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Polgármesteri beszámoló

Összevontuk a novemberi és decemberi testületi ülést, ezért nagyon sok
anyagot tárgyaltunk a december 3-ai
képviselő-testületi ülésen.
A holtágak hasznosítására kiírt pályázatunkra egy ajánlat érkezett. A
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével megkötendő szerződésről
hozott határozatot a testület.
A Gyomaendrőd TESZK 4. és 5. sz.
módosítás jóváhagyása után rendeletet
hoztunk a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Zárt versenytárgyalási eljárás után
a képviselők jóváhagyták, hogy Pájer
Sándor pályázóval kössünk szerződést
a Templom-zugi strand, kemping, valamint a gyomai szabad-strand bérbeadására. A Templom – zugban lévő
7701/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre
nyílt pályázat lezárásaként értékesítésre kerül Pájer Sándor részére 4.800.000
Ft összegben.
Pályázni kívánunk agrár-környezetgazdálkodási
kifizetésekre.
A
Széchenyi 2020 „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.115 kódszámú pályázatban résztvevők
az agrár-környezetgazdálkodási célok érdekében a gazdálkodásuk során
többlet tevékenységek elvégzését vállalják. A támogatás feltétele a felhívásban vállalt tevékenységek betartása a
kötelezettségvállalás 5 éves időtartama
alatt. A támogatás évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza
nem térítendő támogatás formájában.
A támogatás intenzitása 1-300 ha esetén 100 %. A támogatás igényléséhez
önerő biztosítása nem szükséges. Az
igényelt önkormányzati támogatás:
25.629.873,- Ft/év. Az 5 éves fenntartási időszak alatt: 128.149.365,- Ft.
Mezőgazdasági termelőszervezet
létrehozásáról döntöttünk. 2013. évi
CXXII. törvény az úgynevezett Földforgalmi törvény, nem teszi lehetővé, hogy a települési önkormányzatok
a tulajdonukban álló, a törvény szerint ingyenes vagyonkezelésükbe adott
földek, valamint 1 hektárnál nagyobb
területű tanyák kivételével a föld használatának, hasznosításának jogát megszerezzék. A földhasználati jogot csak
földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet, erdőbirtokossági társulat,
agrárágazathoz tartozó köznevelési intézmény, illetőleg bevett egyház vagy
annak belső jogi személye szerezhet.
Az önkormányzat, a tulajdonában lévő földek további hasznosításának biztosítása érdekében döntött arról, hogy

gazdasági társaságot, 97% tulajdonhányaddal, Gyomaenrődi Földkezelő Kft
néven hoz létre.
Döntöttünk arról, hogy együttműködési megállapodást kötünk a KBCvel (Közép-Békési Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás) projektmenedzsmenti feladatok ellátására. A
gyulai képviselő-testület — mint alapító tag — hét másik Békés megyei
települési önkormányzattal közösen
többszemélyes nonprofit kft.-t hoz létre, KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. A 2014/2020as programozási időszakra az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló kormányrendelet jelentős változásokat vezetett be az elmúlt időszakhoz képest. Lényegesen csökkentek
az úgynevezett közvetett költségek —
például a projektmenedzsment, műszaki ellenőri szolgáltatás elszámolható
mértéke. Jelentősek azok a módosítások is, amelyek a közszféra szervezeteire, pl. a helyi önkormányzatokra
vonatkoznak. A szakértői szolgáltatás
kizárólag akkor számolható el a projekt keretében, ha azt állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy
100 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
látja el. A képviselő-testületünk arról
döntött, hogy a közeljövőben megnyíló uniós pályázatok előkészítése és a
fejlesztési projektek megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatok
ellátását saját szervezeten belül biztosítja, de ha nem rendelkezik elegendő kapacitással, akkor igénybe veszi a
szolgáltatást az egyes projektekre vonatkozóan, eseti megbízással.
Beszámolt a Gyomaközszolg Kft. a
november 30-ig terjedő időszakról. A
beszámoló szerinti, az adózás előtti
nyersségük 1-10 hónapot vizsgálva 967
eFt. Ugyanakkor, nagy összegű kintlévőséggel küszködnek, ezért a korábban
már jóváhagyott keretösszegből ötmillió forint tagi kölcsön nyújtását hagyta
jóvá a testület.
A vállalkozó háziorvosok fordultak
kérelemmel a képviselő-testülethez,
adómentességet kérve az iparűzési adó
fizetésére. A képviselő-testület jóváhagyta a kérelmet.
A képviselők elé került a város 2016os évi költségvetési koncepciója. Az első körben 32 millió forintos hiánnyal.
A költségvetést a szokásos egyeztető
eljárások lefolytatása után, hiány nélkül fogjuk elfogadni.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő kérelmének helyt adva döntöttünk arról,
hogy 2011-ben felvett 25 millió forintos kölcsönből még fennálló, a 2015.
december 31-én esedékes tartozás
megfizetésének határidejét 2016. december 31-re módosítjuk.
Az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezett tanuló pályázatát támogatjuk. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban
összesen 14 fő részesül támogatásban.
Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör,
valamint a Honismereti Alapítvány
kezdeményezte a Gyomaendrődi Ki
Kicsoda kiadását. A könyv tervezett
megjelenési időpontja 2017 lenne, az
egyesítés 35. évfordulója. A kiadással
kapcsolatos feladatok koordinálásával
a Határ Győző Városi Könyvtárat bíztuk meg.
A felújított mentőállomás berendezési tárgyai pótlásához támogatást nyújt az önkormányzat. A korábbi
évek gyakorlatának megfelelően 2016ra is támogatást nyújtunk, hogy a Kner
Nyomdaipari Múzeum 2016. május 1je és szeptember 30-a között heti 4 alkalommal,
csütörtöktől-vasárnapig,
napi 6 órában látogatható legyen.
A képviselők támogatásukról biztosították a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget a Bejárható Magyarország
programhoz kapcsoló pályázat benyújtásában. A pályázat célja, hogy a ráirányítsa a figyelmet a Körösökre, mint
járható vízi útra. A tervek szerint vízitúra megállóhely létesülne Gyomaendrődön, amelyet mindenki használhat.
Közterületi térfigyelő rendszer létrehozásáról döntöttünk. Az elsősorban bűnmegelőzési céllal létrehozandó
rendszer a későbbiekben bővíthető,
most 12 kamera telepítését javasoltuk,
a végleges döntésre januárban kerül
sor, társadalmi egyeztetés után.
- Hősök és Fő út kereszteződése
- Dévaványai 4231 és a körösladányi
4232 jelű közút csatlakozása
- Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám
előtti kameraoszlop (46-os út kivezető
szakasza)
- Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út
kereszteződése
- Gyomai köztemető
- Endrődi köztemető
- Városháza
- Hídfő utca 46-os út kivezető szakasza
- Blaha Lujza utca 443-as út kivezető
szakasza
- Apponyi út 4642-es közút kivezető
szakasza
- Csókási Béla tér
- Vásártéri Lakótelep játszótér
Toldi Balázs polgármester
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Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleményei
Az Országgyűlés egyhangúan
elfogadta a Bűnügyi nyilvántartási
rendszerről szóló törvényjavaslatot,
mely
rendelkezései
szerint
az
ujj- és tenyérnyomat, továbbá a
DNS- mintához tartozó azonosító
kódokat a bűnügyi nyilvántartási
rendszer ügyhöz kötötten kezeli.
A törvényjavaslat hatékonyabb és
átláthatóbb adatkezelést eredményez,
amellyel egyrészt egy költségkímélőbb,
másrészt alacsonyabb munkaterhelést
eredményező
nyilvántartás
kialakítása érhető el, amely jelentős
mértékben elősegíti a bűnüldözés
eredményességének a növekedését,
a bűnüldöző szervek munkájának a
racionálisabbá tételét.
A bűncselekmények áldozatainak
jogaira, támogatására és védelmére
vonatkozó elfogadott törvényjavaslat
biztosítja, hogy a bűncselekmények

áldozataivá
váló
személyeket
elismerjék
e
minőségükben,
tisztelettel bánjanak velük, megfelelő
védelmet és támogatást, valamint
az
igazságszolgáltatáshoz
való
hozzáférést
kapjanak.
Jelentősen
megerősíti az áldozatok és családtagjaik
tájékoztatáshoz, támogatáshoz és
védelemhez való jogait, valamint az
áldozatok eljárási jogait a büntetőeljárás
során. Az irányelv ösztönzi a
tagállamok közötti együttműködést
és a nemzeti szolgálataik áldozatok
jogaihoz kapcsolódó tevékenységének
koordinációját.
A villamos energiáról szóló törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat
a lakossági fogyasztók és törvényben
meghatározott egyéb felhasználók
(jellemzően
kisvállalkozások)
esetében a villamosenergia-ellátás
biztosítását úgynevezett egyetemes

szolgáltatás keretében is lehetővé teszi.
Az egyetemes szolgáltatás a hatósági
áron túl számos, a felhasználók
számára előnyös feltételeket biztosít
(pl. szerződéskötési kötelezettség,
ügyfélszolgálat és garantált szolgáltatás
szabályai).
A temetőkről és a temetkezésről
szóló törvény azzal a céllal
került módosításra, hogy lehetővé
tegye a vallási közösség vallási
szokásainak
figyelembevételét
a temetőkkel összefüggő egyes
jogok, kötelezettségek és feladatok
végrehajtása során, továbbá, hogy
– különös szabályok beépítésével –
pontosítsa a lezárt temetők (azaz olyan
temetők, amelyekben temetni már nem
lehet) azon körére vonatkoztatható
rendelkezéseket, amelyek lezárásától,
illetőleg amelyek tekintetében az utolsó
temetkezéstől több mint ötven év eltelt.

