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2019. január 25.–én ülésezett az 
idei évben először a Helyi Értéktár 
Albizottság. Örömünkre ismét 
10 felterjesztés érkezett, amelyek 
felvételéről a hungarikum törvény 
előírásainak megfelelően döntést 
kellett hozni. 

Az albizottság feladata a 
településünkön fellelhető értékek 
azonosításának szervezése, adatok 
gyűjtése és ezáltal, gyűjtemény 
létrehozása a civil és magán szereplők 
közreműködésével. Az értékes 
felterjesztések mindegyike méltó volt 
arra, hogy bekerüljön a helyi értéktárba 
és „Gyomaendrődikummá” váljon. 

1. Gyomai Evangélikus Templom 
épülete, amely az úgynevezett „német-
város” ikonikus épülete a Fő úton. 
Története szorosan összefonódik a 
város német származású lakóinak 
múltjával és jelenével. A templom falán 
márványtáblák emlékeznek meg a múlt 
tragikus eseményeiről és a gyomai 
áldozatokról. Az épület helyi védettség 
alatt áll.

2. A Települési Értéktár Albizottság 
felvételre érdemesnek találta a Kner 
teret, amely a Kner családnak állít 
emléket. Központi elhelyezkedése, 
rendezett térszerkezete, a Kner 
család szellemiségéhez kapcsolódó 
térelemek a méltó megemlékezés 
mellett a pihenés kellemes helyszínét 
is biztosítják városunkban.

3. Felvételre került a Hantoskerti 
termálkút is, mely városunk életében 
jelentős szerepet tölt be. A kútból 
származó gyógyvíz, gyógyító hatása és 
többcélú felhasználása miatt is fontos 
értéket képvisel.

4. Hősök Emlékműve (Gyoma):
Az emlékmű az épített környezet 

kategóriában nyert felvételt. Az apák 
és fiúk elvesztése miatti fájdalom kitö-
rölhetetlen a családok emlékezetéből, a 
hősök iránti tisztelet napjainkig él. Az 
emlékmű a város egyik nevezetessége, 
történelmünk szószólója és a háborús 
áldozatok emlékhelye.

5. Hősök Emlékmű (Endrőd):
Az endrődi városrész egyik 

nevezetessége az emlékmű, amely a 
településrész lakóinak összetartozását 
is jelképezi. Évtizedek óta annak 
környezetében rendezik a városi 
ünnepségeket. A hősök emléke 
előtti tisztelgés és a hazafias érzések 
közvetítése okán, méltónak találta 
az albizottság a gyűjteménybe való 
felvételre.

A Helyi Értéktár Albizottság hírei
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6. Márton Gábor helytörténeti 
munkássága:

Az oktató-nevelő munka mellett 
végzett helytörténeti munkássága 
példaértékű. Nem csak szülővárosának 
szeretetét adta át diákjainak, hanem 
megírta több endrődi kötődésű 
személy életrajzát, feldolgozta az 
endrődi iskolák és a Béke Tsz, a 
labdarúgás, történetét is. A kéziratban 
és nyomtatásban található munkái 
segítenek abban, hogy általa jobban 
megismerjük településünk múltját.

7. Varga Lajos sportpályafutása:
Varga Lajos sportpályafutására, 

elért eredményeire méltán büszke 
szülővárosa. A sport terén végzett 
edzői munkája–torna sport-hozzájárult 
ahhoz, hogy példát adjon a fiatal 
generációk számára.

8. Varjú Vilmos sportpályafutása:
Az endrődi származású 

sportoló, mint súlylökő, kimagasló 
eredményeket ért el pályafutása során. 
Életútjára, sporteredményeire büszke 
lehet minden sportszerető ember 
városunkban.

9. Az Endrődi Tájház:
Az Endrődi Tájház a település 

egyetlen népi műemléke, amely 
megőrizte az egykori Endrőd 
hagyományos paraszti építészetének 
utolsó példányát. Az épület országos, és 
helyi védettség alatt áll. A múzeumként 
működő tájház kiállításaival, 
múzeumpedagógiai foglalkozásaival, 
kulturális programjaival a helyi 
hagyományok őrzését, átadását 
végzi. A város kulturális életének 
egyik színtere, ahol szellemi és tárgyi 
örökségeinket őrzik 40 éve. 

10. Határ Győző Városi Könyvtár
A könyvtár megfelel a mai 

könyvtári terminológia egyik 
népszerű szlogenjének, amely így 
szól:” A könyvtár a harmadik hely” 

Ennek megfelelően az intézmény 
az otthon, a munkahely után a 
harmadik legfontosabb hely lehet 
a polgároknak, ahol nem csak 
művelődhetünk, információkhoz 
juthatunk, szórakozhatunk, hanem 
társas életet élhetünk, találkozókat 
szervezhetünk. A Határ Győző Városi 
Könyvtár a klasszikus funkciókon 
túl, növekvő mértékben vesz részt 
a tudás előállításában, amelyhez 
óhatatlanul szükséges a könyvtárosok 
közreműködése, értéknövelő 
tevékenysége. 2018.-ban átvehette az 
intézmény vezetője, Dinyáné Bánfi 
Ibolya az Emmi Kultúráért felelős 
államtitkárától, Fekete Pétertől a 
„Minősített Könyvtár” címet igazoló 
oklevelet. A minősítés arról szól, 
hogy a Határ Győző Városi Könyvtár 
azon könyvtárak között van, amelyek 
törekszenek a legjobb színvonalú 
munkavégzésre, szakmaiságra.

Fontosnak tarjuk, hogy minél 
többen megismerjék azokat a helyi 
értékeket, amelyek körül vesznek 
bennünket, így várjuk ezután is, úgy 
a civil szervezetek, mint a magán 
személyek javaslatait. Gyűjtsük együtt 
a városunkban fellelhető értékeket az 
utókor számára.

Lehóczkiné Timár Irén
Helyi Értéktár Albizottság elnöke

A Helyi Értéktár Albizottság hírei (folytatás)
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Az Államháztartásról szóló 
2011. évi törvény előírja, hogy a 
város jegyzője által előkészített 
költségvetési rendelet-tervezetet 
a polgármester február 15-ig 
nyújtsa be a Képviselő-testületnek, 
mivel a Költségvetési törvényt az 
Országgyűlés a naptári év kezdetéig 
elfogadta. A 2019. évi költségvetés 
előkészítése a költségvetési koncepció 
összeállításával indult. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. december 20-án 
tartott ülésén a 481/2018. (XII. 
20.) Gye. Kt. határozatával fogadta 
el az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési koncepcióját és abban 
meghatározta azokat a célokat, illetve 
feladatokat, amelyeket a költségvetés 
készítés további szakaszaiban kíván 
megvalósítani. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  törvény 
kimondja, hogy a költségvetési 
rendeletben működési hiány nem 
tervezhető, a jogszabálynak való 
megfelelés érdekében, a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása céljából, 
felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, 
rangsoroltuk a kiadásokat. 

A bevételeknél az egyes feladatok 
ellátására az államtól kapott 
támogatásokkal, az önkormányzat 
adóbevételeivel és kisebb összegű 
egyéb bevételekkel számoltunk. A 
kiadások tervezésénél általános elv 
volt, hogy a betervezett kiadások 
a várható infláció (2,7%) körüli 
mértékben növekedhetnek az előző 
év tervszámaihoz képest, illetve a 
feladatnövekedésből adódó többlet 
kiadásokat és a feladat ellátási telephely 
változásához szorosan kapcsolódó 
plusz kiadásokat vettük figyelembe. 
Az önkormányzat önként vállalt 
feladataihoz kapcsolódó kiadások 
tervezésénél a 2018. évi összegeket 
vettük alapul. A bérköltségek 
meghatározásánál a 195.000 Ft 
összegű garantált bérminimummal és 
a 149.000 Ft összegű minimálbérrel 
számoltunk. A munkáltatót terhelő 
szociális hozzájárulási adó mértéke: 
19,5 %.

 A képviselő-testület alapvető célja 
az volt, hogy kötelezően ellátandó 
feladatait és intézményeinek 
működését a lehető legmagasabb 
szinten biztosítsa. Ezek után 
vette figyelembe az önként vállalt 
feladatokat és az egyéb fejlesztési 
célokat. A hosszú távú célként 
kitűzött, biztonságos működés az 
idei költségvetéssel is megvalósul, 

2019-ben nagyobb mértékű 
fejlesztési kiadással társulva. Minden 
intézményünk lehetőséget kapott, 
hogy javítsa eszközállományát, 
infrastruktúráját. A legnagyobb 
igénnyel a Városi Egészségügyi 
Intézmény jelentkezett, ahol az 
elöregedett eszközpark cseréje 
szükséges: számítógépes rendszer 
fejlesztése, EKG, vákumterápiás, 
légzésfunkciós, ultrahang 
készülékek beszerzése.

Az intézmények mellett az 
önkormányzat a saját fejlesztési 
elképzeléseiből is többet elfogadott 
és forrást is kijelelőt melléjük év 
elején. Ezeket a célok: 7 millió 
forint összegben támogatjuk a 
lakossági járdaépítési programot. 
30 millió forintnyi forrást jelöltünk 
ki a saját erőből elvégzendő 
járdafelújításokra. 15 millió 
forintot különítettünk el a MÁV 
állomás előtti parkoló felújítására. 
18 millió forint jut az idén út 
és parkoló építésre, illetve 10 
millió forint a külterületi utak 
fejlesztésére. Ezeknek a forrásoknak 
a felhasználásáról márciusban, 
áprilisban fog dönteni testületünk. 
Döntöttünk több kisebb fejlesztési 
cél meghatározásáról is: közkifolyók 
építése, közvilágítási hálózat 
bővítése, Révzugi zöldhulladék 
kezelő telep kialakítása, 
gyepmesteri telep fejlesztése, 
ünnepi díszvilágítás, térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztése, temetői 
szoftver bevezetése, fogorvosi 
rendelő kialakítása, fogorvosi eszköz 
beszerzése. Ezek összességében 
67,5 millió forintot tesznek ki. Ezek 
megvalósításáról 2019-ben több 
alkalommal fog dönteni a képviselő 
testület.
Továbbra is célként fogalmazódik 
meg a Liget Fürdő fejlesztése, melyre 
130 millió forintot különítettünk 
el. Az idei évi költségvetésben 
is szerepeltetjük az új bölcsőde 
építéséhez és telekvásárláshoz 
szükséges önerőt. Bízunk benne, hogy 
pályázatunk sikeres lesz és már ebben 
az évben hozzá tudunk kezdeni a 
megvalósításhoz.

Természetesen a rendeletben 
szerepet kaptak a még kivitelezésre 
váró és a még be nem fejezett 
pályázataink összegei is.

Nyertes projektek:
• TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004 

Endrődi városrész központjának 
rehabilitációja

• TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001 
Gyomai városrész központjának 
rehabilitációja

• EFOP-1.5.3-16-2017-00042 
Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Gyomaendrődi Járásban

• EFOP-3.7.3-16 Élethosszig 
tartó tanulás támogatása 
Gyomaendrődön

• EFOP-3.3.2-16-Kulturális 
intézmények a köznevelés 
eredményességéért

• TOP-3.2.1-16 Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése- 
Kis Bálint Általános Iskola épülete

• TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés 
Kodály és Hídfő utca között

• TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés 
Kodály Hídfő között

• TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda 
fejlesztése

• TOP-1.1.3-16-Helyi 
gazdaságfejlesztés- Piac

• TOP-2.1.3-16-Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztés- Fűzfás-zug belvíz

• TOP-2.1.3-16-Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztés- Csókás-zug 

• TOP-3.2.1-16 Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése-
Endrőd orvosi rendelő

• VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
Gyomaendrőd- Öregszőlő útépítési 
projekt támogatása

• GINOP-7.1.2-15-2016-00002 
Lapátos pályázat

• TOP-7.11-16-CLLD pályázat
Fontos még megemlíteni, hogy 

az önkormányzati alapok sem 
csökkentek. A működési céltartalékok 
között jelenik meg a Sport alap 14.5 
millió Ft-os kerete, a Civil alap 5.65 
millió Ft összegben meghatározott 
kerete, az Idegenforgalmi alap 2.9 
millió Ft összegű kerete. A tartalékok 
között jelenik meg a Polgármesteri 
alap (700 E Ft) és a Kitüntetési és 
Kegyeleti Alap (1.3 millió Ft). A városi 
rendezvényekre 10 millió Ft került 
elkülönítésre.

