatal vizsgáló orvosa lettem, majd
Sportorvostanból 2019-ben kiváló
minősítéssel szakvizsgát is szereztem.
A traumatológiai előéletem és a
sportorvosi tapasztalataimat 2016 óta
kamatoztatom, mint csapatorvos a
Békési Férfi Kézilabda Klubnál. 2013
óta heti rendszerességgel műszakvezető
orvosként dolgozok a Békés Megyei
Központi Kórház Dr. Réthy Pál
Tagkórház Sürgősségi osztályán.
Feleségem Dr. Magyar Hajnalka
háziorvosként dolgozik. Két fiunk van,
ők jelenleg orvostanhallgatók, harmad,
illetve elsőévesek. Életem a mozgás,
ha tehetem és van időm sportolok.
Fontosnak tartom az egészséges
életvitelt, a dohányzásmentes életet,
a mértékletes étkezést, a rendszeres
testmozgást. Ezeknek gyakran a
rendelésen hangot is szoktam adni.
Fontosnak tartom a személyes
példamutatást. Kedvenc területem a
szív és érrendszeri megbetegedések, a
diabetológia, sürgősségi betegellátás,
valamint a sportélettan.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
betegeink, különös tekintettel a második
éve tartó, Covid járványhelyzetre,
telefonon
jelentkezzenek
be.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
Gyomaendrődön helyettesítő orvosként
dolgozom, így kiemelten fontos, hogy
a rendelési időt hatékonyan tudjam
kihasználni. Emiatt elengedhetetlenül
fontos a bejelentkezés. Nagy örömömre
szolgál a telemedicinális ellátások
bevezetése, így a receptírás, javaslatok,
beutalók megírása telefonos egyeztetés
alapján rendelési időn kívül történik
(receptírási időben).
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Bölcsőde nyitogató - Tipegőkert bölcsőde beiratkozási tájékoztató
2021. augusztustól megtelik élettel az
új gyomaendrődi bölcsőde, melynek
hivatalos átadó ünnepségét a nyár
elejére tervezzük.
A korszerű épületben és annak udvarán
minden készen áll arra, hogy fogadni
tudja a gyermekeket. A működéshez
szükséges engedélyek beszerzése is
folyamatban van.
A csoportszobák tágasak, világosak,
módszertani előírásoknak megfelelően
berendezettek. A gondozó-nevelő
munka, tárgyi feltételei a gyermekek
életkorának,
fejlettségének,
létszámának megfelelő mennyiségű
és minőségű játékkészlettel vannak
felszerelve. A csoportok színvilága
tükrözi a Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde sajátos arculatát, a csoportok
berendezése és dekorálása harmonikus,
barátságos környezetet teremt a
gyermekek számára. Parkosított, zárt,
nagy füves udvarunk kellemes színtere
a szabad mozgásnak és játéknak.
Számos
mozgásfejlesztő
játék,
játszóház és homokozó teszi vonzóvá
azt a kicsik számára.
Szakképzett
kisgyermeknevelőink
optimális környezetben fogadják és

nevelik a rájuk bízott gyermekeket. A
bölcsőde kollektívája fontos feladatának
tartja a gyermekek szakszerű ellátását,
a családok segítését. Célunk olyan
pozitív, elfogadó légkör megteremtése
a csoportokban, ahová a gyermekek és
a szülők is szívesen jönnek. Családbarát
bölcsődeként kívánunk működni, ahol
az ellátás összhangban van a gyermek
szükségleteivel és megfelel a szülők
igényeinek is.
A járványhelyzet enyhülését követően
nyílt nap keretében is lehetőséget
szeretnénk biztosítani a családoknak a
bölcsőde megismerésére.
A beiratkozás a szabad férőhelyekre
egész évben folyamatos, minden
esetben határozat formájában értesítjük
a szülőket a felvételi döntésről.
A
beiratkozással
kapcsolatos
részletes információkat a Felvételi
Szabályzat és a Felvételi lap
tartalmazza,
mely
megtalálható
a
www.gyomaendrod.hu
és
a
www.kistersegiovoda.hu oldalakon.
A bölcsődeválasztás igen fontos kérdés
a család életében, mindenki azt szeretné,
hogy gyermeke zökkenőmentesen
élje át az anyától való első hosszabb

elválást,
vagyis
a
bölcsődei
beszoktatást, a bölcsődei éveket.
Munkánk elsődleges meghatározója a
család tisztelete, a gyermekszeretet, az
igényes kisgyermekellátás, családias
légkör.
Nagy szeretettel várjuk az érdeklődő
családok gyermekeit a Tipegőkert
Bölcsődébe!
Információ, kapcsolat:
Kovács Péterné intézményvezető
E-mail:
ovodavezeto@gyomaendrod.hu
Mobil: 06 20 405 2596