Adóváltozások, könnyítések
magánszemélyeknek és
vállalkozásoknak
Az
elfogadott
adócsomag
könnyítéseket,
egyszerűsítéseket
jelent az adózó magánszemélyek és
a vállalkozások számára egyaránt.
A személyi jövedelemadó (szja)
körében jelentős változás, hogy
2016-tól 1,5 millió ember helyett az
adóhatóság készíti el az adóbevallást,
2017-től pedig már minden magyar
magánszemély
esetében.
A
vállalkozások körében bevezetik a
megbízható, az átlagos és a kockázatos
adózó fogalmát. A megbízható
kategóriába
kerülők
előnyöket

élveznek majd, a kockázatos minősítés
pedig hátrányokkal jár, utóbbiaknak az
lesz érdekük, hogy legalább az átlagos
kategóriába átkerüljenek. Szigorúbb
lesz az adóregisztráció, így azok, akik
jelentős köztartozással hagynak ott
egy céget, és egy másikat szeretnének
alapítani, ezt sokkal nehezebben
tehetik meg. A környezetkímélő
elektromos autók adózása kedvezőbb
lesz, nem kell regisztrációs adót,
illetéket, gépjárműadót, cégautó-adót
fizetni rájuk. A fuvarozók jelentős
adókedvezményben részesülnek, a
külföldön és belföldön megfizetett
autópályadíj 7,5 százalékát levonhatják
a helyi iparűzési adóból, illetve a jövőben

nem kell átírási illetéket fizetniük a
beszerzett gépjármű után. A társasági
adózásban pozitív változás lesz, hogy
a növekedési adóhitel területén további
kedvezmények lesznek, és bevezetik
a munkavállalói részvényprogram
újraszabályozott
változatát.
Az
illetéktörvény is jelentős változásokat
tartalmaz a magánszemélyek számára.
Január 1-jétől összevonják az adó- és
a vám folyószámlákat, helyettük egy
NAV folyószámla lesz. Fontos változás
az is, hogy a jövőben egy feljelentés
önmagában nem lesz elegendő a
becslési eljárás alkalmazásához, ha
az adhatóságnak nincs megfelelő
bizonyítéka.

Bővülhet az ingyenes
gyermekétkeztetés, a gyed extra, a
bölcsődei hálózat!
A
kormány
benyújtotta
az
Országgyűlésnek
a
családügyi
törvényjavaslatot, amely nyomán
bővülne
a
családtámogatás,
a
gyermekvédelem, így a többi között
az ingyenes gyermekétkeztetés, a gyed
extra és a bölcsődei ellátás. A 2014ben bevezetett gyed extra - amely
munka mellett is lehetővé teszi a
családtámogatás folyósítását - már nem
a gyermek egyéves, hanem féléves
korától igénybe vehető lenne. Így akár
900 ezer forintos többletjövedelemhez
juthatnak az arra jogosult családok.
A bölcsődei diplomás nevelők
jövedelme jövő év elejétől havi 40-60
ezer forinttal is növekedhet, miután a
pedagógus-életpályamodellt rájuk is
kiterjesztik. A bölcsődei modell 2017-

től jobban alkalmazkodik majd a helyi
igényekhez és több családhoz juthat
el. A 3 év alatti gyermekek ellátására
többféle bölcsőde vehető majd
igénybe: az eddig megszokott mellett
lesz mini, családi és munkahelyi
bölcsőde is. A családi napközik sem
szűnnek meg, hanem a 3 év alatti
gyermekek ellátásába kapcsolódnak
be, finanszírozásuk pedig kedvezőbb
lesz.
Mindezzel
összefüggésben
az önkormányzatok feladatai is
bővülnek. Eddig a tízezer lakos
feletti településeken volt kötelező ez
az ellátási forma, a törvényjavaslat
elfogadása esetén 2018 végéig minden
olyan településen gondoskodni kell
erről, ahol negyvennél több 3 év
alatti gyermek él, vagy legalább 3
család jelzi ilyen irányú igényeit. A
jövő évtől minden iskolai szünetben

kötelező lesz az önkormányzatok
számára a rászoruló gyermekek napi
egyszeri ingyenes étkeztetésének
megszervezése, így először 2016
tavaszán. Az ehhez szükséges mintegy
4,5 milliárd forintot a kormány
biztosítja majd.
Azonban az Európai Unió kötelező
betelepítési kvótarendszert kíván
bevezetni, ami azt jelenti, hogy 5
éves távlatban akár annyi bevándorlót
telepíthetnének
Magyarországra,
mint Szeged lakossága. Ez ellen
határozottan
tiltakoznunk
kell.
A FIDESZ-frakció által indított
aláírásgyűjtéssel azt fejezhetik ki
az állampolgárok, hogy ellenzik
az Európai Unió által tervezett
kötelező betelepítési kvótarendszert.
Kérünk mindenkit, hogy álljon ki
Magyarországért és csatlakozzon a
petícióhoz! Védjük meg az országot!
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Sajtóhírek - 1. rész
A Kormányablak
Osztály hírei
Változások az egyéni vállalkozói
ügyintézésben: 2015. október 1-től
az egyéni vállalkozói ügyintézésben
komoly változások következtek be. A
változások lényege, hogy az Általános
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlapos
megoldás helyett az egyéni vállalkozással
kapcsolatos ügyek elektronikusan
kizárólag a Webes Ügysegéden keresztül
intézhetőek. Így intézhető tehát az egyéni
vállalkozói tevékenység megkezdésének
bejelentése, a tevékenységgel kapcsolatos
adatváltozás bejelentése, tevékenység
szüneteltetésének/folytatásának/
megszüntetésének bejelentése, egyéni
vállalkozók nyilvántartásában szereplő
adatok lekérdezése, egyéni vállalkozói
igazolvány
igénylése,
hatósági
bizonyítvány igénylése. A Webes
ügysegéd alkalmazáson keresztül az
ügyfelek egyéb – az egyéni vállalkozói
ügyintézésen kívüli - szolgáltatásokat is
igénybe vehetnek: pl. erkölcsi bizonyítvány
ügyintézése (hatósági erkölcsi bizonyítvány
igénylése, hatósági erkölcsi bizonyítvány
ellenőrzése, tájékoztatáskérés a bűnügyi
nyilvántartásban kezelt adatokról),
gépjármű ügyintézés, stb. A Webes
Ügysegéd itt érhető el: https://www.
nyilvantarto.hu/ugyseged/ A Webes
ügysegéd alkalmazás igénybevételéhez
a legtöbb ügytípus esetén Ügyfélkapu
regisztráció szükséges.
A kormány elkötelezett a középszintű
közigazgatás átszervezésében, egy gyors,
hatékony, és ügyfélbarát közigazgatás
kiépítésében. A területi közigazgatási
reform célja az egyablakos ügyintézés
biztosítása az ügyfelek számára, amelynek
igénybevételével az állampolgárok egyetlen
helyen tudják hivatalos ügyeiket intézni.
Az ügyfélbarát közigazgatás kialakításában
kiemelt hangsúlyt kap a színvonalas
ügyfélkiszolgálás, az ügyintézés
menetének egyszerűsítése és gyorsítása,
az ügyfelek adminisztratív terheinek
csökkentése és az anyagi megtakarítás.
Ennek a folyamatnak egyik eleme a
kormányablakok kialakítása, melynek
eredményeként a gyomaendrődi járásban a
járásszékhely után Dévaványán is elkészült
az integrált kormányzati ügyfélszolgálat.

Valamennyi kormányablak egységes
arculattal és szolgáltatásokkal nyílik
meg. Minden helyszín akadálymentes
lesz. Az ügyfélszolgálati irodákban
kizárólag
speciálisan
képesített
ügyintézők dolgozhatnak, akik széles körű
ismeretekkel rendelkeznek. A megyében
eddig már nyolc – a gyomaendrődi
járásban kettő - integrált kormányzati
ügyfélszolgálati iroda nyitotta meg kapuját.
A Gyomaendrődi Kormányablak
működésének eddigi tapasztalatai:
Majdnem fél éve működik a Gyomaendrődi
Kormányablak, és az elmúlt időszakban
az alábbi tapasztalatokkal lettünk
gazdagabbak:
- Általában 450 körüli ügyfélszám
fordul meg a Gyomaendrődi KAB-ban
hetente Leggyakoribb ügytípusainkat még
mindig a klasszikus okmányirodai ügyek
(kb. az ügyek 2/3-ad részét) jelentik, de a
szociális és az egyéb, továbbítás céljából
benyújtható ügytípusok száma is nő (1/3
rész). A Kormányablakban több mint
400 fajta ügytípus intézhető (legalább
tájékoztatás kérés szintjén), azonban a
gyakorlatban csak ezek töredékét intézik
itt az ügyfelek. Fontos tudni, hogy sok
esetben elég a Kormányablakig elmenni,
és az majd továbbítja a beadott kérelmet
Békéscsabára vagy Budapestre az ügyben
eljáró szervnek. Ezzel postaköltséget és időt
takarít meg az ügyfélnek. Fő újdonságok,
amelyekkel az új Kormányablakok többet
kínálnak, mint egy okmányiroda:
- Papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat
kiadás
- Családtámogatási ügyek,
- TAJ kártya igénylés befogadása,
- Európai Egészségbiztosítási kártya
igénylés befogadása,
- Egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságokkal kapcsolatos kérelmek
továbbítása,
- Nyugellátással kapcsolatos kérelmek
továbbítása
- Áldozatsegítéssel kapcsolatos kérelmek.
Erősödött a Kormányablakaink
informatikai háttere, október 29étől már elektronikus ügyfélhívó
berendezéssel tudjuk várni ügyfeleinket
Gyomaendrődön; új, szkennelésre is képes
nyomtatók üzembe állítása is folyamatban
van (mindkét Kormányablakban); és a
leadott kérelmek továbbítása is egyre
nagyobb arányban történik elektronikus
úton - ezáltal gyorsul az ügyintézés is.