2019. február 14-én képviselő-
testületünk a költségvetési rendelet-
tervezet 1.§-ában meghatározott 
3.580.995.000 Ft bevételi és kiadási 
főösszeggel fogadta el Gyomaendrőd 
város 2019. évi költségvetését. A 
költségvetési rendeletben működési 
hiány nem került tervezésre. A 
rendelet-tervezetben a költségvetési 
egyensúly biztosított.

Toldi Balázs polgármester

Gyomaendrőd 2019. évi költségvetéséről
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A képviselő-testület februári ülésén 
dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezetőjének 
beszámolóját hallgattuk meg. 
Hivatalvezető úr részletes beszámolója 
is megerősítette tapasztalatunkat: 
ügyfélbarát módon, hatékonyan, 
magas szakmai színvonalon működik a 
járási hivatal. Hangsúlyozni kívánom, 
hogy járásvezető úr kitűnő kapcsolatot 
működtet a járás polgármestereivel, 
önkormányzataival és önkormányzati 
hivatalaival. 2018. évi költségvetés 
módosításáról döntöttünk, jelentős 
többletbevételek kerültek beépítésre. 
Ezek elsősorban közhatalmi bevételek, 
valamint a TOP és EFOP pályázathoz 
kapcsolódó átvezetések.

Első fordulóban tárgyaltuk a 
térfigyelőrendszer fejlesztését. A 
meglévő rendszert bővíteni fogjuk, 
újabb kamerák kerülnek felszerelésre. 
A meglévő, háttér eszközök is 
felújításra, bővítésre szorulnak, a 
nagyobb műszaki biztonság érdekében. 
A kamerarendszer bővítésének 
tervezett helyszínei:
1. Fő út - Pásztor János utca 
kereszteződése, 
2. Fő út - Selyem út (Lidl lejáró) 
kereszteződése, 

3. Kossuth út - Pásztor János út 
kereszteződése 
4. Kner tér, csobogó kút és a ligeti 
lejáró környéke
5. A Hősök tere 
6. Járási Hivatal Szabadság tér felé 
megnyitott udvara

Közgyűjteményi, kulturális 
intézményeink is beszámoltak elmúlt 
évi tevékenységükről, ez évi terveikről. 
A Határ Győző Városi Könyvtár 
működését több képviselő is kiemelte 
és megdicsérte. Véleményem szerint 
is megérdemli a könyvtár a dicséretet, 
hiszen 2018-ban Minősített Könyvtár 
címet értek el, ami a könyvtárban folyó 
szakmai tevékenység magas szintű 
elismerése. A Zöldpark Nonprofit Kft. 
beszámolt a szociális és bérlakások 
helyzetéről. Sajnos elöregedett, 
elhasználódott és kevés számú a 
lakásállományunk, ezen változtatni 
kell. Vizsgálni fogjuk, milyen 
lehetőségeink vannak, mert nagyobb 
igény mutatkozik az olcsóbb bérletidíjú 
lakásokra, ugyanakkor a befolyó 
költségek nem fedezik a megfelelő 
színvonalú fenntartásukat. Beszámolót 
fogadtunk el a különböző, támogatási 
alapok pályázatainak felhasználásáról. 
Néhány esetben hiánypótlást kértünk, 

de többségében rendben elszámoltak a 
támogatottak. Az idei évi felhívásokra 
várjuk a pályázatokat, hiszen már 
döntöttünk arról, hogy harmincmillió 
forintot fordítunk a helyi civilek 
támogatására, amely nem kötelező 
feladata az önkormányzatnak. Nyílt 
árverésen kívánjuk értékesíteni a Hősök 
útja 63. alatti volt kollégiumi épületet. 
Az önkormányzat tervei között nem 
szerepel az épület hasznosítása. 
A jelenlegi, kedvező gazdasági 
helyzetben felkeltheti befektető, vagy 
gazdasági vállalkozó érdeklődését 
az igen jó helyen lévő épületet. A 
Dobó utcai partfal leszakadásra 
benyújtott vis major igényünket 
jóváhagyta a Belügyminisztérium. 
Jól és felelősségteljesen döntöttünk, 
hogy a helyreállítással megvártuk 
ezt a nyilatkozatot. Kiírhatjuk 
a közbeszerzést a kivitelezésre, 
rendelkezünk a megfelelő forrással 
a sziklafal megépítéséhez, valamint 
a helyreállításhoz. Megvásároltuk a 
bölcsőde építéshez szükséges telket, 
elkészült a kiviteli terv és költségvetési 
kiírás. A 28 férőhelyes bölcsőde 
építésére benyújtjuk a pályázatot. 
A bölcsödét a kistérségi óvodához 
integráljuk, reményeink szerint erre 
már a következő nevelési évben sor 
kerül.       Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató

2019. február 28-án, került átadásra a felújított 
Városháza. Projektátadó ünnepségen Toldi Balázs 
polgármester mutatta be a beruházást, majd Dankó 
Béla országgyűlési képviselő és Tolnai Péter megyei 
közgyűlési alelnök méltatta a korszerűsítés jelentőségét. 
Az ünnepség végén Pap-Szabó Katalin jegyzővel együtt, 
a nemzetiszínű szalag átvágásával, szimbolikusan átadták 
a megújult épületet. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító számú, 
„Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex 
energetikai felújítása” című projekt megvalósítására 
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.                gyomaendrod.hu

Átadták a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 

felújított épületét
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Dankó Béla 
országgyűlési képviselő sajtóközleményei

Az osztatlan közös tulajdon 
rendezése és az öntözhető területek 

növelése a cél

Hamarosan a parlament elé kerülhet 
a több mint 4 millió embert, s több 
mint 2,5 millió hektár földet érintő 
osztatlan közös tulajdonú birtokok 
helyzete. A törvényjavaslat szerint 
nem lesz kötelező az osztatlan tulajdon 
kivezetése, csak kérelemre. Az 
eljárásokat a mostani több mint 2,5 év 
helyett egy évre tervezik rövidíteni, 
és kiterjesztik majd az erdőbirtokok 
rendezésére is. Meg kell húzni a 
mérethatárt, ami alá örökléssel már 
nem mehet egy birtokméret, ha ilyen 
helyzet esetében a hagyatéki eljárásban 
kell megegyezniük az örökösöknek.

Az öntözésfejlesztés az agrárium 
egyik legnagyobb kihívása. A most 
kidolgozott tervek szerint a jelenlegi 80 
ezer hektáros öntözött terület nagysága 
2024-ig 100 ezer hektárral kerül 
bővítésre. A csatornák karbantartása 
továbbra is vízügyi feladat marad, az 
agrártárca pedig az év első felében 
létrehozza a Nemzeti Öntözési 
Központot. A Vidékfejlesztési 
programban pályázati lehetőséget 
is biztosítanának az öntözés 
elterjesztésére, de törvényi szabályozás 
kell ahhoz is, hogy egy öntözési 
területnek nyilvánítható táblán egy-egy 
tulajdonos ne tudja megakadályozni a 
fejlesztést. A Belügyminisztérium 
mindezzel párhuzamosan évente 
17 milliárd forintot kap 2030-

ig, hogy használhatóvá tegyék az 
öntözőcsatornákat. 
A Vidékfejlesztési program 
pályázatai kapcsán 2018. évben 
228,46 milliárd közvetlen és 33 
milliárd forint termeléshez kötött 
támogatást fizettek ki. Jelenleg 40 
milliárd forint pályázati lehetőség 
van nyitva élelmiszeripari, 10 
milliárd borászati, 12 milliárd 
ökológiai gazdálkodási, illetve 
35 milliárd energiahatékonysági 
beruházásokra.
Idén új, kamattámogatásos 
hitelprogramot is indít a tárca, ami 
a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalkozások fejlesztéseit hivatott 
segíteni, nagyon alacsony kamatozás 
és legalább 10 év futamidő mellett.

Hétpontos családvédelmi 
akciótervvel támogatják a 

családokat

A családok védelméről szóló 
kérdőíveket 1 millió 382 ezren 
küldték vissza, így ez volt a harmadik 
legnagyobb részvételű konzultáció. 
Az eredmények alapján a magyar 
emberek nagy felhatalmazást adtak a 
kormánynak arra, hogy tovább bővítse 
a családtámogatási rendszert.
Gyermekvállalási támogatás kerül 
bevezetésre a fiatal házasok részére, az 
a 40 év alatti nő, aki első házasságát 
köti, 10 milliós kedvezményes 
kölcsönt kap. A törlesztést az első 
két gyerek születése után 3-3 évre 

felfüggesztik, a második gyereknél 
elengedik a tartozás harmadát, s a 
harmadik gyerek megszületésekor az 
egész tartozást elengedik. 
Bővül a CSOK kedvezményes 
hitel is, a két vagy többgyerekesek 
már használt lakás vásárlására is 
igénybe vehetik azt, s a falusiaknak a 
közeljövőben testreszabott támogatás 
kerül majd bejelentésre.
A jelzálog hitelek tekintetében is 
óriási könnyítések jönnek, mely 
szerint a második gyerek születésekor 
1 milliót, a harmadiknál 4 milliót, 
minden további gyereknél egy-egy 
milliót vállalnak át a jelzáloghitelből.
További támogatásként az SZJA-
fizetés alól mentesülnek a legalább 

négy gyereket szülő és felnevelő nők.
Ötödik intézkedésként elindul 
a nagycsaládosok autóvásárlási 
programja. Egy legalább 
háromgyerekes család 2,5 milliós 
támogatást kap egy hétszemélyes 
autó vásárlása után.
További intézkedésként teljes 
bölcsődei ellátás valósul meg, három 
év alatt 21 ezer új férőhelyet hoznak 
létre, ebből idén év végégig 10 ezer 
épül meg.
Ha a szülők úgy döntenek, hogy 
helyettük az aktív munkaviszonnyal 
rendelkező nagyszülő marad otthon a 
2 év alatti gyermekkel, számukra kerül 
bevezetésre a nagyszülői gyed.

Kedves Ünnepeltek, Kedves Hölgyek!

A tavasz, mint a szépség és újjászületés 
ünnepe évről-évre  felderít,  és 
egyben el is gondolkoztat bennünket. 
Nem csoda, hiszen a teremtéstől 
elindulva az emberi kultúra, az emberi 
kiteljesedés mindig a szebb, a jobb 
elérésének vágyáról szólt. Közösségi 
lényként mindez embertársak nélkül 
elképzelhetetlen. Sokféle közösség 
született és dőlt már romjaiba az 
évezredek alatt, de egyedül csak a férfi 
és nő közössége áll örök mérceként, 
örök értékként, dacolva a múló idővel. 
Számunkra, férfiak számára tehát a 
társat éppúgy, mint a szépséget csakis 
Önök, hölgyek testesíthetik meg. A 
fogalomnak: ember, csak mindkét nem 
teljességében adhatunk valódi értelmet, 

hiszen Önök nélkül létünk, munkánk, 
küzdelmeink  nem csak céltalanok, de 
értelmetlenek is lennének.
„A nő a természetnek egyetlen lénye, 
aki érzésünket érzéssel viszonozza, 
és akit boldoggá tesz az a boldogság, 
amellyel bennünket megajándékoz.”- 
emlékeztet bennünket Denis Diderot 
enciklopédista, a felvilágosodás egyik 
vezéralakja. Magam is úgy vélem, hogy 
nőnek lenni minden bizonnyal az 
egyik legtitokzatosabb, mégis legszebb 
formája az életnek. A szeretet és az 
új élet lehetőségének őrzése minden 
hölgyet egyedi, nélkülözhetetlen és 
megismételhetetlen csodává tesz egy 
kitüntetett férfi, majd egy család, 
végül egy egész közösség számára is. 
Csodává, amely mind a hétköznapok 
rohanásában, mind az ünnepek 

meghittségében meleget, biztonságot 
és erőt hoz életünkbe. A szép és a 
jó csakis Önök által lehet hát tartós 
része életünknek, melyért soha nem 
múló hálával mondok ezúton is 
köszönetet. Az ezer és ezer jókívánság 
mellett szeretném hát, ha éreznék 
csodálatunkat és hálánkat! 
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat!