Ismét napközis tánctábor a Rumbával
2021 nyarán ismét Napközis Tánctábor sok játékkal,
szabad programokkal, finom ebédekkel és uzsonnákkal,
filmnézéssel, szórakozással és persze rengeteg tánccal.
A tábor pontos dátumáról és a részletekről hamarosan.
Addig is töltse ki a kvízjátékunkat. A legtöbb pontot elérők
között 2 db 50%-os kedvezményre jogosító nyereményt
sorsolunk ki.
További információkért és a kvízjáték indításához
látogasson el a facebook oldalunkra:
facebook.com/rumbatse

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

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100
példányban, 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. június
hónapban jelenik meg.
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Tavaszi hírek a Kistérségi Óvodából

FÖLD NAPJA ÁPRILIS 22. - EGY NAP A HOLNAPÉRT!
„A természet hatalmas, az ember
parányi, ezért aztán az ember léte
attól függ, milyen kapcsolatot tud
teremteni a természettel…”
/Szent-Györgyi Albert/
A Föld napja mára a legnagyobb
önszerveződő
környezeti
megmozdulássá vált Magyarországon.
Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk
jövőjéről szól.

Óvodáinkban
a
Föld
napi
programokkal arra törekszünk, hogy
környezetbarát életmódot folytató,
a természet szépségeit felfedezni,
a környezettel harmóniában élő
közvetlen környezetük iránt igényes
gyerekeket neveljünk.
A gyermekrajz az önkifejezés
legfontosabb
forrása,
tökéletes
lenyomata mindannak, amit érez
és gondol a gyermek. Gyönyörű
alkotások
születtek,
melyek
óvodáinkat díszítik és részt vesznek
pályázati megmérettetésen is.
Az intézmény dolgozói és a gyermekek
szülei közül is sokan csatlakoztunk az

önkormányzat által szervezett városi
hulladékgyűjtő akcióhoz. Együtt
jártuk körbe óvodáink környékét
és gyűjtöttük össze a szétdobált
szemetet.
A lakosság körében is népszerű és
sikeres volt a városi Elektronikai
Hulladékgyűjtő programunk, amelyet
a Cseppke Óvodai Alapítvánnyal
közösen szerveztünk. Ezzel is sikerült
egy hatalmas lépést előre lépnünk

lakóhelyünk és a minket körülvevő
természeti környezet védelméért.
Pályázati sikerek
Kimagasló eredményt ért el Szabó
Janka
(Százszorszép
Óvoda,
Süni csoport). Az ORFK által
kiírt Biztonságos Óvoda program
keretében meghirdetett pályázaton
országos II. helyezést ér el „Ennyi
mindent tanultam a biztonságos
közlekedésről” címmel.
A Rendőrség által meghirdetett „Így
közlekedtek Ti” című rajzpályázat
megyei fordulóján Kéri Dorina
(Százszorszép Óvoda Maci csoport)

VI. helyezést, Filimon Bianka Nóra
(Százszorszép Óvoda Breki csoport)
9. helyezést ért el. A Szarvasi
Rendőrkapitányság különdíját Handra
Boróka ( Százszorszép Óvoda Süni
csoportérdemelte ki.
Óvodafejlesztés
Tovább szépülnek óvodáink. Új
kültéri
komplex
mászóvárral
gazdagodott a Csemetekert Óvoda,
melyet nagy örömmel vettek birtokba
a gyermekek. A Százszorszép
Óvoda egyik csoportszobájában
fűtés korszerűsítés zajlott és új
padlóburkolat került kialakításra.
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„Ép testben ép lélek!” című projekthez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Kállai
Ferenc Művelődési Központban
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00763 azonosító számú projekt a helyi hagyományőrzés, valamint családi és egészség
megőrző programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzést teszi lehetővé.
Az egészségmegőrző programok két fontos része: az egészséges táplálkozás és a több mozgás lehetőségeinek erősítése.
Célunk a figyelemfelhívás a korosztályok életkörülményeit befolyásoló tényezőkre, a sport, az egészséges életmód jótékony
hatásaira. A lakosság érdeklődését szeretnénk felkelteni egészségmegőrző programok iránt és minden egyes embert arra
rávenni, hogy tevőlegesen vegyen részt egészsége megőrzésében.
A technikai eszközpark bővítése hozzájárul új eszközök megismertetéséhez, de lehetőséget biztosít a városi rendezvények
színvonalasabb megvalósításához is.
Az újszerű programok megvalósítását segíti a szükséges eszközpark fejlesztése, kiegészítése. Az egészségmegőrző programok
fenntartásához szükséges eszközök megléte hosszabb távon is biztosítja a program fenntarthatóságát.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.20.