Fontos, hogy hiába van hosszított nyitva
tartás hétfőn (7-17) és csütörtökön (818), ha a posta minden hétköznap du.
4-ig van nyitva, így du. 4 után csekkel
már nem tudnak az ügyfelek fizetni az
ügyintézésért, csak bankkártyával.
FONTOS még:
- adókártyát nem tudunk kiadni a
Kormányablakban, az NAV-os hatáskör
(Gyomaendrődön szerdánként intézhető)!
- térképmásolatot nem, csak hiteles
papír alapú tulajdoni lap másolatot tudunk
kiadni.
Egységes
elektronikus
kártya
bevezetése a jövőben: A jogszabályi
környezet készen áll a személyi igazolványt
felváltó elektronikus kártya bevezetésére,
amit jövőre utazáshoz, elektronikus
aláíráshoz is használhatunk, de később
a TAJ- és adókártya szerepét is át fogja
venni. Bevezetéskor az okmányhoz
három fontosabb szolgáltatás tartozik
majd (az ePASS, az eID és az eSIGN
kártyafunkció), ennek megfelelően
bizonyos
közlekedési
eszközök
használatára, személyi azonosításra,
illetve elektronikus aláírásra lesznek
használhatóak. Jelenlegi információink
szerint a kormányablak fő szerepe az lesz,
hogy a regisztrációhoz arcképmás- és
aláírás-felvételezést folytat le.

A RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2015. dec. 17, csütörtök 17 óra.
Helyszín: Katona József Műv. Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!
A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
otthon, egyénileg saját gépen,
interneten kersztül történő elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu
Bosnyák József tanfolyamszervező
Tel.: 0630/409-2868
B Kat.: ÁKO:117,97%
VSM:FORG:54,17%

VSM:ELM:85,71%
K.K.:139.500,-

OKÉV: 04-0089-05 Akkr.lajstromszám: 00533020
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Sajtóhírek - 2. rész
Rendőrségi
információs pont nyílt a
Kormányablakban
2015. november 10-én első
alkalommal tartott vagyonvédelmi
tanácsadást a rendőrség a Gyomaendrődi
Kormányablakban. A „Házhoz megyünk”
elnevezésű országos bűnmegelőzési
program gyomaendrődi indulása
alkalmából sajtótájékoztatóra került
sor a tanácsadás helyszínén. Ennek
keretében Oltyán Sándor r. ezredes, a
Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője; dr.
Smiri Sándor, a Gyomaendrődi Járási
Hivatal hivatalvezető-helyettese; Bátkai
Miklós r. alezredes, a Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési
Osztály kiemelt főelőadója; Ravasz
Károly, a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara Békés
Megyei Szervezetének elnökségi tagja; Tóth
Róbert Tamás, az Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zrt. megyei vezetője;
és Petruska László r. százados, a Szarvasi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tisztje
mondta el gondolatait, és mutatta be a
projekt lényegét.
A 2015. szeptember 30-án
indult, és 2016. május 26-áig tartó
országos vagyonvédelmi kezdeményezés
megvalósításában a rendőrség mellett részt
vesznek az önkormányzatok, a polgárőrség

Pályaválasztási Vásár
2015. november 5-6-án a Békés
Megyei Kormányhivatal által került
megszervezésre Békéscsabán a Csaba Park
Rendezvényközpontban a hagyományos,
jubileumi 20. Pályaválasztási vásár.
Gyomaendrőd körzetéből is két középiskola
kínálta a szakmatanulás lehetőségeit.
Az 50 kiállító munkáltató között 5
gyomaendrődi járáshoz tartozó céget
is találhattunk, így a tavalyi „Legszebb
stand” díját elnyerő TI-VI Technika
kft-t, a hunyai Magyar Játszótér kft-t,
a Hétszínvirág Tüskevár Bt-t és az idén
első alkalommal bemutatott Innovatív
Technológiák Szigetén a Skylotec Hungery
kft-t és a dévaványai Liker Motors kft-t.
A gyomaendrődi és dévaványai általános
iskolák végzős osztályainak 4 busz állt
rendelkezésükre, így ők szervezett

tagjai, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács,
az Aegon Magyarország Általános
Biztosító Zrt., valamint a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara képviselői. A program
célja az, hogy ráirányítsa a lakosság
figyelmét a vagyon elleni bűncselekmények
megelőzésének lehetőségeire. A rendőrség
országszerte olyan forgalmas helyszíneket
választott a tájékoztatás helyének, ahol
ügyintézés miatt sokan megfordulnak,
így az emberek viszonylag kis
időráfordítással hozzá tudnak jutni olyan
információkhoz, amelyek segítségével
megtalálhatják a lehetőségeikhez képest
formában, a standok közötti tárlatvezetést
is igénybe véve, több mint 200-an tudtak
részt venni a kiállításon. A Gyomaendrődi
Foglalkoztatási osztály ebben az évben
is megjelent a Pályaválasztási Vásáron
a Pályakerékkel, a TOP20 kerékkel. A
hiányszakmák bővülését figyelembe véve,
az idén is létrehoztuk a pályakereket a
20 hiányszakmával. A pályaismereti
kérdőíveket elkészítettük, így a gyerekek
akár már 20 hiányszakmát ismerhettek
meg ennek segítségével. A pályaismereti
kérdőívet 720 fiatal töltötte ki, a kerék ebben
az évben is nagy sikert aratott. Szívesen
játszottak vele felnőttek, gyerekek, tanárok
egyaránt. A sikeres pályaválasztás
érdekében üzemlátogatásokkal folytattuk
a szakmák megismerését. 4 üzemben
közel 70 diák részvételével zajlott a
hiányszakmák bemutatása.

legjobb vagyonvédelmi megoldásokat.
Gyomaendrődön kézenfekvő választás
volt az információs pont helyének az
április végén megnyílt Gyomaendrődi
Kormányablak (Gyomaendrődi Járási
Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1.). A településen minden hónap
második hetében két napon - hétfőn 10:00
és 12:00, valamint szerdán 13:00 és 15:00
között - vagyonvédelmi kiadványokkal
és tanácsadással várják a szakemberek
az érdeklődőket. A rendőrség mellett az
Aegon biztosító, a vagyonvédelmi kamara
és a helyi polgárőrség képviselői is részt
vesznek a tanácsadásban.

A fotót készítette: Kereki László
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Társuláshoz csatlakozott a Gyomaendrőd
December 9-én alakult meg KBC
Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság. Nyolc önkormányzat: Gyula, Békés, Szarvas, Kondoros, Dévaványa, Sarkad, Körösladány és Vésztő
alapításában.
A társulás létrejöttét az tette szükségessé, hogy a 2014/2020-as programozási időszakra az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
kormányrendelet jelentős változásokat vezetett be az elmúlt programozási
időszakhoz képest. Lényegesen csökkentette az úgynevezett közvetett
költségek — például a projektmenedzsment, műszaki ellenőri szolgáltatás elszámolható mértékét. Emellett jelentős

módosításokat tartalmaz a közszféra szervezetei – így a helyi önkormányzatok – számára is. Szakértői
szolgáltatást például kizárólag akkor
számolhatnak el a projekt keretében,
ha azt állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100 százalékban
állami vagy önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság látja el. Az alapító
önkormányzatok indokoltnak találták,
hogy már a pályázati források megnyílása előtt felkészüljenek arra, hogy a
jövőben is el tudják számolni a rendkívül jelentős projektmenedzsmenti szolgáltatások költségeit.
A nagyobb lélekszámú városok hivatalaiban rendszerint van kapacitás arra, hogy saját hivatalukon belül
projekteket koordináljanak, de a ki-

sebb településeken nem. A KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága elnökének
dr. Görgényi Ernőt, Gyula polgármesterét, alelnökeinek dr. Mokán István,
Sarkad és Izsó Gábor, Békés polgármesterét választotta. Vezetőjének dr.
Glózik Klárát nevezték ki.
2015. december 9-én, Kondoroson
aláírták a KBC NKFT alapító okiratát a tulajdonos önkormányzatok képviselői. Toldi Balázs polgármester a
gyomaendrődi képviselő-testület felhatalmazása alapján, mint csatlakozni
szándékozó önkormányzat képviselője írta alá az együttműködési szándéknyilatkozatot.