Dankó Béla országgyűlési képviselő
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Stancolt és hagyományos papírdoboz 
gyártása minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, kasírozás!
RÓZA KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1. 
Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Ügyelet ideje alatt hívható telefonszámok
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 
6100 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. 
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 
email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár.
Szerkesztésért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Tel: 66/218-370, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2019. április hónapban jelenik meg.
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.

A Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2017. évi 

adójuk 1%-át Egyesületünknek 
ajánlották fel. Egyesületünk 
129.493. Ft-ot kapott. Az így 
kapott összeget sorstársaink 

érdekében szabályoknak 
megfelelően használjuk fel.

IV. Sajtos- és túrós ételek főzőversenye

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a 
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál keretében a Sajtos 
és túrós ételek főzőversenye.

Időpont: 2019. április 28. vasárnap 8:00-13:00

Eredményhirdetés: 14:00-kor a színpadon

Olyan ételeket kell készíteni,melyekben alapanyagként a sajt és/vagy a túró 
kerül felhasználásra.

Nevezni két kategóriában lehet: hideg és meleg ételek.

A csapatoknak kell gondoskodni a főzéshez szükséges alapanyagokról és 
eszközökről. Kérjük,csak gázüzemű főzőeszközt használjanak!

A szakértő, mesterszakácsokból álló zsűri az íz, az illat, szín, állag, az 
alapanyag felhasználása és a kreativitás alapján bírálja el 

az elkészített ételeket, melyeket 13:00-ig kell leadni.

Nevezési határidő: 2019. április 12. 12:00
Nevezési díj: 3.000.- Ft./csapat, amelyért biztosítunk csapatonként 

2 garnitúra sörpadot, vízvételi lehetőséget, hulladék elszállítást.

Nevezni a Kállai Ferenc Kulturális Központban lehet, 
Gyomaendrőd Kossuth u. 9. szám alatt,

vagy a kfkk.gyomaendrod@gmail.com e-mail címen.

Várjuk a főzni tudó és szerető csapatok jelentkezését!
 



HÍRMONDÓ 7

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A Gyomaendrődi Járási Hivatal janu-
árban 25 közfoglalkoztatott képzését 
indította el. Csökkent tavaly a járás te-
rületén a közfoglalkoztatottak száma, 
és javult a térségben a foglalkoztatott-
ság. A gyomaendrődi és dévaványai 

helyszíneken már elindult és terve-
zett 6 képzésben összesen mintegy 
80 közfoglalkoztatott vesz részt. Idén 
– a munkáltatói igényeket is figye-
lembe véve – rongyszőnyegkészítő, 
sajtkészítő, betonozó segéd, kiskerti 
növénytermesztő képesítést szerezhet-
nek a jelenleg közfoglalkoztatásban 
dolgozók. A tanfolyam sikeres elvég-
zése nagyban javítja elhelyezkedési 
esélyeiket a versenyszférában. Tavaly 
a járás területén 282 személy került ki 
a közfoglalkoztatásból, több mint 50 
százalékuk az elsődleges munkaerőpi-
acon helyezkedett el. A Gyomaendrődi 

Járási Hivatal a települések önkor-
mányzataival közösen tervezi és szer-
vezi a közfoglalkoztatottak képzését. 
A GINOP 6.1.1. program keretében 
idén a munkaviszonyban állók képzé-
sére is lehetőség nyílik. Így a hivatal, 
építő- és anyagmozgató gép kezelője 
(emelőgép kezelő: híddaru, futóda-
ru) OKJ-s képzés indítását is tervezi. 
Még az első negyedévben a „Belépés a 
digitalizált munka világába” elnevezé-
sű tanfolyamot is szeretnék elindítani a 
közfoglalkoztatottak számára. A képzé-
seket térítésmentesen vehetik igénybe a 
közfoglalkoztatottak, ám a felvételi és 
egészségügyi követelményeknek ezek-
ben az esetekben is meg kell felelniük.

Folyamatos a közfoglalkoztatottak képzése

Dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal hivatalvezető-helyet-
tese és a járási hivatal Kormányablak 
Osztályának vezetője a közelmúlt-
ban a gyomaendrődi Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában tartott előadást az 
alma mater diákjainak az ügyfélkapu 
nyújtotta lehetőségekről. Előadásában 
elmondta, hogy elsősorban személye-
sen, a kormányablakokban és a NAV 
ügyfélszolgálatain van lehetőség ügy-
félkapu nyitására, de ez megoldható az 
új típusú, elektronikus tároló elemmel 
rendelkező személyazonosító igazol-
vány segítségével személyes megje-
lenés nélkül, interneten keresztül is. 
Azt is kiemelte, hogy érvényes sze-

mélyazonosító okmány mellett mű-
ködő e-mail címre is szükség van az 
ügyfélkapu létrehozásához, és hang-
súlyozta, hogy az ügyfélkapu teljesen 
ingyenes. Az ügyfélkapu felhasználá-
si lehetőségei kapcsán a https://szuf.
magyarorszag.hu honlapot mutatta be 
részletesen. A felületen – aktív ügy-
félkapu birtokában – az ügyfelek akár 
az okostelefonuk segítségével foglal-
hatnak időpontot kormányablakokba. 
Lekérdezhetnek járművekről egyes 
adatokat, kezdeményezhetik az első 
sikeres nyelvvizsgájuk díjához nyúj-
tott támogatás iránti eljárást, felvételire 
jelentkezhetnek, teljesítethetik szemé-
lyijövedelemadó-bevallásukat, ellen-
őrizhetik a TAJ-nyilvántartással kap-

csolatban a biztosítotti jogviszonyukat, 
lekérdezhetnek tulajdoni lap másolatot, 
igényelhetnek erkölcsi bizonyítványt, 
de benyújthatnak anyakönyvi kivonat 
iránti kérelmet és még számos más 
ügytípust is intézhetnek.

Az ügyfélkapu nyújtotta lehetőségekről tájékoztatták a diákokat

Mint minden évben, idén is lendülete-
sen indítja az évet a Gyomaendrődi járás 
védelmére felesküdött Vidra Önkéntes 
Járási Mentőcsoport Egyesület.

Az egyesület elnöksége megtartot-
ta az idei első munkaértekezletét a 
gyomaendrődi polgári védelmi bá-
zison. Az értekezleten a Szeghalmi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség is 
képviseltette magát. A munkaértekez-
let résztvevői arról is egyeztettek, hogy 
idén a mentőcsoport milyen pályázato-
kon vesz részt, illetve milyen fejlesz-
tésekre van szükség. Arról is szó esett, 
hogy a Vidra mentőcsoport milyen 
rendezvényeken fog előreláthatóan 
részt venni. A Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület ugyanakkor 
számot adott az önkormányzatoktól 

tavaly elnyert támogatások felhasz-
nálásáról is. Kiderült, hogy a hunyai 
önkormányzattól kapott támogatásból 
egy egészségügyi eszközök tárolására 
szolgáló mentős táskát, illetve egy nap-
pali személykereséséhez használható 
távcsövet, valamint egy búvárkést vá-
sárolt a mentőcsoport. A Gyomaendrőd 
városától kapott támogatásnak egyelő-
re csak egy részét költötték el, abból 
szintén egy nappali személykeresé-
séhez használható távcsövet vettek. A 
Dévaványa önkormányzata által bizto-
sított összegből 9 pár ultrarövid hullá-
mú kézi adó-vevő készüléket sikerült 
beszerezni.

Mozgalmas évindítás a Vidra Mentőcsoportnál
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A Földművelésügyi Minisztérium a 
nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének 
támogatására pályázatot írt ki, melyen 
a Békés Megyei Önkormányzat 
(BMÖ) is indult azzal a céllal, hogy 
a fiatalokat bevonja a hungarikumok, 
értékek megőrzésébe, gyűjtésébe, 
megismerésébe. A pályázaton elnyert 
3 millió forintból a BMÖ a Békés 
megyei értékek illetve hungarikumok 
témakörében vetélkedőt szervezett 
általános iskolák felső tagozatos 
továbbá középiskolások 4 fős csapatai 
részére, három fordulóban.
A vetélkedő célja a fiatalok hungarikum 
mozgalomba való bevonása, elméleti 
és tárgyi tudásuk bővítése a magyarság 
közösségének értékei kapcsán. 
Fontos, hogy a fiatalok mindinkább 
megismerjék lakókörnyezetük értékeit, 

közelebb kerüljenek azokhoz az épített, 
kulturális, gasztronómiai, természeti 
értékekhez, amelyekről sok esetben 
már csak nagyszüleik elmondása 
vagy a múzeumok kiállítótermei 
közvetítésével értesülhetnek. 
Azzal, hogy elmélyülnek az értékek 
sokaságának megismerésében, 
erősödik identitásuk, kötődésük 
lakókörnyezetükhöz.
A településeken megtartott iskolai 
válogatók után zajlottak a járási 
középdöntők, melyeken hat feladatot 
kellett a versenyzőknek megoldani. 
Ezek egy része a lexikális tudásra 
épített, másik részük inkább gyakorlati: 
verset kellett írni egy értékről, 
hungarikumról, kirakni egy megyei 
értéket ábrázoló képet, a legkedveltebb 
pedig a témakörhöz kapcsolódó 
feladványokat tartalmazó activity.

Gyomaendrődi járási középdöntő 
nyertesei:
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola „Körösmenti zsiványok” 
elnevezésű csapata - tagok: Kakati Lili, 
Beinschrót Boglárka, Medve Dorka, 
Molnár Nóra, felkészítő: Ágostonné 
Farkas Mária -, a BSzC Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium 
és Kollégium „Porcelányok” nevű 
csapata - tagok: Turi Bíborka, Duma 
Nóra, Raffai Viktória, Puskás Tímea, 
felkészítő: Aradszky Ilona -.
A járások legjobban teljesítő csapatai 
részvételével szervezik meg a megyei 
döntőt szintén két korosztályban 
március 13-án: általános iskolák felső 
tagozatosai délelőtt 10.00 órától, a 
középiskolások délután 14.00 órától 
vetélkednek.

Fotók: Zentai Péter

Békés megye kincsei – barangolás értékeink körül

Gyomaendrődön április 11-
14. között kerül megrendezésre 
a XXX. országos Diákszínjátszó 
Találkozó. Az ez alkalomból tartott 
sajtótájékoztatón Tóth Zoltán, az 

Országos Diákszínjátszó Egyesület 
elnöke elmondta, hogy az idén 30 éves 
szervezet célja, hogy a több mint ezer 
diákot érintő jubileumi esemény valódi 
ünnep legyen a diákszínjátszással 
foglalkozók körében. Toldi Balázs 
polgármester hangsúlyozta, hogy a 
település is jubileum év elé néz, 30 évvel 
ezelőtt, 1989. március elsején avatták 
várossá Gyomaendrődöt. A város 
mindig is keresi azokat a lehetőségeket, 
amellyel szélesebb körben, országosan 
is megmutathatja magát. Kitűnő 

alkalom erre a diákszínjátszó fesztivál 
is, amelynek megvalósítása ismét 
felidézi a település egyik leghíresebb 
szülöttének a Nemzet Színésze címmel 
kitüntetett Kállai Ferenc emlékét is.