A rajzot készítette: Bánrévi Hanna
A rajz a szülő hozzájárulásával jelent meg.

Tavaszi zsongás a KSI Gyomaendrődnél
A tavaszi járványhelyzet ellenére a
szokásos színvonalas munka folyik
a KSI Kajak-Kenu Szakosztályánál.
A „nagy csoport” Kovács Gábor
vezetésével, gőzerővel készül az idei
versenyekre. A válogatott versenyzők
és a társaik is edzőtáborról edzőtáborra
járnak, felméréseken vesznek részt
és ami a legfontosabb szorgalmasan,
kitartóan és céltudatosan hajtják végre
a kiírt edzéseket.
A KSI-s „kis” kajakosok is várják
az idei nyár kihívásait. Edzőjükkel,
Kovácsné Kozma Diánával, Nemes
Ágotával és Gellai Balázzsal karöltve
változatos, játékos és sokoldalúan

					

fejlesztő
gyakorlatokkal,
egyre
nagyobb ügyességre, kitartásra és kajak
tudásra tesznek szert. Ez a hihetetlen jó
kedvű, vidám és örökmozgó kis csapat
nemrég kezdte meg a vízi edzéseket!
Az igazi szép tavaszi idő egy kicsit
váratott magára, de most már együtt
élvezik kinn a vízparton a friss levegő,
a víz és a napfény nyújtotta előnyöket.
Április közepén ez a kis csipet csapat
egy egész, élményekkel teli napot
töltött Békésszentandráson. A napi
program két vízi foglalkozásból, egy
közös ebédből, az edzések közti
játékból és sok – sok vidámságból állt.
Az idősebbek összemérhették erejüket

a Dél-alföldi régió hasonló korú
gyermekivel, barátokat szerezhettek,
megismerhették a leendő ellenfeleiket.
A többiek a szokott csoportban
fedezték fel a békésszentandrási holtág
természeti csodáit. A nap végén a
szülők a csillogó szemű, boldog és
kicsit fáradt gyermekeiket láthatták
viszont, akik órákat meséltek napi
élményeikről.
Az idei évben még hasonló, színvonalas
élményt adó edzőtáborral, programmal
készülnek a KSI edzői.
Ha kedvet kaptál a kajakozáshoz
jelentkezz. Felvétel: 7 éves kortól
+ 36/30 291 36 26

Ünnepi hulladékszállítási rend Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Gyomaendrődön, a
pünkösdi ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) és a szelektív hulladékgyűjtés a megszokott rend szerint
történik.
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.
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				SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megvalósult a „Tipegő Kert Bölcsőde építése Gyomaendrődön” című,
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 azonosító számú projekt

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020 januárjában a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 219 999 998 Ft.
A felhívás fő célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása és az
általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése.
A fejlesztés eredményeképpen új bölcsőde épület valósult meg, melynek fenntartója a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzati Társulás, az épület tulajdonosa pedig Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
A kialakított új bölcsődével egy olyan település és családbarát fejlesztés valósult meg, mely többek között lehetőséget
ad a térségben élő kisgyermekes anyukák számára a munkavállalásra, munkalehetőség teremtésével biztosítja a helyi
fiatalok, értelmiség helyben tartását. A megvalósult fejlesztés továbbá hozzájárul a településhez kötődő családok megtelepedéséhez.
Az új akadálymentes épület megfelel az energiahatékonysági szempontoknak. A bölcsőde 28 férőhelyes, hasznos alapterülete 339,79 m2, melyhez 330 m2 játszóudvar, illetve 141 m2 játszóterasz is kapcsolódik. Kapcsolódó parkolók, illetve
akadálymentes parkoló kialakítására is sor került. Megtörtént a működéshez szükséges, jogszabályban előírt eszközök
beszerzése is.
A megvalósítás helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 1.
A projekt megvalósításának időtartama: 2020.02.01. – 2021.05.01.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

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 cékla 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 tartalo m 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 kapható.
Összetevők: 25%-os homoktövis
sűrítmény, cukor/fruktóz, és agaragar. 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
SZÖRP
ESETÉN,
ugyanazon
termékből 4 darab vásárlása esetén az
ötödik darabot INGYEN adjuk (pl. ha
vásárol 4 üveg szörpöt, akkor plusz egy
üveg szörpöt INGYEN adunk!!!). Az
akció május 31-ig tart, és csak a fent
szereplő termékekre vonatkozik!!
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 mles kiszerelésben 800.-Ft/üveg áron
megvásárolható. A cukros zselé 800.Ft/üveg, a fruktózos 1000.-Ft/üveg
áron vásárolható.
Vásárlás
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 hétfőtőlpéntekig 7 órától 14 óráig.