Dr. Zacher Gábor előadása Mezőkovácsházán
A Mezőkovácsházi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum nyertes pályázatot
nyújtott be működésének támogatására, melynek keretében 2015. november 26.-án a Művelődési Házban Dr.
Zacher Gábor tartott előadást a 2015-ös
magyarországi droghelyzetről. A helyi érdeklődőkön kívül meghívást kaptak a megyében működő KEF-ek, így a
gyomaendrődi is. Az érdeklődőket Béni Attila a Járási Hivatal vezetője, majd
Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza polgármestere köszöntötte.
Dr. Zacher Gábor toxikológus előadásából megtudtuk, hogy bár a függőségekkel kapcsolatban mindenki
elsődlegesen a kábítószerekre gondol, ezzel szemben ma Magyarországon kb. 800.000-en alkohol,
150.000-en szerencsejáték, őket követik a gyógyszerfüggők, és „csak”
20.000 a kábítószerfüggők száma. Ki-

Képviselői
fogadó óra
Farkas Zoltánné a 6. számú
választókörzet lakói részére
képviselői fogadóórát tart 2016.
január 26-án, kedden 16-17 óráig,
a polgármesteri hivatalban.

emelten foglalkozott előadásában a
biofűvel (Herbál), mely az utóbbi időben sajnálatos módon nagyon gyorsan
terjed. Árát tekintve viszonylag olcsó,
könnyen hozzáférhető, ugyanakkor
nagyon kiszámíthatatlan hatású szer.
A tavalyi évben 103 újféle drog jelent
meg a piacon, ami az eltérő hatásmechanizmusuk miatt is nagy kihívást jelenthet, különösen az egészségügyben
dolgozók számára. Magyarországon
egy évben kb. 45 millió szerhasználat történik, ebből 31 halállal végződik. Egy hétvégén, a becslések szerint
kb. 350.000 fő használ valamilyen kábítószert, akik a legkülönbözőbb életkorúak és társadalmi státuszúak közül
kerülnek ki. További érdekesség még,
hogy a HIV megjelenésekor azt jósolták a szakemberek, hogy az intravénás
drogot használók között ugrásszerűen
meg fog nőni a különböző fertőzések

számai. Ez azonban nem így történt,
viszont a Hepatitis C-vel megfertőzött
betegek nagyarányú emelkedést mutatnak.
A tűcsere programokról szólva megemlítette, hogy annak jelentősége nem
csak és nem elsősorban abban rejlik,
hogy a használt tű helyett sterilt kapnak a felhasználók, hanem abban,
hogy az itt jelenlevő segítők az egyetlen kapcsolatai az intravénás droghasználóknak a „normális” világ felé, akik
segíthetnek a kilépésben. Előadása ös�szegzéseként Zacher Gábor elmondta,
hogy bár nagyon fontos a kábítószerekre vonatkozó törvényi szabályozás, de
a drogprobléma javítása a szemléletformáláson keresztül működhet, melyhez hosszú idő szükséges: cél a kereslet
csökkentése.
Lehoczkiné Timár Irén elnök
Pál Jánosné titkár

Gyomaendrődi Hírmondó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja
Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Telefon: 66/283-524, email: katonamuvhaz@freemail.hu (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655, email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A főoldalon és a hátoldalon lévő kép: Iványi István Fejléckép forrása: Internet
A következő lapszám 2016 februárjában jelenik meg.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007
ISSN 20624352 (nyomtatott)
ISSN 20624492 (online)
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Jelzőrendszeri konferencia

a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatánál
2015. október 28-án a szolgálat megtartotta jelzőrendszeri értekezletét,
ahol első napirendi pontként a tavalyi
év tapasztalatai és számadatai kerültek
ismertetésre.
A jelzőrendszer működtetése nem
csak a téli időszakban kötelező, hanem
folyamatosan szükséges kapcsolatot
tartani és az információkat megosztani. Az tény, hogy a téli időszakban a
leghangsúlyosabb a jelzőrendszer tevékenysége, de a jelzések megtétele
elesett, rossz szociális helyzetű, beteg
vagy adott esetben kiszolgáltatott helyzetben levő személyekről folyamatos
kötelezettséget jelent a jelzőrendszer
tagjaira nézve. A tapasztalatok alapján Gyomaendrődön a jelzőrendszer jól
működik és tevékenysége folyamatos.
Az elmúlt télen az önkormányzat által a szociális feszültségek csökkentése
céljából 100 család részesült családonként 5 mázsányi tűzifában. Katona Vince családgondozó tájékoztatta a
jelzőrendszer megjelent tagjait az előttünk álló telet illetően arról, hogy, az
önkormányzat az idén a települési támogatás keretében milyen tüzelő támogatást tud nyújtani. Az elmúlt évekkel
ellentétben, az idén tűzifa és barnaszén
formájában vegyesen fognak támogatást kapni azok a személyek, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek és
a helyszíni szemle tapasztalatai indokolják azt, hogy részesüljenek tüzelő
támogatásban. Az egy főre eső jöve-

delem egyedülálló és
családban élő személy
esetén sem haladhatja
meg a 42 750 Ft –ot. A
tűzifa igénylés lehetőségéről Gyomaendrőd
Város Önkormányzatánál lehet érdeklődni
november végén, december elején.
Nagyon
fontos
szempont a családokat segítő munka
során, hogy a külső erőforrások által nyújtott segítség
mellett, folyamatosan megerősítsük a klienseket abban,
hogy a saját sorsuk iránt érzett felelősségük az elsődleges erőforrás problémáik megoldásában.
A családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatról: Gyomaendrődön 1995-től
biztosított a családsegítés, melyhez
1998-ban csatlakozott a gyermekjóléti szolgáltatás. Kezdetben csak Gyomaendrődre terjedt ki az ellátás, majd
a települések társulását követően ma
már Hunyán és Csárdaszálláson is a mi
szolgálatunk biztosítottja a szolgáltatást. 2013. január 1-től a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központba integrálódott, így az új neve: Térségi Szociális
Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata lett. A szol-

gáltatás biztosítása továbbra is a Gyomaendrőd Fő út 2. szám alatt történik,
a családgondozók folyamatosan végzik
munkájukat. Az általános ügyfélfogadásunk nem változott: hétfőtől-csütörtökig 8-12 óráig, illetve 12.30-16 óráig,
pénteken 12.30-16 óráig várjuk ügyfeleinket. A pszichológiai szolgáltatás is
folyamatos, előzetesen időpontot kell
egyeztetni, mely lehetséges személyesen vagy a 66/282-560-as számon az
általános ügyfélfogadási időben.
Az eddigiekhez hasonlóan, a jövőben is készséggel állunk ügyfeleink
rendelkezésére, problémáikkal keressék bizalommal a szolgálat munkatársait!
Pál Jánosné egységvezető
TSZGK Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Köszönjük a karácsonyi adományokat!
Szeretett gyomaendrődi polgárok!
Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani Gyomaendrőd nagylelkű adományozóinak, akik a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület felhívására bőkezűen adakoztak a Penny Market Áruházban a három napos gyűjtés
során.
Statisztikai adatok: a programot a
Templárius Alapítvány szervezte meg
Városunkban. 3.235 fő lájkolta a felhívást. Összesen 530 kg tartós élelmiszer
gyűlt össze: 74 liter tartós tej, 167 kg
liszt, 74 kg cukor, 193 kg száraztészta, 122 db csokoládé, 27 kg rizs és sok
egyéb tartós élelmiszer. 180 db adatlapot gyűjtöttek össze a Szent Gellért
Általános Iskola és Gimnázium önkén-

tes tanulói, és a mentor felnőtt segítők.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatával közösen fogjuk szétosztani az ös�szegyűlt adományokat még karácsony
előtt, amiről tájékoztatni fogjuk a kedves lakosságot. Kérjük Gyomaendrőd
polgárait, szervezeteit és történelmi
egyházait arra, hogy akiknek a környezetében rászorult családot vagy
személyt ismer, az a Templárius Alapítvány elérhetőségén jelezze (info@
templarius.hu).
A következő idézettel szeretném megköszönni Önöknek ezt a nagy és széles
összefogást:
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”		
Ungvölgyi János
(fotó: Bíró Károly)
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Készül az új Gyomaendrődi ki kicsoda
2004-ban jelent meg a Honismereti
Egyesület és a Gyomai Szülőföld Baráti Kör kiadásában a Gyomaendrődi ki
kicsoda? című kiadvány. Itt élő, elszármazott, elhunyt gyomai és endrődi,
gyomaendrődi kötődésű személyek
életét és munkásságát ismerhetjük meg
a kötetből.
Civil kezdeményezésre, Gyoma és
Endrőd egyesítésének 35. évfordulója
alkalmából új kiadásban jelenik meg
a könyv, 2017-ben. Szerkesztőbizottság jött létre, a képviselő-testület támogatja, hogy a könyv jelenjen meg.
A gyűjtőmunka koordinálásával a Határ Győző Városi Könyvtárat bízták
meg. A könyv a korábbi formátumra hasonlító méretben, küllemmel, lehetőleg bővebb terjedelemben jelenne
meg. A szerkesztő bizottság folyamatosan egyeztet az elvégzett és következő munkáról, feladatokról.
A könyvben megjelentetni kívánunk
minden olyan személyt
- aki Endrődhöz, Gyomához, Gyomaendrődhöz köthetők és kiemelkedő
közéleti, kulturális, sport vagy munkatevékenységet végeztek, akiknek életpályája munkássága a ma élőkre is

hatással van, maradandót alkottak területükön, s ezt igazolja
- tudományos minősítése
- jelentős önálló alkotása
- saját publikációi országosan elismertek
- kitüntetésük, elismerésük
Azokat is szeretnénk felkérni a
könyvben való megjelenésre:
- aki vezető vagy vezető volt intézménynél, hivatalban, vállalatnál, gazdálkodó szervezetben, egyesületben,
civil közösségben
- képviselő, vagy az volt (helyi vagy
országos)
- akinek tevékenysége a város minden lakóját érinti (pl. családorvos)
A kiadvány megjelentetésének legnagyobb feladata a gyűjtőmunka. Ebben számítunk mindazokra, akik
önkéntes munkával segíteni kívánják,
hogy elkészüljön az adattár. Bővebb
információ, adatfelvételi kérdőív a Határ Győző Városi Könyvtárban kérhető. (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
sz., tel: 66/521-655; varosi.konyvtar@
gyomaendrod.hu)
Gyomaendrődi ki kicsoda 2017
Szerkesztőbizottság