A diákszínjátszó fesztivál regionális 
találkozói után a gyomaendrődi ODT-
re a legjobb közösségi alkotások 
kapnak majd meghívást. Húsz előadást 
terveznek, emellett tréningeket, 
szakmai programokat is. Az ODT ideje 
alatt 30Y koncert is lesz.

(HGYVK)

XXX. Országos Diákszínjátszó Találkozó Gyomaendrődön
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A kommunizmus áldozatainak emlékére
2019. február 25-én a gyomai 

köztemetőben lévő emlékkőnél 
szervezett megemlékezést a 
Kállai Ferenc Kulturális Központ. 
A Kommunizmus áldozatainak 
emlékművénél Toldi Balázs 
polgármester Lehoczkiné 
Timár Irén alpolgármesterrel, 
intézmények, valamint civil 
szervezetek helyeztek el 
koszorúkat. Az Országgyűlés 2000. 
június 13-án elfogadott határozata 
értelmében minden év február 
25-én tartják A Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapját.  
A kommunista diktatúrák 
halálos áldozatainak számát a 
világon, 100 millióra becsülik. 
Kényszermunkatáborokban, 
politikai koncepciós perek 
miatt, aljas gyilkosságok 
következtében vesztették 
életüket. A diktatúrák testileg és 
lelkileg is megnyomorították az 
embereket, családtagok, közeli 
hozzátartozók is szenvedtek a 
vallatástól, kínzásoktól, jogtalan 
elhurcolástól, kitaszítottságtól.

(HGYVK)

Fagallyazási 
munkák a városban

Az E. ON Tiszántúli Áramhálózati 
Zrt. megbízásából a Béres Erdészeti 
Szolgáltató Kft. Gyomaendrőd bel- 
és külterületén az áramszolgáltató 
tulajdonában lévő hálózat biztonsági 
övezetében nyiladéktisztítási, 
gallyazási és fakivágási munkálatokat 
végez. A munkálatokra várhatón 
2019. április 30. lehet számítani. A 
növényzeten történő beavatkozásra az 
élet- és vagyonbiztonság, a veszélyes 
helyzetek elkerülése és az áramszünetek 
megelőzése érdekében van szükség.

(gyomaenrod.hu-HGYVK)

A

 Zöldpark Gyomaendrőd 
Nonprofit Kft. 

az alábbi járműveket kínálja eladásra: 

- 1 db MTZ 820.2 .mezőgazdasági munkagép 
(Gyártási év:  2006. november) 

- 1 db IFA HW 6011 pótkocsi 
(Gyártási év:1979. szeptember)

Érdeklődés esetén írásos ajánlatot lehet tenni a 
zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu e-mail címre

vagy a cég telephelyén 
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

A járművek ugyanitt, 
munkanapokon 7-16 óra között 

tekinthetők meg.
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Új szolgáltatás a család- és gyermekjóléti központnál
Tájékoztatás az óvodai és iskolai 
segítő tevékenység bevezetéséről a 
Gyomaendrődi Járásban

A Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ sikeres 
pályázatot nyújtott be Óvodai és iskolai 
segítő tevékenység bevezetésére 
a Gyomaendrődi Járás területén. 
A projekt megvalósítása 2017. 
szeptember 1 – 2019. február 28-ig 
tartott.

A projekt átfogó célja, az elsődleges 
prevenció megerősítésével az óvodás 
és iskolás gyermekek és fiatalok 
életminőségének javítása, egységes 
szemlélet kialakítása az együttműködő 
intézmények és szakemberek között, 
valamint a veszélyeztetettség 
korai kiszűrése, ezzel a kezelés 
hatékonyságának növelése a 
segítő rendszeres jelenlétével az 
intézményekben. A projekt konkrét 
célja a gyomaendrődi járásban az 
óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység kiépítése, valamint 
az ehhez kapcsolódó szakmai és 
szakmaközi együttműködések 
kialakítása és működtetése. A projekt 
18 hónapja alatt számtalan program 
megvalósítása történt a gyermekek 
és szüleik, pedagógusaik részére. 

A gyermekek kirándulásokon, 
csoportfoglalkozásokon, valamint 
különböző szabadidős programokon 
vehettek részt. A szülőknek és 
pedagógusoknak tájékoztatásokat 
tartottunk, és neves előadókat hívtunk 
meg, akik a gyermekeket, nevelést 
érintő témákról tartottak előadást.

Gyomaendrődön és Dévaványán is 
Családi Napot szerveztünk a lakosság 
részére.
Az óvodai és iskolai segítő tevékenység 
2018. szeptember 1-től minden 
oktatási intézményben kötelezően 
ellátandó feladat lett. Az óvodai 
és iskolai szociális segítő összekötő 
a család, az óvoda az  iskola és 
a közösség között. A szakemberek 
az adott nevelési és oktatási 
intézményekben látják el feladatukat,  
támogatják a gyermekeket a sikeres 
beilleszkedésben, a hatékonyabb 
szocializáció folyamatában egyéni, 
csoportos és közösségi szinten.

Elsődleges feladatuk a prevenció, 
a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése. 
Segítséget nyújtanak 

-- pedagógusoknak a szociális 
és gyermekvédelmi problémák 
felismerésében és kezelésében. 

-- diákoknak az iskolai és magánéleti 
problémák kezelésében  

-- szülőnek a gyermeknevelés és 
magánéleti „válság” megértésében, 
kezelésében.
- Csoportfoglalkozásokat szerveznek 
az iskolákban pályaorientációs, 
önismereti, konfliktuskezelő és egyéb, 
igény szerinti témában. 
- Közösségi szinten programokat 
szerveznek, részt vesznek az 
intézmények programjaiban, 
együttműködnek a szakemberekkel.

A segítők rendszeresen jelen vannak 
a járás minden óvodájában, általános 
és középiskolájában, fogadóórákat 
tartanak, melyek időpontja az adott 
intézményben kifüggesztésre kerül 
elérhetőségükkel együtt. A diákok és 
szüleik fordulhatnak közvetlenül is a 
segítőhöz.

Amennyiben bármi kérdésük 
van az újonnan bevezetett 
szolgáltatásról, feltehetik Pál 
Jánosnénak a Gyomaendrődi 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetőjének a 20/587-25-75-
ös telefonszámon, vagy a gyermekjolet.
gye@gmail.com e-mail címen, illetve 
keressék a segítőket a köznevelési 
intézményekben.
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HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE MINDEN 
GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA ELJUT!

Kedves Olvasóink! 
Hagyjuk-e még egy évet az oviban 

a gyereket, vagy inkább küldjük 
ősztől iskolába? Tud-e ártani a korai 
beiskolázás, vagy ezzel csak az óvónők 
riogatnak? A még egy további évet az 
óvodában hagyott gyermek valóban 
csak unatkozik az óvodai közösségben, 
vagy mégiscsak jót tesz neki a 
visszatartás? Milyen egy iskolaérett 
gyerek? Legújabb cikkünkben ezekre a 
kérdésekre keressük a választ. 

Sok szülő elbizonytalanodva, csak 
nehezen határozza el magát döntése 
mellett. Az iskolaérettség olyan 
idegrendszeri érettségi állapotot jelent, 
amelyet nem lehet siettetni, gyorsítani 
vagy kierőszakolni. Olyan ez, mint 
az ülni, vagy járni tanulás, ha minden 
feltétel adott, akkor magától megy. 
Soha ne a szülő akarata, álma, vágya 
döntse el ezt a kérdést! Mérlegelendő, 
hogy a gyermek kész-e az iskolára, 
akar-e iskolába menni, vagy inkább még 
játszana. Az iskolaérettség feltétele a 
megfelelő testi fejlettség, hogy a gyerek 
ne legyen nagyon sokat beteg. Fontos a 
pszichés státusza, a szociális érettsége, 
értelmileg, mentálisan is álljon készen 
az iskolára. A fogváltás megkezdése 
csalhatatlanul jelzi az érettséget. A 
gyermek testarányai is megváltoznak. 
A tanulást nagyban befolyásolják az 
ép érzékszervek, a percepció, észlelés 
minősége, a mozgásos struktúra, és 
nem utolsósorban a beszéd minősége, 
amiket értékelni kell döntési 
helyzetben. 

Nagyon nagy a felelősség, hiszen az 
iskolai karriert megkeserítheti a korai 
beiskolázás, akár nehezen behozható, 
vagy behozhatatlan hátrányt is jelenthet. 
Nem a gyerek életkora határozza meg 
az iskolaérettséget. Minden gyermek 
más, eltérő fejlődési utat jár be. 

5 mérlegelendő szempont 
iskolaérettség kapcsán: 

1. A kézdominancia: ki kell derülnie, 
hogy a gyerek jobb, vagy balkezes.

2. Nem kell olvasni és írni tudnia 
egy iskolába készülő gyereknek: ezt 
az előnyét hamar elveszíti a gyermek, 
viszont az órákon unatkozni fog.

3. Idegrendszeri éretlenség: pl. 
nem fog tudni egy helyben ülni 5-ször 
45 percet, nem bírja ki evés nélkül 
a tanítási órákat, zavarja a többiek 
munkáját.

4. Jó lenne, ha az első osztályba 
készülő gyerek be tudná kötni a 
cipőfűzőjét, és önállóan tudna enni 
késsel, villával.

5. Főleg fiúknál jobb, ha unatkozik 

az óvodában még egy évet, mintha 
kudarcok érik az iskolában: ha nem tud 
beilleszkedni, nem tudja a szabályokat 
követni, elkönyvelik rossz gyereknek, 
ami az önértékelésénél súlyos gondokat 
okozhat.

Az idegrendszeri érés és a külső 
pedagógiai ráhatások következtében a 
következő érettséget mutató tényezők 
jelennek meg, ha haladékot kap a 
gyermek: 

1. Uralkodni tud mozgásvágyán, 
érzelmein, egyre inkább képes önmagát 
és szükségleteit szabályozni.

2. Egyre finomabb mozgásra, 
ceruzafogásra lesz képes.

3. Alkalmazkodni tud feladathoz, 
szabályhoz. Érzi az elvárásokat. 

4. Megjelenik a monotónia tűrés: a 
számára egyhangú feladatokat is képes 
elvégezni.

5. Közösségben alkalmazkodik 
társaihoz, felnőttekhez, közösségi 
szabályokhoz.

6. Megjelennek ún. szociális 
érzelmek.

Két negatív példa, amikor helytelen 
okból dönt a család az iskolakezdés 
mellett: 

„Szimpatikus a tanító néni, ezért 
viszem iskolába a gyermekem.”: 
A legcsodálatosabb tanítónő sem 
tudja kompenzálni a gyermek 
hiányos biológiai, pszichés, szociális 
képességeit. „Elég okos már a 
gyermekem az iskolához.”: Másfajta 
képességeket látnak fontosnak a 
szülők. Ők azt mondják, a gyermekük 
„okos”, mert ismeri a bolygók nevét, 
eligazodik a térképen, elszámol százig 
stb. Ezekért dicséret jár a gyermeknek, 
de az iskolában az írás, az olvasás, a 
számolás elsajátításához szükséges 
részképességek kellenek. Egyéb 
ismeretek a gyermek érdeklődési 
köréről adnak képet, fontosak, de nem 
az iskolaérettséget mutatják. 