TÁJÉKOZTATÁS - Ügyfélfogadásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálata 2015. december 23-án rövidített
ügyfélfogadást tart, valamint 2015. december 28-tól 2015. december 31-ig
Igazgatási szünet miatt megváltozott ügyfélfogadási rend alapján működik:
Az év végi ünnepi időszakban az Integrált Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje
az alábbiak szerint alakul:
2015. december 21. hétfő
2015. december 22. kedd
2015. december 23. szerda
2015. december 24. csütörtök
2015. december 28. hétfő
2015. december 29. kedd
2015. december 30. szerda
2015. december 31. csütörtök

8,00-12,00
nincs
8,00-12,00
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

12,30-16,00
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2015. január 04. 8:00-12,00 és 12,30-16:00

Új főépítész
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 520/2015.
(X.29.) határozatával pályázatot hirdetett a főépítészi feladatok megbízási jogviszony keretében történő
ellátására. A pályázat benyújtására
2015. november 20-ig volt lehetőség.
A feladatellátás kezdő időpontja: 2016.
január 1. A pályázati felhívásra, határidőben 2 pályázat érkezett. A Képviselő-testület 2015. december 3-ai ülésén
bírálta el a beérkezett pályázatokat.
A Képviselő-testület Molnár Zoltán
Gyula pályázatát támogatta, így vele
a főépítész feladatok ellátására megbízási szerződést köt, 2016. január 1.
– 2018. december 31. közötti 3 év határozott időre.

Tájékoztatás a
könyvtár nyitva
tartásáról
A Határ Győző Városi Könyvtár
2015. december 23. –
2016. január 3-ig zárva tart.
Nyitás 2016. január 4-én 9 órakor.

FELHÍVÁS –
Fogadó óra
A Megyei Közgyűlés elnöke,
Zalai Mihály, 2016. január 20-án
13 órától fogadóórát tart
Gyomaendrődön a Városháza
üléstermében.
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„Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi
járás területén”
címmel az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú projekt Záró rendezvénye volt 2015
november 12-én a Városháza Dísztermében. Az elfogadott elszámolható összköltség 22
millió Ft, a projekt 100 %-os támogatási intenzitású. A Támogatási Szerződés 2015. július
29-én került aláírásra, a projekt megvalósítás időtartama: 2015. augusztus 1. – 2015.
november 30.
A projekt célja, hogy olyan együttműködés alakuljon ki a Gyomaendrődi járáshoz tartozó
települési önkormányzatok és a helyi önkormányzatok intézményei, valamint a civil és
gazdasági szereplők között, mely a helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt
társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja a járásszékhely
önkormányzat koordinációs tevékenységének köszönhetően.
Elősegíti a Helyi Esélyegyenlőségi Programok intézkedési tervében megfogalmazott
teendők megvalósítását, illetve ezek járási szintű összehangolását és koordinálását, ezzel
pedig
az
esélyegyenlőség
helyreállítását,
javítását
járási
szinten.
A programterv kialakítását segítették a járás önkormányzatai, és az egyéb érintett
gazdasági, illetve civil szereplők között megvalósult találkozók (kerekasztal
megbeszélések és szakmai rendezvények) továbbá az ezen találkozókon elindult
párbeszéd. Létrejött az érintett intézmények között a hosszú távú együttműködés, amely
lehetővé teszi a szükséges koordinációt.
A pályázatban vállalt együttműködési megállapodások aláírásra kerültek, és a Vanin Kft.
elkészítette a Járási Esélyteremtő Programtervet, melyet a járás települései elfogadtak.

2015. november 20.
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
SAJTÓKÖZLEMÉNY A TÁMOP-5.3.1/B-2-12/2-2014-0063
„SZOCIÁLIS GONDOZÓ-ÁPOLÓ ROMA SZAKEMBEREK
FOGLALKOZTATÁSA A TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
GONDOZÁSI KÖZPONTBAN” CÍMŰ PROJEKT
ZÁRÁSRÓL
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014-ben
19 921 128,-Ft
összegű pályázati támogatást nyert el a TÁMOP -5.3.1/B-2-12/2-2014-0063 JELŰ
PÁLYÁZATON „ Szociális gondozó-ápoló roma szakemberek foglalkoztatása a Térségi Szociális Gondozási
Központban ” címmel. A pályázatnak köszönhetően intézményünknél 2014. november 1-től 12 hónapon át
8 fő roma származású szociális gondozó-ápoló képesítéssel rendelkező nőt foglalkoztatunk. A 8 fő roma
szakemberből 2 fő a TÁMOP -5.3.1/B-1 program keretében a munkába állást közvetlenül megelőzve
szerezte meg a gondozó-ápoló szakképesítését, így ők a C1 csoportból, 6 fő pedig akik már korábban
megszerezték szakmai képesítésüket a C2 csoportból került a programba.
A célcsoport tagjait a munka alkalmassági vizsgálatot követően a munkakörhöz előírt munkaruhával és
munkacipővel láttuk el.
A projektben foglalkoztatottak mielőbbi beilleszkedését és a munkavégzés közben felmerülő problémáik
megoldását a teljes időtartam alatt mentor támogatta.
Ezen túlmenően a 8 fő roma nő havonta szupervíziós ülésen vett részt, ahol képzett szupervízor
segítségével foglalkoztak az aktuálisan felmerült problémáikkal.
Az elméleti tudás továbbfejlesztése, illetve aktualizálása érdekében a célcsoport minden tagja részt vett a
kommunikációt fejlesztő szakmai továbbképzésen.
Elmondható, hogy sem a beilleszkedéssel , sem a munkavégzéssel nem volt említésre méltó probléma. A
roma nők kivétel nélkül az elvárásoknak megfelelően végzik munkájukat.
A projekt nagyon jó lehetőséget adott mind a munkáltatónak, mind a roma munkavállalóknak, hogy a
szociális feladatellátás során végzett munkában a két fél tapasztalatot szerezzen. Az intézményünk
vezetése reméli, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a jövőben is munkatársaink között tudjuk a projektben
részt vevőket.

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 út 3.

Ügyelet ideje alatt hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)
Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között személyesen,
vagy a 66/386-233 telefonszámon.
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A Rózsahegyi Iskola hírei

Húsz év után is
népszerű a TÁTIKA
A Tátika napján ismét zsúfolásig
megtelt az iskola tornaterme szülőkkel, barátokkal, egykori tanítványokkal. A délután főszereplői azok a
tanulók voltak, akik hetek óta lázasan
készülődtek, zenét kerestek, koreográfiát találtak ki, tánclépéseket tanultak.

A lendületes táncok mellett ötletes jelmezeket, maszkokat is láthattak az
érdeklődők. A résztvevő osztályok ismét megmutatták közösségük erejét
és a kreativitásukat. A lelkes közönség megtapsolhatta a régi és új sztárokat: a Z’Zi Labort, Beatricét, 100
Folk Celsiust, Hungáriát, Flo Ridát,
Meghan Trainort, Michael Jackson,
Chris Brownt, Kowalskyt meg a Vegát.

Jobb időjárást kívánni sem lehetett
volna november közepén egy kerékpáros ügyességi versenyhez, melyen részt
vettek iskolánk tanulói. Rövid eligazítás, regisztráció, és máris pattanhattak
a megfelelő méretű drót szamarakra a
versenyzők. Bójákkal kijelölt, nehezített útvonal, és stopperral mért idő alakította a bringás mezőnyt. A kevésbé
sikeresek – hosszú menetidő, bójadöntés – sem maradtak keserű szájízzel,
erről a szervezők csoki szeletei gondoskodtak. A legügyesebbek igazi
„versenykerós” kulacsot kaptak a szervezőktől.

2015. november 14- én a Nyíregyházi Főiskolán került megrendezésre a 10. Hetedhét Határ Legjobb Kis
Matematikusa, országos matematika
versenye. Ebben a tanévben 12 megye 33 intézményéből 116 (2-8. osztályos) tanuló versenyzett a döntőben.