Két kimenetele lehet a rosszul 
megválasztott, korai iskolakezdésnek: 
A gyermek újra járja az első osztályt, 
de tulajdonképpen végig fogja majd 
unatkozni (mennyivel jobb lett volna 
még egy évet játszani az oviban), vagy 
pedig tovább engedik, és mindenki a 
csodájára jár majd, hogy „mintha ezt a 
gyereket kicserélték volna a nyáron...”, 
pedig csak időben akkorra jutott el 
az iskolához szükséges megfelelő 
érettségi szintre. Végkövetkeztetésként 
elmondható, hogy iskolába lépéskor 
egyedül a gyermeket kell figyelembe 
venni, az ő képességeit, érettségét! 
Sok sikert kívánunk a helyes döntés 
meghozatalához! 

http://papasmamasmagazin.hu/
gyerek/gyerek-3-6-ev/ovoda/hagyjuk-
e-mg-egy-vet-az-oviban-a-gyereket-
vagy-inkbb-kldjk-sszel-iskolba-vnt-s-
iskolapedaggust-krdez/

http://papasmamasmagazin.hu/
gyerek/gyerek-3-6-ev /ovoda/5-
s z e m p o n t - a m i t - m e r l e g e l j - a z -
iskolaerettseg-kapcsan-pedagogus-
anyuka-tanacsai-ovodas-gyerekek-
szulei/

http://papasmamasmagazin.hu/
gyerek/gyerek-3-6-ev/ovoda/ovono-
ovodas-iskolaerettseg-iskolakezdes/

A védőnők tollából

Várjuk a tavaszt különlegesen 
szép selyemvirágokkal 

(gyöngyvirág, nárcisz, barka, 
aranyeső). 

Új LEGO kollekció érkezett. 
Kültéri játékok.

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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A Kistérségi Óvoda hírei
Bál, bál, maszkabál

Farsangi jeles napunkra nagy izgalommal készültünk, 
együtt számoltuk a napokat a gyerekekkel. Ünnepi 
díszbe öltöztek a csoportszobák, vidám bohócok, 
álarcok várták a nagy eseményt. Ezen a napon minden 
kisgyermeknek teljesülhettek álmai, vágyai; ötletes, 
bájos jelmezekbe öltözhettek, amelyet meghívott 
bűvészünk vidám előadása tett még emlékezetesebbé.   

Alapítványi Bál
A Cseppke Óvodai Alapítvány és a Szülői Munkaközösség 
február 23-án rendezte meg Alapítványi vacsoráját a Kállai 
Ferenc Kulturális Központban. A nagysikerű rendezvény 
bevételét idén is a gyermekek korszerű, egészséges óvodai 
nevelésének támogatására, tárgyi feltételek javítására 
használjuk fel. Ezúton is köszönjük szépen a Szülők és 
Támogatóink együttműködését.

Mert adni jó
A Csemetekert Óvoda gyermekei az újonnan felállított 
ételdobozhoz sétáltak és megtöltötték tartós élelmiszerrel.  
Fontosnak tartjuk, hogy már ebben az életkorban 
kialakuljon gyermekeinkben  a másik ember felé irányuló 
jószándék, segítőkészség és empátia.

Szeretettel hívjuk és várjuk az óvodáink iránt érdeklődő 
családokat nyílt napjainkra, amelyek időpontja 
egységesen: 2019. április 16-17. (kedd, szerda) délelőtt 
9.30-11.30 óráig. A szülők gyermekeikkel együtt 
betekintést nyerhetnek óvodáink életébe, feltehetik az 
óvodakezdéssel kapcsolatos kérdéseiket. 
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2019. április 29-30.
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A Határ Győző Városi Könyvtár torta- és 
süteménysütő versenyt hirdet. 

Várjuk minden amatőr cukrász és sütni szerető 
személy jelentkezését! 
A versenyre az alábbi kategóriában lehet nevezni:

I. Hagyományos torta, vagy design torta készítése  
Tetszőleges formában, méretben és ízesítéssel, 
minimális mérete 12 szelet. 
A tortákat az alábbi szempontok figyelembe vételével 
bírálják: a megjelenés, esztétika, díszítés. Ugyanakkor, 
a torták íze, ízvilága is számít, mert a zsűri ez alapján 
választja ki Gyomaendrőd Tortáját, ezért olyan 
tortákat kell leadni, amelyek kóstolhatók.

II. Kategória: Aprósütemények kategóriában: 
• édes sütemény, és 
• hideg sós alkategóriákban. 

Nevezni lehet legalább 20 szeletes (db-os) 
sütemény elkészítésével, amelynél a kizárólagos 
bírálati szempont az ízvilág. Hűtést nem igénylő 
süteményeket várunk. 

Egyéb fontos kritériumok:
• fogyasztásra alkalmas élelmiszerek felhasználása
• mesterséges aromák és színezékek használatának 

mellőzése 
A versenyen való részvétel feltételei:
Nevezési lap kitöltésével https://goo.gl/forms/
w8QhhvNWA6jLv8NC3
vagy a nevezési lap könyvtárban történő leadásával. 
A nevezési lapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, 
elérhetőségét, a kategória megnevezését. Egy-egy 
versenyző több kategóriában indulhat, több tortával 
és süteménnyel. Nevezési díj nincs.

A nevezések beérkezésének határideje:
2019. április 17., szerda 12 óra.

Torták, sütemények leadása
2019. április 27. (szombat) 12-13 óra között a Határ 
Győző Városi Könyvtárban Gyomaendrőd, Fő út 230.
A zsűrizésre szánt torta, vagy sütemény mellé lezárt 
borítékban kérjük megadni a pályamunka nevét, 
ízvilágának, készítésének rövid leírását, a pályázó 
nevét és elérhetőségi adatait. 
Aki benevez, hozzájárul ahhoz, hogy 
• az általa megadott adatokat a HGYVK a versennyel 

kapcsolatban nyilvánosságra hozza és kezelje
• pályamunkája nyilvános kiállításon megtekinthető 

legyen
• pályamunkája a látogatók között kisorsolásra 

kerüljön
Eredményhirdetés: 

2019. április 27-én a könyvtárban, 15 órakor.

III. Torta- és Süteménysütő verseny és kiállítás



HÍRMONDÓ 15

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Itt a farsang, áll a bál…..

Február 19-én maskarába öltöztek az 
alsó tagozatos gyerekek iskolánkban. A 
jó hangulatú, vidám délutánon a közös 
jelmezbemutató után osztályonként 
folytatódott a farsangi mulatság. A buli 
közben jó étvággyal fogyasztották a 
gyerekek a szalagos fánkot és egyéb 
finomságot, amit a szülők biztosítottak 

számukra. Támogatásukat ez úton is 
köszönjük. Erre a rendezvényünkre 
szeretettel hívtuk és fogadtuk az 
iskolába készülő nagycsoportos 
gyerekeket, akik közös játék közben 
ismerkedhettek a tanító nénikkel, 
gyerekekkel és az iskolával. Őket a 
szépen felújított ebédlőben láttunk 
vendégül.

Láttuk az igazmondó juhászt

Február 20-án néztük meg a 
Békéscsabai Jókai Színház bérletes 
előadássorozat utolsó darabját, Szarka 
Gyula – Zalán Tibor: Az igazmondó 
juhász és az aranyszőrű bárány zenés 
mesejátékának ősbemutatóját Karczag 
Ferenc rendezésében. Mátyás király 
és a mesebeli szomszéd Burkus király 
története már ismerős volt a gyereknek, 
mégis a sok humorral, szép jelmezekkel, 
díszlettel, zenés, énekes résszel 
tarkított előadás nagy élményt nyújtott 
számukra. Külön öröm volt a városi 
versmondó verseny résztvevőinek, 
hogy viszontláthatták Burkus király 
személyében a legszakavatottabb 
zsűritagot, Mészáros Mihályt.

Országos elődöntőben versenyeztek 
a tornász lányok

Február 23-án korán reggel 4 
gyomaendrődi csapattal, azaz 
22 lánnyal vágtunk neki a Torna 
Diákolimpia Országos Elődöntőjének, 
amit Debrecenben rendeztek.
Egy nagyon hosszú és tartalmas napon 
vagyunk túl. Rengeteg tapasztalattal 
lettünk gazdagabbak, amiből 
igyekszünk a későbbiekben táplálkozni 
és fejlődni. 

A 2. korcsoport versenyében 
7. helyezett lett a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola csapata. 
Tagjai: Farkas Lara, Gombkötő Zsófia, 
Hankó Réka, Sztvorecz Gréta, Zádori 
Zoé
A 3. korcsoportosok versenyében 
is volt gyomaendrődi csapatunk. 
A Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola 12-13 éves nagylányai szép 
gyakorlatukkal, kiegyensúlyozott 
versenyzéssel a 10. helyezést érték el. 
Csapat tagjai: Farkas Lili, Hankó 

Panna, Molnár Maja, Samu Hédi, 
Tímár Petra
A gyerekeket felkészítette: Gergely 
Orsolya és Hornok Imre.
A lányoknak nincs megállás, 
3-4 pihenőnap után folytatjuk a 
tornateremben a munkát, mert 2 hét 
múlva egy országos Fitkid versenyen 
képviselik Gyomaendrődöt és a 
KörösFit DSE-t.

Hajrá Gyomaendrőd, 
hajrá KörösFit DSE!

Versenyeredmények

A Bolyai természettudományos 
csapatversenyen megyei 9. helyen 
végzett az 5.a osztály csapata. A csapat 
tagjai: Horváth Nikolett, Putnoki 
Balázs, Nedró Luca, Braun Barbara, a 
felkészítőjük Kocsis-Pésó Irma volt.
Az első fordulóban elért eredménye 
alapján a Varga Tamás matematika 
verseny megyei döntőjébe került 
Gellért Zalán 7. a osztályos tanuló. 
Felkészítője Brusznyiczki András volt.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Játékdélutánok

A diákönkormányzat által már 
XVI. alkalommal megrendezett 
Bálint-Valentin napi események 
középpontjában a játék öröme állt. 
Aranyosi Ervin: „Az élet játék, 
játszom hát!” idézete köré megannyi 
színes sportos és társas játékot, 
fejtörőfeladványt felsorakoztatva 
próbálhatták ki magukat a 

„Kisbálintosok”. Többek között 
nagy népszerűségnek örvendett a 
Mozgáskotta, a kiütő, a Honfoglaló 
bajnokság diákjaink körében.

Diákvezetők az iskola élén

Február 14-én iskolánkat 
diákvezetőség irányította, a diákság 
tréfás feladatok megoldásában, 
rendhagyó órákon vehetett részt.
Diákigazgató-választásunk során, a 
diákvezető-jelöltek szórólapokon, 
plakátokon, fórumokon mutatták 
be programjaikat, ötleteiket és 
elképzeléseiket.

A jelöltek közül kisdiákoknál 
diákigazgató Balázs Bence 3.a, 
diákigazgató-helyettes Izsó Zorka 3. 
a osztályos tanuló lett.
Nagydiákoknál diákigazgatónak 
Hugyik Zoltán 8. b, helyettesének 
Kiss Adrián 8. c osztályos tanulót 
szavazta meg a diákság.

Farsangi felvonulás

A Bálint-Valentin Napi Kavalkád 
egyik leglátványosabb programja 
az, amikor az osztályközösségek 
maskarába öltözve, télűző rigmusokat 
kántálva felvonulnak Gyomaendrőd 
utcáin és terein.

A „Kisbálintos Okoskodások” 
átadása a város vezetőinek

A farsangi felvonulás fontos állomása 
városunk járási hivatala volt, ahol 
iskolánk diákvezetői átadták a 
„Kisbálintos” Okoskodásokat a város 
vezetőinek, diákvezetőinek.

Diákolimpikonok köszöntése

Február 13-án, Békéscsabán, a 
Csabagyöngye Kulturális Központ 
Panoráma termében tartották a Békés 
megyei diákolimpikonok számára a 
Békés Megyei Diáksport Egyesület 
által szervezett ünnepséget.