Az iskola kérésére új parkolót építtetett az önkormányzat a főépület déli oldalánál. A közmunkaprogramban
kivitelezett parkolóhoz a térköveket a
Start Szociális Szövetkezett gyártotta.
Remélhetőleg megoldódnak a reggeli
csúcsidőszakban a parkolási nehézségek, köszönjük szépen!

Négy beadottból egy
pályázatot nyertünk
a Nemzeti Tehetség
Programban
A Nemzeti Tehetség Program NTPRHTP-15 jelű pályázati felhívására
az „Ünnepelj velünk!” című projekttervvel 1 560 000 Ft támogatást nyertünk. A pályázatunk célja a hátrányos
helyzetű fiatalok tehetséggondozása.
A programok között szerepel a mézeskalács és bodagsütés, gyertyaöntés, szappankészítés, jelmeztervezés,
jelmezkészítés, csokigyár látogatás,
csokitojás készítés, lovaglás, pécsi kirándulás, budapesti színházlátogatás,
valamint különböző brit és roma kultúrával kapcsolatos foglalkozások. A
projektet 2015 novemberétől 2016 júniusáig havi rendszerességgel kívánjuk megvalósítani Szedlák Réka, Tóth
Magdolna, és Takács Tímea pedagógusok vezetésével.

A legügyesebb kerékpárost kerestük

Hetedhét Határ
Legjobb Kis
Matematikusai között
versenyeztek tanulóink

Kész a parkoló

Iskolánkat a 2. b osztályból öt tanuló képviselte. A versenyt követően a
gyermekek megismerkedtek a város
néhány nevezetességével. Az ünnepélyes eredményhirdetésre este öt órakor
került sor a főiskola nagytermében,
ahol megkoronázták a győzteseket és
jutalmazták a többi helyezettet, versenyzőt is. Versenyzőink eredményei:
Gombkötő Zsófia 8. hely, Paróczai Lili
Veronika 11. hely, Papp Máté 13. hely,
Rojik Roland 15. hely és Zanyik Zoltán
a 16. hely. Felkészítő pedagógusuk Takács Tímea tanítónő volt.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Versmondó verseny a
Jókai Színházban
Békés megye újraszervezésének
300. évfordulója alkalmából Békés
Megye Önkormányzata és a Békéscsabai Jókai Színház szavalóversenyt
hirdetett általános és középiskolás diákok részére. November 25-én, a színház szalonjában került megrendezésre
a verseny. A zsűri tagjai: Kovács Edit,
a Jókai Színház művésznője, Seregi
Zoltán, a színház megbízott igazgatója
és Várfi András, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke volt.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolából Vinkovics Ágnes 5.
osztályos tanuló II. helyezett lett. Felkészítője: Hunya Jolán tanárnő.

Márton- nap
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kis Bálint Általános Iskola, valamint a Százszorszép óvoda
közreműködésével már negyedik alkalommal került sor a Márton - napi
rendezvényre. Diákjaink rajzaiból kiállítást rendeztek, s a legigényesebb
munkák díjazásban részesültek. A
színpadon német nyelvű műsorral szórakoztatták a közönséget az ovisok,
és a „Kisbálintos” diákok. Nevelőink
közreműködésével mécseseket és síkbábokat készíthettek aprók és nagyok.
A lampionos felvonulás után meleg teát és libazsíros kenyeret fogyasztottunk közösen.

Biztató tehetség
Kölyökatlétika
Kis Bálint Általános
Iskolában
November 24-én kölyökatlétika bemutatóra került sor iskolánkban, melyen részt vett Vincze József is, aki a
Diáksport Szövetség Dél-Alföldi Régiójának vezetője. Bemutatásra kerültek azok a „KA” eszközök, melyek a
Magyar Atlétikai Szövetség, valamint
a Magyar Diáksport Szövetség EMMI
támogatásával jutottak el iskolánkhoz,
s melyeket rendszeresen használunk
testnevelés órákon, sportfoglalkozásokon.

Iskolánk 4. b. osztályos tanulója Uhrin Andor szereplőválogatásra jelentkezett a Békéscsabai Jókai Színház
Légy jó mindhalálig című musical főszerepére. Két másik társával őt is jelölték Nyilas Misi szerepére. A próbák
alatt bizonyította rendkívüli tehetségét, alkalmasságát. Aztán jött a mérlegelés! Továbbra is az eredményes
tanulás, a hegedülés, a néptánc itthon,
vagy mindezek hanyagolása, utazás
Békéscsabára, szereptanulás, izgalmak, időhiány!? Végül bölcs döntés
született: Seregi Zoltán rendező biztatására jövő év szeptemberében újra átgondolják Andor szereplését. Akkor
bizonyára kevesebb teherrel és lemondással jár számára a szereplés, hiszen
már ötödikes lesz.

Almási Lili sikere
Almási Lili 8.b osztályos diákunk
és felkészítő tanára Vaszkó Lajosné
meghívást kaptak az Andrássy Gyula Gimnázium díjátadójára. A verseny egy fordulóból állt, korábban egy
60 perces feladatlapot kellett írásban
megoldaniuk a jelentkezőknek. A sikeres megoldáshoz logikus gondolkodás,
jó számolási készség, és azoknak a matematikai ismereteknek a tudása volt
szükséges, amit az órákon sajátítottak
el a diákok. Almási Lili kimagasló teljesítményével díjazásban részesül.

Mi leszel, ha nagy leszel?
Szívesen tettünk eleget a meghívásnak és nyolcadikosainkkal ellátogattunk a TIVI-TECHNIKA Kft-be, és a
Tímár Panzióba. Mindkét helyszínen
alaposan bemutatták a gyerekeknek
az ott megismerhető szakmákat, széleskörű tájékoztatást adva arról, hogy
mely foglalkozások gyakorlati ismereteit sajátíthatják el. Diákjaink körében nagy tetszést aratott a hegesztés
bemutatása és kipróbálása, valamint a
vendéglátásban rejlő szépségek és lehetőségek megismerése is. Köszönjük,
hogy ott lehettünk!

Sikeres szereplés a
megyei Bolyai
csapatversenyeken
Évek óta nagy örömmel vesznek részt
tanulóink a Bolyai csapatversenyeken,
hiszen közösen mutathatják meg tehetségüket.
Bolyai Matematikai Csapatverseny:
A versenyt idén október 16-án rendezték. Évfolyamonként egy-egy csapat
képviselte intézményünket. A nyolcadik évfolyamon 7. helyezést értek el az
„Okostojások”: Almási Lili, Gál Bence, Ugrai László és Tóth Ákos, de az
ötödik, hatodik, hetedik osztályosaink
is eredményesen szerepeltek.
Bolyai Anyanyelvi Csapatversen:
Örömmel értesültünk arról, hogy két
csapatunk is bejutott Békés megye 10
legjobb csapata közé. A nyolcadik évfolyamos „Zsenipalánták” (9. helyezés): Almási Lili, Bartha Karina, Gál
Bence és Ladányi Sára, valamint az
ötödikes „Géniuszok”: Csányi Brigitta, Pintér Dorka, Varga Vanda és
Vinkovics Ágnes (10. helyezés).
A legkisebbek és a legnagyobbak tehát igen eredményesen szerepeltek, a
többiek pedig gyarapíthatták tudásukat a sok-sok csalafinta feladattal.
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A Bethlen Gábor Szakképző Iskola hírei
Román István agrárszakképzésért felelős
helyettes államtitkár látogatása Gyomaendrődön

Román István, a Földművelésügyi
Minisztérium agárszakképzésért felelős helyettes államtitkára 2015. november 16-án iskolánkban ismertette
a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepciót, valamint a koncepció megvalósítási lépéseit. Kiemelte

Nyílt nap a Bethlenben
2015. november 20-án ismét nyílt
kapukkal fogadtuk az iskolánk iránt
érdeklődő helyi és vidéki diákokat és
szüleiket. A rendezvény keretein belül a látogatók ízelítőt kaptak szakmai
kínálatunkból. A látogatók megkóstolhatták a pék tanulók által készített

az agrárszakképzés súlyát
a vidék lakosságmegtartó
erejének növelésében, valamint az itt megszerzett
végzettség nyújtotta alternatív lehetőségeket. Az
előadás előtt a helyettes államtitkár megtekintette a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium sajtüzemének felújítási és korszerűsítési
munkálatait. A beruházás a Földművelődési Minisztérium támogatásával
valósul meg, a kivitelezési munkálatokat a helyi Gyomaszolg
Ipari Park Kft végzi. Román István
elismerően nyilatkozott az elvégzett
munka kivitelezésének minőségi színvonaláról, ezt követően kinyilvánította
a műszaki átadáshoz segítő szándékát. A helyettes államtitkár üdvözölte
kürtöskalácsot és perecet, az édesipari termékgyártók sütinyalókáit. A húsipari termékgyártók sültkolbásszal és
hurkával kínálták az érdeklődőket.
A Nyílt nap keretein belül videó hívást létesítettünk az Erasmus+ program keretében a Franciaországban
gyakorlatozó tanulóinkkal. A gyerekek
megcsodálhatták az állatainkat, kipró-

a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium nyitását az élelmiszeripari
szakmák bevezetésével kapcsolatban.
Davidovics
László
igazgatója elmondta, hogy a sajtüzemben
mozzarella sajtot fognak előállítani
olasz sajtmesterek irányításával. Az
üzem a szakiskola diákjainak és a felnőttképzésben résztvevőknek gyakorlati helyként is szolgál. Az iskola ezzel
a tevékenységgel integrátori szerepet
is vállal, a járási és megyei vállalkozók
idehozhatják tejtermékeiket, innovatív
ismereteket szerezhetnek a tejfeldolgozásban és a sajtkészítésben.
A beruházás második ütemeként a
sajtüzem tudományos és kutatási laboratóriumként fog működni magyar
és Európai Uniós pályázatok révén. A
Kárpát medence magyarlakta területeiről érkező érdeklődők, a szakképzésben
résztvevők, a kis -és középvállalkozók
a gyomaendrődi iskola sajtüzemében
képezhetik dolgozóikat, ennek eredményeképpen szakemberek és turisták
érkeznek Gyomaendrődre, nő a városi
vonzerők ismertsége országos és nemzetközi szinteken.
bálhatták a lovaglást, hintós városnézésen vehettetek részt.
A környezetvédelmi képzéshez kapcsolódóan laborkísérleteket láthattak,
bemutató órákon vehettek részt a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
„Adventben,
karácsony előtt,
Boldog, aki várva
remél…”