A Békés Megyei Diáksport Egyesület 
elnöke, Szabóné Csendes Ildikó 
üdvözölte a megjelent sportolókat, 
testnevelőket, intézményvezetőket. 
Köszöntőjét követően Balogh Gábor, 
a Magyar Diáksport Szövetség 
elnöke, olimpiai ezüstérmes öttusázó 
a köszönte meg azt a munkát, 
amelyet az intézmények azért 
végeznek, hogy a fiatalok bajnoki 
címet nyerjenek. Kiemelte, hogy 
Békés megye a diáksport területén, 
harmadik helyen végzett az országos 
rangsorban. Az előző oktatási évben a 
létszámot tekintve Békés megye több 
mint tizenhatezer ötszáz tanulóval 
képviseltette magát a diákolimpiákon.
Az ünnepség folyamán köszöntötték 
a DIÁKOLIMPIA BAJNOKAIT, 
közöttük iskolánkból a mezei futásban 
országos bajnoki címet elért WERLE 
ZALÁNT, VARJÚ MARCELLT, 
MERTZ ATTILÁT, FODOR 
ATTILÁT, VASZKÁN BENCÉT.

Győztek a Körösmenti zsiványok

A Békés Megyei Értéktár - Barangolás 
Az Értékeink Körül című vetélkedő 
Gyomaendrőd járásban megrendezett 
döntője 2019. 02. 22.-én zajlott 
a Körös Látogatóközpontban. A 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskolából Simonné Szrnka Zsuzsanna 
tanárnő vezetésével Beinschróth 
Boglárka, Kakati Lili, Medve 
Dorka és Molnár Nóra 6.a osztályos 
tanulók elméleti feladatokat, kreatív 
feladványokat oldottak meg szép 
sikerrel. A verseny eredményhirdetése 
nem várt fordulatot hozott, 
holtverseny alakult ki, egy ötödikes 
osztály és a „kisbálintos” Körösmenti 

zsiványok csapata között. Az utolsó 
– a hungarikumokról szóló – feladat 
hozta meg a hatodikos lányoknak 
a győzelmet, melyet a Békés 
Megyei Önkormányzat oklevéllel, 
könyvekkel, tortával jutalmazott.  
A HUNG-2018 vetélkedő megyei 
döntőjére 2019. március 13-án 
Békéscsabán kerül sor, ahol a lányok 
Gyomaendrődöt és a Kis Bálint 
Iskolát képviselik.
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Pontszerzők tornászlányaink a 
Diákolimpia Országos Elődöntőjén

2019. február 23-án rendezték meg 
a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Általános 
Iskolájában a Torna 
Diákolimpia Országos 
Elődöntőjét. Az 1. 
korcsoportosok ver-
senyében a Kis Bálint 
Általános Iskola tor-
nászlányai képviselték 
Gyomaendrődöt, akik 
remek szereplésükkel 
a pontszerző 6. helyen 
végeztek. A csapat 

tagjai: Furka Dorka, Kovács Petra, 
Munkácsi Petra, Pataki Zoé, Szilágyi 
Zsófia és Weigert Virág
A 2. korcsoport versenyében két 
gyomaendrődi csapat indult, a Kis 

Bálint Általános Iskola 
lánycsapata a 11. he-
lyen végzett. A csapat 
tagjai: Csipai Csenge, 
Furka Rebeka, Ignácz 
Csenge, Izsó Zorka, 
Klimaj Emese, Varsányi 
Misell. A gyerekeket 
felkészítette: Gergely 
Orsolya és Hornok Imre. 
Büszkék vagyunk a szép 
eredményekre.

Sakkszimultán Vitéz Sinka 
Brigittával

Február 8-án harmadik alkalommal 
került megrendezésre a Bálint Napi 
Szimultán Sakk, ahol a 91 éves 
Vitéz Sinka Brigitta sakkmester 72 
partit játszott iskolánk tanulóival, 
szülőkkel és ismerősökkel. Bici 
néni 2015. június vége óta tartja 

a sakkszimultánok nem hivatalos 
világrekordját. Az eddigi 15.230 
partiból, büszkén mondhatjuk, hogy 
220-at a „Kisbálintos” diákokkal 
játszott le.

Kavalkád a Kulturális Központban

A Bálint-Valentin Napi Kavalkád 
kavalkád csúcspontja a Kállai Ferenc 

Kulturális Központban zajlott, ahol 
a nagydiákok osztályprodukciói 
révén magas színvonalú előadásokat 
láthattunk, melyek a diákok, 
osztályfőnökök kreativitását és 
sokszínűségét tükrözték.

Sikerek a ”Szép Magyar Beszéd” 
verseny megyei fordulóján

2019. február 8-án Békéscsabán a 
Békés Megyei Könyvtárban rendezték 
meg a Kazinczyról elnevezett „Szép 
Magyar Beszéd” verseny megyei 
fordulóját. A Gyomaendrődi Kis 
Bálint általános Iskolát a 7-8. 
osztályosok korcsoportjában Hugyik 
Zoltán 8. b osztályos tanuló képviselte, 
aki második helyezést ért el. Az 5-6. 
évfolyamosoknál Horváth Luca 6. c 
osztály növendékünk szintén második 
helyezett lett. Felkészítő tanáraik: 
Hunya Jolán és Tóthné Kele Ágnes.

Vendégek a Gyomaendrődi Járási 
Hivatalból

Február 25-én az 5. évfolyamos 
tanulóknak Dr. Smíri Sándor a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettese és 
Sebestyénné Dr. Kruchió  
Ilona fogyasztóvédelmi 
szakügyintéző tartott érdekes és 
hasznos információkat tartalmazó 
előadást a személyazonosító 
igazolvány és a fogyasztóvédelem 
fontosságáról.

Kis Bálint Általános Iskola hírei
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A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hírei
2018. december 20–án tartot-

ta a művészeti iskola hagyományos 
Karácsonyi Hangversenyét. A kon-
certet az iskola növendékei, tanárai és 
meghívottként Szarka Zsolt (dob) ad-
ták elő. A rendezvénynek helyet adó 
Szabadság téri régi moziterem zsúfo-
lásig megtelt, pótszékekkel 
igyekeztek a pedagógusok 
helyet biztosítani az érdek-
lődők számára.  A koncert 
műsora színes, változatos 
volt, a fellépők családias, 
vidám karácsonyi hangula-
tot varázsoltak az érdeklő-
dők számára.

A Kodály program ke-
retében megvalósuló hang-
szercsere-program lezárá-
saként és a magyar kultúra 
napja alkalmából nagysza-
bású hangverseny került 
megrendezésre a Gyulai 
Tankerületi Központ szer-
vezésében 2019. január 22-
én. A tankerület zeneisko-
láit leginkább reprezentáló 
és legkiválóbb tanulói és 
tanári produkciók hangzot-
tak el Békésről, Gyuláról, 
G y o m a e n d r ő d r ő l , 
S z e g h a l o m r ó l , 
Dévaványáról, Vésztőről a 
Gyulai Erkel Ferenc AMI 
Zeneiskolájának koncert-
termében. A gyomaendrődi 
iskolát Horváth Nikolett 
(ének), Pázmándi Gergely, Horváth 
István, Varjú Gergő, Hugyik Zoltán 
(szaxofon), Kovács Sándor, Vatai 
Zalán (furulya), Papp Gábor, Papp 
Dávid, Almási Zoltán, Burai Lénárd 
(gitár), Szilágyi Márton (dob) képvi-

selték, akiket vastapssal díjazott a kö-
zönség szereplésükért.

A művészeti iskola soron követke-
ző nagyszabású programja az immár 
hagyományosnak számító Tavaszi 
Zzzsongás elnevezésű jótékony-
sági koncert lesz a Hallható Hang 

Alapítvánnyal közös szervezésben. A 
fellépő művészek minden érdeklődőt 
szeretettel várnak 2019. április 6–án, 
szombaton 17 órától a Szabadság téri 
régi filmszínházban.

Városunkban kerülhet megrende-

zésre a Klasszikus Gitárosok Megyei 
Versenye, ahová - a gyomaendrődiek 
mellett - Békéscsabáról, Gyuláról, 
Mezőberényből és Orosházásról is 
nagyszámban neveztek versenyzőket a 
művészeti intézmények. A zsűri elnök-
ségét Csorba Gergő orgona- és gitármű-

vész vállalta el, aki a 
Debreceni Egyetem 
Z e n e m ű v é s z e t i 
Karának és a 
Kodály Zoltán 
Z e n e m ű v é s z e t i 
Szakgimnáziumnak 
a tanára, emel-
lett a Debreceni 
R e f o r m á t u s 
Nagytemplom kán-
tora. A művészeti is-
kolában április 12-én 
megrendezésre kerü-
lő versenyre a me-
gye legfelkészültebb 
gitáros növendékei 
érkeznek majd taná-
raikkal. A szervezők 
bíznak abban, hogy 
a gyomaendrődi ver-
seny hagyománnyá 
válik Békés megye 
zenei életében.

A művészeti is-
kola az idén tavasz-
szal is várja azoknak 
a gyermekeknek a 
jelentkezését, akik 
ambíciót éreznek a 

zene, a tánc, vagy éppen a képzőmű-
vészet tanulása iránt, akik szeretnének 
egy jó közösséghez tartozni, akik szí-
vesen kiszakadnának egy kis időre a 
mindennapok rohanásából, taposómal-
mából.

Sikeres pályázat a helyi értéktár népszerűsítésére

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata az Agrárminisztérium által meghir-
detett HUNG-2018 c. kiírás keretében 
pályázatot nyújtott be „Gyomaendrődi 

Értékek kiadvány készítése” címmel. 
A nyertes projekt keretében az 

Önkormányzat 1 000 000 Ft támoga-
tásban részesült, melyből a helyi érté-
keket népszerűsítő kiadvány grafikai 
előkészítésére, illetve nyomdai nyom-
tatására kerül sor 4000 példányban. A 
projekt részét képezi az elkészült kiad-
ványok publikálása annak érdekében, 
hogy a megcélzott célcsoportot arra 
ösztönözzük, hogy a helyi értékeket 
felkutassák, megismerjék és aktív sze-
repet vállaljanak fel az értékelési folya-
matban, a gyomaendrődi értékek feltá-
rásában és megélésében.



HÍRMONDÓ 19

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

A Magyar Parasport Napja

Az Országgyűlés a 2017. december 
12-i ülésén egyhangúlag megszavazta 
a Kulturális Bizottság ötpárti 
kezdeményezését. Hivatalosan 
is országos napja lett a magyar 
sportnak, a magyar parasportnak, a 
magyar diáksportnak, és a módosító 
javaslat megszavazása után, a magyar 
siketsportnak. A Magyar Parasport 
Napját ezentúl minden évben február 
22-én ünnepeljük, a dátum választása 
szimbolikus, hiszen ezen a napon, 
1970. február 22-èn alakult meg a 
Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport 
Clubja, a Mozgásjavító Intézmény 
falai között. A mai magyar parasport 
kialakulásában döntő jelentőségű 
volt, hogy az első, intézményesített 
sportszervezetet megalakították 
olyan legendák, mint Tauber 
Zoltán, hazánk első paralimpiai 
bajnoka, Fejes András, aki az első 
magyar paralimpiai érmet nyerte, 
és a Mozgásjavító tanárai, diákjai. 
Iskolánk tanulói a Kétegyházai 
Mezőgazdasági Szakgimnáziummal 
együtt ünnepelték a Magyar Parasport 
Napját Kétegyházán.

Ifjúsági Konferencia

Az Európa Parlament Nagykövet 
Iskolája program kapcsán juniorjaink 
két napos ifjúsági konferencián képvi-
selték iskolánkat Budapesten. Érdekes 
kommunikációs műhelymunkákba 

kapcsolódtak be és előadásokon vet-
tek rész, ahol az előadók neves közéle-
ti személyiségek voltak (Iszak Eszter, 
Maróy Krisztina, Náray Vilmos). A 
rendezvény másik fontos témája a sza-
vazások fontossága volt.

Játékos matematika

Nem nehéz a matematika! Legalábbis 
ebben a formában. Iskolánk 
szakgimnáziumi tanulói matematika 
csapatversenyen vettek részt. Főleg 
logikai feladatokat kellett megoldani, 
így egyenlő eséllyel indultak a 
kilencedikes és a tizenkettedikes 
tanulók is. Szoros versenyben a 11. A 
osztály csapata nyerte a versenyt.

Lengyel diákok

A lengyel Roskosz Képző Központ 
(Bialski járás, Ljublini régió) 
diákjai szakmai gyakorlatukat 

töltötték Erasmus+ diák 
Mobilitás program keretében a 
iskolánkban. Projektpartnereink 
az intézmény tankonyháján, 
gyakorlati telephelyein, az iskolával 
együttműködő agrárvállalkozóknál 
teljesítik munkaprogramjaikat. 
Tanulnak magyarul és ismerkednek 
hagyományainkkal, vidékünk és 
fővárosunk nevezetességeivel. A 
Bethlen Iskola szakoktatói és diákjai 
tartalmas programokat szerveznek 
lengyel barátainknak.

Előkészületek a Párizsi Nemzetközi 
Mezőgazdasági Kiállításra

Az Agrárminisztérium fenntartásában 
működő Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium szervezi a szakoktatók 
és szakképzési vezetők részvételét a 
Párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági 
Kiállításon. A világhírű rendezvényen 
a programban részt vevők 
találkoznak a Francia minisztérium 
és a Párizsi nagykövetség 
vezetőivel, agrárvállalkozókkal, 
iskolaigazgatókkal.  A neves 
rendezvényen magyar termékek 
is bemutatásra kerülnek, ennek 
kapcsán köszönjük Gyomaendrőd 
Város és Tímár Jánosné vállalkozó 
támogatását.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Értéktár

Iskolánk részt vett 2019. február 21-
én a Békés Megyei Önkormányzat, 
Békés megye kincsei – Barangolás 
értékeink körül elnevezésű 
versenyén. A program célja a diákok 
elméleti és tárgyi tudásának bővítése 
a magyarság közösségének értékei 
kapcsán. A Békés megyei és határon 
túli értékek, illetve hungarikumok 
témakörében szervezett vetélkedőn, a 
járási középdöntőben 4 fős csapatunk 
második helyezést ért el. Gratulálunk 
Varjú Zalán, Mészáros Kata, Bán 
Kitti és Tímár Péter tanulóinknak.

Járási Nyílt Nap

Iskolánk végzős diákjai részt vettek 
2019. február 22-én a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal nyílt napján. Kezdésként 
előadást hallhattak, dr. Pacsika 
György hivatalvezető úr tájékoztatta 
a diákokat a hivatal felépítéséről, 
feladatköreiről, majd személyesen is 
megismerhették a Kormányablakot, 
a Foglalkoztatási Osztályt, Hatósági 
Osztályt, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztályt, valamint az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Osztályt, a Földhivatali Osztályt. A 
nyílt nap célja, hogy az érettségiző, 
végzős diákok bepillantsanak a 
hivatal munkájába és segítse őket az 
önálló ügyintézésben a közigazgatás 
területén.

Úszóeredmény

2019. január 30-án került 
megrendezésre az Úszás Diákolimpia 
megyei döntője Békéscsabán az 
Árpád Fürdőben. A versenyen 
Várkonyi Sarolta tanulónk 
eredményesen szerepelt, 100 méteren 
gyors- és mellúszásban is ezüstérmes 
lett. Gratulálunk!

Színházlátogatás Szolnokon

Színházbérlettel rendelkező 
diákjaink ismét Szolnokra utaztak, 
hogy megnézzék a soron következő 
előadást. A Szigligeti Színházban 
február 21-én a Helység kalapácsa 
című művet tekintették meg a 
Nagyszínpadon. Az ifjúsági bérletes 
előadás célja, hogy ne csak az irodalom 
órán kötelező Petőfit, hanem a vicces 
kedvű, nyelvi leleményekben gazdag 
költőt is megismerjék a diákok.

Gimnáziumi egység Általános iskolai egység
Rendhagyó osztályfőnöki óra

2019. február 25-én iskolai 
tanóra keretei között tartott 
előadást - az ötödikes-
hatodikos évfolyamnak - Dr. 
Smíri Sándor, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal hivatalvezető 
helyettese. Téma a személyi 
igazolvány, annak igénylése, 
használata. Ezt követően 
Sebestyénné Dr. Kruchió Ilona 
fogyasztóvédelemi szakember 
hívta fel a figyelmet az internetes 
vásárlás előnyeire és hátrányaira. 

Hasznos információk hangzottak el 
mindkét előadáson.

Itt a farsang, áll a bál…

Hagyományaikhoz híven idén is 
megtartottuk farsangi mulatságunkat. 

2019. február 22-én, pénteken 
már korán reggel ötödikeseink és 
hatodikosaink közül néhányan az 
iskola ebédlőjében serénykedtek. 

Finom hot dogot készítettek. 
A négy óra megtartása majd 
az ebéd után elkezdődhetett a 
várt jelmezes felvonulás. Sok 
ötletes, időnként mókás ruhába 
bújt gyermeket láthattunk, 
amit csoportos zenés-táncos 
bemutató követett. Itt minden 
osztály képviseltette magát. 
A tombolahúzáson sok 
nyeremény talált gazdára, 
közöttük finomabbnál 
finomabb torták. A napot estig 
tartó diszkó zárta.

Nyertes kirándulás

Harmadikosaink a Kerekasztal 
Színház által meghirdetett nyertes 
pályázat keretében Budapestre 
kirándultak. A Kerekasztal Színház 
Magyarország első színházi nevelési 
társulata. Módszere egyedülálló a 
színházzal és drámapedagógiával 
foglalkozók között. Küldetésük, 
hogy gyerekeknek és fiataloknak 

lehetőséget biztosítsanak a 
társadalom legidőszerűbb kérdéseinek 
felfedezésére és megértésére a színház 
nyelvén keresztül. Az előadásnak 
a Marczibányi Téri Művelődési 
Központ adott otthont, ahol nagy 
szeretettel várták gyermekeinket. A 
délután folyamán látogatást tettek 
a Petőfi Irodalmi Múzeumba, ahol 
Óriásbáb kiállításon vettek részt.
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Minden év elején - mondhatni sze-
zonkezdésként - megrendezésre kerül 
a Héraklész Fizikai Felmérő, melynek 
célja, hogy az egyesületi, és a szövetsé-
gi szakemberek átfogó képet kapjanak 
a fiatal versenyzők fizikai állapotáról, 
a téli felkészítés eredményességéről. 
A 8-14 éveseknek Szegeden, a 15-18 
éveseknek Budapesten került megren-
dezésre a felmérő. Minden sportolónak 
4 féle erőnléti megmérettetése volt. 
Azok a versenyzők, akik a 4 feladatból 
legalább 3-at, a szövetség által meg-
határozott szinten belül teljesítettek, 
minősítést kaptak és annak megfelelő 
oklevelet.

AZ U8-U9-es korosztályban még 
nem versenyeztek a sportolók, náluk 
egy cél volt, a szintet teljesíteni. A 
Körös Kajak öt, ebbe a korosztályba 
tartozó fiatal versenyzője is teljesítette 
kiválóan a feladatokat, így oklevelet 
vehettek át a verseny végén. A nagyob-
bak viszont a szint teljesítésén túl, már 
egymással is versenyeztek. Az  U10-
U14-es korosztályban az eredmények 
alapján rangsorolták is a sportolókat, 
akik érem díjazásban részesültek. Itt 
is nagyszerű eredmények születtek, 
aranyérmes lett: Varjú Marcell, 3. he-
lyezést ért el: Gubucz Panna és Fehér 
Dávid, 6. helyezett: Nagy Ágoston. 
Ezen felül a Körös Kajak sportolói 
arany minősítésű oklevelet vehettek át 
kimagasló teljesítményük elismerése-
képpen.

A budapesti megmérettetésre is ren-
geteg versenyző érkezett. A népes me-
zőnyben az  U15-U18 évesek közül 
Tímár Krisztián 11. lett az 55 induló 
között, a legnagyobb létszámú, 141 
indulóval bíró csoportban Pap Dani 
33., Varjú Zalán 58. lett sikeresen – ún. 
zöld jelzéssel -  teljesítve a feladato-
kat. Kiválóan szerepelt még Izsó Éva, 
Kata Dominik, Koloh László is, akik 

szintén a megfelelő szinten teljesítet-
tek. Minden versenyzőnknek szívből 
gratulálunk, ezek az eredmények több, 
mint biztatóak a lassan közeledő ver-
senyszezont illetően. Az oklevelek és 
érmek mögött rengeteg munka van, 
amit sokszor kísér sírásba fulladó erő-
feszítés vagy fájdalmat legyűrő küzde-
ni akarás és akiknek most nem sikerült 
éremszerzés, azok is mindent megtet-
tek a sikerért. 

Tehát elkezdődött a versenyek sora, 
bár az igazi kajakversenyekre még vár-
ni kell. A Körös Kajak SE ebben az 
évben is azon munkálkodik, hogy mi-
nél több sikert érjenek el versenyzői, 
hogy minél ideálisabb körülményeket 
teremtsen a számukra, minél több gye-
rek számára tegye elérhetővé a spor-
tos, egészséges életmódot a szabadidő 
sport, a vizitúrázás kiszélesítésén ke-
resztül akár más kiegészítő sportágak-
kal is. Egyesületünk ebben az évben is 
vár minden mozogni vágyó fiatalt, aki 
szeretne sportolni, csodálatos vizein-
ken kajakozni, barátokat szerezni. 

Információ: Csőke Zsolt edző, 
06-70/420-19-44 vagy 
https://koroskajak.hu

Körös Kajak sikerek a fizikai felmérőkön

KSI Gyomaendrőd -Világraszóló lehetőségeink
Bizonyára emlékeznek rá, hogy ne-

künk, akik az előző rendszerben vol-
tunk gyerekek, igencsak korlátozott 
lehetőségeink voltak, csaknem minden 
téren. Kis, szűk életterünkben mozog-
hattunk, a vidéki többség számára a 
sportkarrier, de még a külföldre utazás 
is álom volt csupán. Vajon most mi a 
helyzet? Lehetőségeink ugyan vannak, 
de korántsem használjuk ki azokat! 
Gyermekeinket egyre jobban beszip-
pantják a „kütyük”, az internet… Ez 
abból a szempontból tökéletes, hogy 
elfoglalják magukat, de közben a gyer-
mekkor lényege (helyes mozgás, meg-
küzdés, veszítés megtanulása, tole-
rancia, együttműködés, csapatmunka, 
harmonikus testfelépítés- és izomzat 
fejlődése, feszültség konstruktív leve-
zetése, stb.) esetleg visszahozhatatla-
nul elsiklik mellettük. Mindenképpen 
dicséretes, ha a gyermekünk sportol 
valamit, mert így nem csak a mentális, 
hanem a testi fejődésükre is ügyelünk.