December a várakozás, az adventi
készülődés időszaka. Így teszünk mi is,
hiszen idén is elkészítettük adventi koszorúnkat, melyet Czank Gábor plébános úr szentelt meg és meggyújtottuk
rajta az első gyertyát. Iskolánk tanulóinak közreműködésével a város adventi
koszorúján is fellobbant az első gyertyaláng. Jótékonysági adakozásban veszünk részt (ÉlelmiszerBank-Penny
közös akciója, XIV. „Segítsünk a rászoruló gyermekeken” akció), a DÖK
közreműködésével Mikulás jár városunk általános iskoláiban és készülünk
iskolai ünnepségünkre, melyet idén a
„Népek karácsonya” címen rendezünk
meg. Ezúton kívánunk mindenkinek
áldott, békés karácsonyt!

Speak Smart Program
Iskolánk vitaköre, a Kner Imre Disputakör az idén is nagyszabású kalandra hívja a diákokat. A KID-esek
szervezésében diákjaink részt vesznek
az országos Speak Smart Programban.
Ezúttal az innováció rejtelmeibe tekintenek be, feltérképezik a szűkebb és
tágabb közösség problémáit, és megoldási javaslatokat fogalmaznak meg
azok feloldására. A projekt célja, hogy
erősítse a középiskolás diákok társadalmi részvételét Magyarországon,
valamint játékos keretek között bővítse a fiatalok világról és társadalmi
ügyekről alkotott ismeretét. A program lehetőséget teremt arra is, hogy a
fiatalok élményt szerezzenek a problémák komplexitásáról, megismerhetővé
váljanak számukra a helyi intézmények döntéshozatali mechanizmusai,
ezzel is növelve ezen intézmények
iránti bizalmat és elköteleződést. A
Speak Smart Program keretében az első foglalkozást november utolsó hétvégéjén tartották, ahol a gyerekekkel
a projektet helyi szinten irányító pedagógusok, Malatinszky Zita és Valuska
Lajos ötleteltek. A foglalkozáson jelenlegi, elballagott és leendő diákjaink
is részt vettek. A csoportok megalakulásával a projekt beindult. A későbbiekben beszámolunk a folytatásról.

OKTV

Az idei tanévben tanulóink közül
angol nyelv, biológia és történelem tantárgyakból jelentkeztek az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyre.
Az Oktatási Hivatal által a középiskolások számára meghirdetett versenyek
közül ez számít a legrangosabbnak, hiszen a döntőbe jutott tanulók közül az
1-30. helyezést elérő diákok jelentős
többletpontot kapnak, melyet a felvételi eljárás során érvényesíthetnek. Tanulóink közül Szonda Lili 11. A osztályos
tanuló továbbküldhető dolgozatot írt
történelemből, a verseny első fordulójában 78 pontot szerzett, ezzel bejutott
a második fordulóba, melyet Békéscsabán rendeznek meg 2016. január 5-én.
Felkészítő tanára Rudner Anett.

Nyílt Nap
A nyolcadikos végzős diákok számára elérkezett az idő, hogy eldöntsék,
merre tovább, hol folytatják tanulmányaikat az általános iskolát követően.
Ebben a nehéz és jelentős döntésben
szeretne iskolánk segítséget nyújtani a pályaválasztási szülői értekezletek és a nyílt napok keretében, amikor
megismerhetik az érdeklődők a képzési kínálatunkat, a tanórán kívüli egyéb
lehetőségeket. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a helyi általános iskoláknak, amiért lehetőséget adtak
számunkra a közvetlen bemutatkozásra. A tájékoztatás során az iskola vezetősége, tanárai mellett tanulók is
közreműködtek a beiskolázásban, akik
személyes tapasztalataikról, élményeikről számoltak be. Idei nyílt napunkon a hagyományos órakereteken túl

lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, hogy betekintést nyerjenek az
iskolai élet izgalmas pillanataiba, legyen ez tananyag, vagy akár tanuláson
túli tevékenység.
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Sikerek a XIV. Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválon
November közepén került megrendezésre Nyíregyházán a XIV. Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál,
ahol a Gyomaendrődi néptáncosokat a Körösmenti Táncegyüttes, valamint a Kállai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola növendékiből összeállított Csudabala Ifjúsági csoport
képviselte. A táncosok két koreográfiával készültek a versenyre, amelyet
szakmailag elismert zsűri értékelt,
melynek elnöke Dr. Diószegi László, a
„Felszállott a páva” című műsorból lehet ismerős. A Csudabala Ifjúsági Néptánccsoport a nagyon erős mezőnyben
is szépen teljesített, hiszen „Együttesi
Különdíjat” kapott, valamint „Csókalányok” című koreográfiájuk megkapta a szakmai zsűri ajánlását a 2016. 02.
20.-án Budapesten megrendezésre kerülő Ifjúsági Néptáncantológiára, ahol
az ország legjobb ifjúsági csoportjai
léphetnek színpadra.
Az együttes köszönetét fejezi ki
minden kedves támogatójának, akik
az egészéves munkájukat segítették, illetve köszönetet mond mindenkinek,
akik megtisztelték rendezvényeiket,
műsoraikat.

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222.
Tel.: 70/354-8915

Karácsonyi
AKCIÓ
Nincs szebb
karácsonyi ajándék
egy különleges arany
ékszernél.

Arany ékszerekre
20% kedvezmény
Karikagyűrű akció
Egy pár karikagyűrű
mellé kísérőgyűrűt
adunk ajándékba.

A Komédiás Kör Erdélyben
A Komédiás Kör és vezetője, Hajdú László október elején Gyomaendrőd legrégebbi testvérvárosába,
Nagyenyedre és a festői szépségű Torockóra kapott meghívást. A Kör tagjai: Székely Csaba: Bányavirág című
tragikomédiáját mutatta be. Akik

színre vitték a darabot: Uhrin Barbara, Sipos Fanni, Korda Nikoletta, Kéri Miklós, Vaszkó András és Valuska
László. A diákszínjátszók és mesterük
köszönik a Máltai Segélyszolgálat vezetőjének, Fari Palkó Ilonának a szíves
fogadtatást és vendéglátást.
(HAL)
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A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és
Kollégiuma várja a piacképes szakmákat tanulni vágyó fiatalokat a
2016/2017-es tanévben is
KÉPZÉSEINK
Szakgimnázium

Szakközépiskola

4 éves
érettségivel
záruló képzés
(+1 év szakma)

3 éves OKJ végzettséget adó
képzés

Szépészet
(gyakorló
fodrász)
Vendéglátóipar
(vendéglátásszervező)
Ügyvitel
(ügyviteli titkár)
Kereskedelem
(kereskedő)

Hegesztő*
Kőműves*
Eladó
Pincér
Számítógép-szerelő, karbantartó
Szociális gondozó és ápoló*
Mezőgazdasági gazdaasszony,
falusi vendéglátó

Érettségi
felkészítő

Felnőttoktatás

2
éves,
OKJ
végzettséget
adó,
Érettségire
érettségire
épülő
felkészítő képzés képzés
szakmunkások
számára
Ügyviteli titkár
(2 év nappali, esti, Kereskedő
levelező tagozat)
Gyakorló fodrász