Napjainkban már olyan sportágak 
is elérhetővé váltak a környékünkön, 
amelyekben sportolóink nem csak 
országosan, de nemzetközi szinten 

is jeleskednek, ezáltal szélesre tár-
va a „lehetőségek kapuját” a fiatalság 
előtt. Egyik ilyen sportág a kajakozás, 
amely már a helyi gyerekek számára 
is könnyen elérhető. A KSI (Központi 
Sportiskola) gyomaendrődi szakosztá-
lya a Gyoma-Dévaványa közúti híd-
nál, valamint a gyomai buszmegálló-
tól (Holler mellett) sétatávolságra, a 
Hantoskerti-holtágon tart edzéseket. 
Tapasztalataik szerint a gyermekek vi-
szonylag gyorsan, látványos fejlődésen 
mennek keresztül, amely során – a testi 
változások mellett – sokkal nyitottab-
bak, bátrabbak, együttműködőbbek, 
felszabadultabbak lesznek, amely tu-
lajdonságok nem csak a tanulmányaik, 
de később, a felnőtt korban, a mun-
kahelyükön is előnyükre válhatnak. 
Kötelességünk, hogy szóljunk még 
pár szót a természet védelméről, mivel 
szeretnénk, ha a következő generációk 
tiszta környezetet kapnának örökül. A 
KSI-ben kajakozó gyerekek szoros vi-
szonyba kerülnek természetes környe-
zetünkkel, óvják, tisztán tartják azt. Ők 
nagy valószínűséggel később is ugyan-
így fognak viselkedni, mivel évekig a 

„vízzel együtt élnek”.
Egyesületünk kiváló háttere a bu-

dapesti központ, amely révén, vala-
mint közösségünk összetartó ereje, 
magas fokú aktivitása folytán kivá-
ló infrastruktúrával, felszerelésekkel 
rendelkezünk, viszont ennek ellenére 
igyekszünk a tagdíjakat a lehető legala-
csonyabban tartani. Tagjaink tiszta, vi-
dám, inspiráló környezetben edzhetnek 
edzőtársaikkal, valamint edzőinkkel, 
Kovács Gáborral és Kovácsné Kozma 
Diánával, Nemes Ágotával. A szak-
osztály igen eredményesen működik, 
sportolóink rendszeresen versenyeken 
vesznek részt, de a „hobbi” kajako-
saink is megmérettethetik tudásukat. 
Amennyiben úgy látják, szeretnék ki-
használni ezt a karnyújtásnyira lévő 
lehetőséget, szívesen látjuk Önöket és 
gyermekeiket, győződjenek meg sa-
ját maguk arról, hogy kajakból nézve 
sokkal szebb a világ! Elérhetőségeink 
Facebookon ( KSI Gyomaendrőd ) 
vagy Kovácsné Kozma Diána edzőnél 
+36 30 291 36 26 vagy személyesen 
minden nap 15 órától Kölcsey u. 6. KSI 
Vizitelep
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KOMMUNÁLIS HULLADÉK KÖRZETEK
I. körzet (hétfő) 
Akác utca
Alkotmány utca 
Apponyi utca
Blaha Lujza utca
Borostyán utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Fazekasi utca
Fő út (1-52)
Gábor Áron utca
Hatház utca
Hídfő utca
Hősök tere
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kenderáztató utca
Kisfok utca
Korányi Frigyes utca
Köztársaság utca
Lábas utca
Népliget utca
Orgona utca
Pásztor János utca (15-39)
Polányi Máté u. (1-37)
Rózsahegyi Kálmán u.
Selyem út (1-54)
Sugár út (1-60)
Szabadság utca
Szent Antal utca
Szélmalom utca
Tanya II.
Temető utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca

II. körzet (kedd)
Áchim András utca
Bethlen Gábor utca
Keresztúri utca
Kovács Imre utca
Kós Károly utca
Magtárlaposi utca
Móra Ferenc utca
Nyárszegi utca

Rácz Lajos utca
Szabadság tér
Szent István utca
Újkert sor

Álmosdomb utca
Babits Mihály utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Bányász utca
Bem utca
Csejti utca
Csillagos utca
Dankó Pista utca
Diófa utca
Dob utca
Fő út (45/1-106)
Halász utca
Honvéd utca
Iskola utca
József Attila utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kodály Zoltán utca
Kondorosi út
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körös utca
Kürt utca
Liliom utca
Martos Flóra utca
Mester utca
Mikes Kelemen utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Nagylaposi MÁV lakás
Nap utca
Napkeleti utca
Polányi Máté u. (38-80)
Selyem út (55-től)
Simai utca
Sugár út (57-136)
Szabó Ervin utca
Szarvasi út
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca

Tanya II.
Tanya III.
Táncsics Mihály utca
Templom zug

Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Ugari út
Vadász utca
Vasúti őrházak
Vasútsor utca
Zsák utca

III. körzet (szerda)
Ady Endre utca
Attila utca
Áchim András utca
Álmos utca
Árpád utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zs. út (1-59)
Balassi Bálint utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bocskai István utca
Csokonai Vitéz M. u.
Dávidházi Sámuel utca
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fegyvernek utca
Fő út (87-222)
Géza Fejedelem utca
Hantoskerti út
Hősök útja (1-38/A)
Jókai Mór utca
Kállai Ferenc utca
Kálmán Farkas utca
Kölcsey Ferenc utca
Kőrösi Csoma S. u.
Luther utca
Madách Imre utca
Mátyás Király utca
Németzugi sor
Pásztor János utca (1-14)
Petőfi Sándor u. (31/1-68)
Pósa Lajos utca
Somogyi Béla utca
Szabó Dezső utca
Szondy György utca
Tompa Mihály utca
Zrínyi Miklós utca

IV. körzet (csütörtök)
Arany János utca
Bajcsy-Zs. út (50-143)

Batthyány Lajos utca
Bánomkerti út
Bessenyei György utca
Béke utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Damjanich János utca
Dobó István utca
Dr. Pikó Béla utca
Dr. Szilágyi Ferenc üd.
Eötvös József utca
Gárdonyi Géza utca
Gyóni Géza utca
Hámán Kató utca 
Hársfa utca
Hősök útja (51-111)
Hunyadi János utca
Katona József utca
Kató József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kálvin János utca
Keleti utca
Kisfaludy utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kossuth Lajos út
Körgát utca
Körös sor
Lehel utca
Lévai utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Petőfi Sándor utca (1-40)
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc út
Rózsa Ferenc utca
Semmelweis Ignác utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Tanya VI.
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utc
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TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
2019. I. negyedév – Gyomaendrőd

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Ügyfélfogadási idő:

2019. január 2019. február 2019. március Időpont
minden héten (hétfő és csütörtök) minden héten (hétfő és csütörtök) minden héten (hétfő és csütörtök) 07:30-15:00 ó

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 ó)

Hulladékgyűjtés és szállítás időpontjai:

Dátum Napok Dátum Napok Dátum Napok
I. hetente hétfő hetente hétfő hetente hétfő

II. hetente 2018.12.29. 
(2019.01.01. helyett)

kedd 
szombat

hetente kedd hetente kedd

III. hetente szerda hetente szerda hetente szerda
IV. hetente csütörtök hetente csütörtök hetente csütörtök

Lakótelep hetente hétfő, péntek hetente hétfő, péntek
hetente                        
14. (15. helyett)

hétfő, péntek 
csütörtök

I. 16., 30. szerda 13., 27. szerda 13., 27. szerda
II. 16., 30. szerda 13., 27. szerda 13., 27. szerda
III. 14., 28. hétfő 11., 25. hétfő 11., 25. hétfő
IV. 14., 28. hétfő 11., 25. hétfő 11., 25. hétfő

I. fenyőfa - 08.      
fenyőfa - 22.

kedd       
kedd

04. hétfő 04. hétfő

II. fenyőfa - 09.       
fenyőfa - 23.

szerda   
szerda

06. szerda 06. szerda

2019. február 2019. március

Kommunális 
(vegyes) 
hulladék

Szelektív 
hulladék

Zöldhulladék

2019. január
KörzetHulladék 

fajtái

További részletes információkról és ügyintézési lehetőségekről a www.dareh.hu oldalon is tájékoztatást nyújtunk.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

*** Megjegyzés: A nyári időszakban 
(05.01-10.31 között) a gyűjtőpontok-
ról hetente péntekenként szállítjuk el a 
kommunális hulladékot és a zöldhulla-
dékot a lakossági körzettel együtt, sze-
lektív illetve lom hulladékot kapacitás 
függvényében tudunk gyűjteni, előre 
nem meghatározott napokon.
A települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatásról szóló 
27/2016. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet 16. § (1) bekezdés ba) pontja 
alapján Gyomaendrőd város közigaz-
gatási területén belül, az üdülőként 
nyilvántartott ingatlanok esetében az 
ingatlanhasználó jogosult évi 52 db 80 
literes - egyedi jelzéssel ellátott - hulla-
dékgyűjtő zsák átvételére, melyeket a 
2 melléklet IV. pontjában jelölt gyűjtő-
pontokon helyezhet el, és amelyek el-
szállításáról, ártalmatlanításáról április 
1-től október 31-ig hetente egy, nov-
ember 1-től március 31-ig kéthetente 
egy alkalommal a közszolgáltató gon-
doskodik a 13/2017. (VI. 12.) EMMI 
rendeletben foglaltakkal összhangban.

 

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

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

V. körzet (péntek)
Ifjúsági ltp., Október 6. ltp., Vásártéri ltp. és az alábbi külterületi üdülő területeken kijelölt 
hulladékgyűjtő pontok***

Sorszám/ Gyűjtőpont 
megnevezése 

Közszolgáltatással
ellátott terület 

Gyűjtőpont helyrajzi 
száma 

1. Üdülőterületi gyűjtőpont –
Peresi holtág felső

15403 – 15460 hrsz.
Peresi holtág felső része

15402 hrsz.
(Peresi hídnál)

2. Üdülőterületi gyűjtőpont –
Peresi holtág alsó

Peresi holtág középső – alsó 
része

02760/2. hrsz.
(Gyepmesteri telepnél)

3. Üdülőterületi gyűjtőpont –
Sóczó-zug felső Pap-zugtól Sóczó zug felső 

részéig

02832. hrsz.
(Bónom zug felől jövő 

kanyarnál)
4. Üdülőterületi gyűjtőpont –
Sóczó-zug alsó

Bónom zug alsó részétől –
Sóczó zug alsó részéig, 

Templom zugtól – Németh-
zugig

02808/2. hrsz.
(Templom zugi holtág 46-os 

úttól Délre eső végénél)

5. Üdülőterületi gyűjtőpont -
Sirató-holtág Sirató holtág és környéke

0886. hrsz.
(Holtághoz vezető út kanyar 

előtt)
6. Üdülőterületi gyűjtőpont –
Kecsegés zug Kecsegés-zug és környéke

0759/1. hrsz.
(Sirató holtághoz vezető 

útelágazásnál)
7. Üdülőterületi gyűjtőpont –
Torzsás-Dan zug

Torzsás-zug, Dan-zug, 
Félhalmi holtág 

Gyomaendrődhöz tartozó 
része

0385. hrsz.

*** Megjegyzés: A nyári időszakban (05.01-10.31 között) a gyűjtőpontokról hetente 
péntekenként szállítjuk el a kommunális hulladékot és a zöldhulladékot a lakossági körzettel 
együtt, szelektív illetve lom hulladékot kapacitás függvényében tudunk gyűjteni, előre nem 
meghatározott napokon.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés ba) pontja alapján Gyomaendrőd város 
közigazgatási területén belül, az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében az 
ingatlanhasználó jogosult évi 52 db 80 literes - egyedi jelzéssel ellátott - hulladékgyűjtő zsák 
átvételére, melyeket a 2 melléklet IV. pontjában jelölt gyűjtőpontokon helyezhet el, és 
amelyek elszállításáról, ártalmatlanításáról április 1-től október 31-ig hetente egy, november 
1-től március 31-ig kéthetente egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik a 13/2017. (VI. 
12.) EMMI rendeletben foglaltakkal összhangban.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK KÖRZETEK
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