*Ezen hiányszakmák esetén a tanulók szakiskolai ösztöndíjban és más juttatásokban is
részesülhetnek.
Kollégium: Minden tanuló számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 3-4 ágyas kényelmes, jól
felszerelt szobákban pihenhetnek a tanulók. Színes szabadidős tevékenységek, sport rendezvények
szolgálják a tanulók délutáni, esti kikapcsolódását.
Szakmai gyakorlat: Dévaványa és környéke jelentősebb vállalkozóival és vállalkozásaival áll
kapcsolatban iskolánk, ahol az eredményesen vizsgázó tanulók a szakmunkásvizsga után munkát is
vállalhatnak.
Miért pont Dévaványa?
A szakmai és érettségi vizsga- illetve kiemelkedő versenyeredményeink, városi, térségi, megyei,
országos rendezvényeken szereplő diákjaink, főiskolára, egyetemekre felvett tanulóink, szűkebb és
tágabb környezetünkben vagy akár külföldön dolgozó végzőseink mind azt bizonyítják, hogy a
dévaványai középiskola lépést tart, sok esetben meg is előzi akár a környékbeli, akár a
megyeszékhelyi vagy más nagyvárosi oktatási intézményeket.
Valljuk, hogy a képzéseinkre jelentkező diákok a fenti szakmai ismeretek, érettségi tudás mellett
tisztességet, becsületet, pontos, precíz munkát tanulnak.
Célunk, hogy a helyi és környékbeli diákoknak olyan képzéseket biztosítsunk, mellyel helyüket
megtalálják és megállják a világban, olyan stabil alapokat szereznek, melyekre a mai kor
követelményeinek megfelelve igényeik szerinti szinten és időben építkezhetnek tovább.
Tisztelettel várjuk december 10-én nyílt napunkon, vagy az Önnek / Önöknek megfelelő,
egyeztetett időpontban bármikor! Elérhetőségeink: 66/585-110 vagy 66/218-907, 20/293-29-83,
20/293-31-63, devavanya.gyszc@gmail.com, devavanya@gyszc.hu, honlap: dvki.sulinet.hu és
Facebook: Dévaványai Középiskola

ÉRTESÍTÉS
Szemétszállításról
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a december 24-i
(csütörtök) kukaürítést, a Regionális Hulladéklerakó
nyitva tartására tekintettel, NEM TUDJUK PÓTOLNI.
Ezért december 31-én (csütörtök) az edényzetek mellé
kihelyezett, nem feliratos zsákokat is elszállítjuk.

Örömsüti
Sütiangyalok
Patakiné Sztanyik Rita csatlakozott az Országos Örömsüti Programhoz, ami tavaly indult útjára sok-sok
kedves segítő szándékú ember közreműködésével. Itt helyben Paróczainé Editkével fogtak össze, hogy
megédesítsék néhány idős ember,
hátrányos helyzetű gyermek, fiatal
egy napját. Felhívást tettek közzé a
legnagyobb közösségi oldalon: vállalkozó szellemű sütögetőket, adakozó kedvű embereket keresve. Nem
maradtak egyedül, sikerült jó szándékú sütiangyalokat találniuk, többen csatlakoztak a programhoz: ki
sütéssel, ki adománnyal, ki szállítással. Az endrődi idősek otthonába, az
Esély Klubba és az endrődi kollégiumba, az öregszőlői óvodába juttatnak el sütiket.

Áldott Karácsonyt
és Boldog Új Évet
kívánunk,
minden kedves
vásárlónknak.
Tapir Papír
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31.
Tel.: 06/30-278-0405
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Jubileumi ünnepre készül Gyoma

Az 1699. évi karlócai békét követően
– a török hódoltság megszűntével
–
Békés
megye
újratelepítése
megkezdődött és néhány évtized alatt
ismét lakottá vált szinte valamennyi
települése. Gyoma újratelepítése is
ebben az időben kezdődött, illetve
történt meg. Egyházi forrásokból
tudjuk, hogy „…ismét kezdték ezen
helységet megülni 1717-ik esztendő
Mindszent havának 8-ik napján.” Ettől
az időponttól folyamatosan lakják
Gyoma települést. Az újratelepítés
260.
évfordulóját
rendezvények
sorozatával ünnepelte meg Gyoma
lakossága 1977-ben.
A 2017.
esztendőben ünnepelhetjük Gyoma
újratelepítésének 300. évfordulóját.
A Bethlen Nyugdíjasok Közössége
és a Bethlen Gábor Alapítvány
gyomaendrődi
civil
szervezetek
javaslattal fordultak Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
felé,
amely javaslatban kezdeményezték e
jeles évforduló méltó megünneplését.
Javasolták
Gyoma
történetének
feldolgozását egy kiadványban, és
egy emlékhely kialakítását Gyoma
központ-közeli közterületén.
A kezdeményezést a testület
felkarolta és továbbgondolta. Az
illetékes bizottság a 2017. esztendő, mint
„ünnepi év” részletes programjának
kialakításán dolgozik, hogy a jubileum
valóban
méltó
megünneplésére
kerüljön sor.
A
polgármester
ideiglenes

bizottságot hívott össze a kiadvánnyal
és az emlékhely kialakításával
kapcsolatos dolgok megbeszélésére.
A megbeszélésen a következő
állásfoglalás fogalmazódott meg:
A kiadvány 165x235 mm méretű
könyv, amelyben 200-250 oldalon
kerülne
összefoglalásra
Gyoma
története olvasmányos formában.
A könyv írására Cs. Szabó Istvánt,
városunk díszpolgárát kértük fel, aki
gyomai származású, hosszú évtizedek
óta gyűjti és publikálja Gyoma történeti
dokumentumait. A helyi újságokban
rendszeresen megjelenő írásaival ma
is aktív tagja városunk közéletének.
A felkérést örömmel fogadta, azt
megtiszteltetésnek tekinti. A könyvben
szeretnénk elhelyezni Gyomáról,
illetve utcáiról, épületeiről készült
régebbi fényképeket, térképeket is.
Akinek van birtokában fénykép, vagy
egyéb dokumentum, kérjük, juttassa
el a Határ Győző Városi Könyvtárba,
(Gyomaendrőd, Selyem u. 124 sz.) ahol
pár perces számítógépes feldolgozás
után vissza is adják azokat.
Az emlékhely kialakítására a Kis
Bálint Általános Iskola központi
épülete előtti zöldterületet találtuk
alkalmasnak.
Jelenleg
ez
egy
rendezetlen terület, túlburjánzott
örökzöldekkel,
balesetveszélyes
járdákkal, közepén egy funkcióját
vesztett
kőoszloppal
(1919-es
emlékmű). Az emlékhely kialakítására
tervet készíttetünk. Abban foglaltunk

állást, hogy az emlékhely uralkodó
motívuma Gyoma Város 3D-s
változatban elkészített címere legyen.
Javasoltuk továbbá, hogy az 1919es emlékmű kerüljön ki a gyomai
köztemetőbe, ahol az 1956-os emlékmű
melletti szabad területen kerüljön
felállításra.
A könyv elkészíttetésére és az
emlékhely kialakítására az anyagi
fedezetet három forrásból tervezzük
előteremteni: pályázat; önkormányzati
támogatás; lakossági, vállalkozói
adakozás;
Kéréssel fordulunk tehát elsősorban
a gyomai lakossághoz, a gyomai
vállalkozókhoz, de mindenkihez,
aki fontosnak tartja elődeinek 300
éves
városépítő
tevékenységét,
hogy lehetősége szerint anyagilag
támogassa
elképzeléseinket.
A
Bethlen Gábor Alapítvány Endrődi
Takarékszövetkezetnél
vezetett
számlájának száma: 53200015 –
10000056. Kérjük, a közlendők rovatba
írják be: 300. évforduló.
Bízunk abban, sikerül városunk
népe kezébe adni egy olyan könyvet,
amely büszkévé teszi városunk lakosait
és a jövő nemzedékét is. Reméljük,
hogy az emlékhely is olyan lesz, melyet
az utókor is felelősséggel gondoz és a
késő nemzedék is tisztelettel helyezi el
minden esztendő „Mindszent havának
8-ik” napján a megemlékezés virágait.
Bethlen Nyugdíjasok Közössége,
Bethlen Gábor Alapítvány

Judo hírek: Soczó Rebeka sikere

November 21-én Baján került
megrendezésre
a
serdülő
„A”
korosztály Országos Bajnoksága.
Gyomaendrődről négyen utaztak
a megmérettetésre, köztük az idén
saját korosztályában már bajnoki
címet szerző Sóczó Rebekával. A
fiatal versenyző ismét fantasztikus
teljesítményt nyújtott, hiszen nála
idősebb és esélyesebb versenyzőket
legyőzve ezüstérmet szerzett.
A versenyen mind a négy
gyomaendrődi judós helyezett lett.
Nagy Zoltán a 81 kg-osok között a
hetedik helyen végzett. Németh Regina
a 44 kg-ban hozott hasonló eredményt,
míg Fehér Attila javuló teljesítménnyel
a 66 kg-osok között végzett a
kilencedik helyen. A legkiemelkedőbb
teljesítményt azonban Sóczó Rebeka,
a csapat legfiatalabb tagja nyújtotta.

A legjobb nyolc közé jutásért rövid
idő alatt pontot tett a mérkőzés végére.
A negyeddöntőben nagyon nehéz
mérkőzés várt rá, hiszen nála idősebb és
sokkal esélyesebbnek hitt versenyzővel
kellett megvívnia. Bár a mérkőzés
elején intés hátrányba került, hamar
sikerült dobással átvenni a vezetést.
Hab volt a tortán, hogy a mérkőzés vége
előtt kicsivel ippon értékű akciót is
végre tudott hajtani. A döntőbe jutásért
kellemetlen ellenfél következett, de
Rebeka hamar kiharcolta a döntőben
való szereplés jogát. Az aranyéremért
sajnos nem sikerült a bravúr. Az ifik
között már bajnok ezúttal még nagy
falatnak bizonyult. Varga István edző:
Jól teljesített a csapat. Az elvárás egy
érem megszerzése volt, amit sikerült
is teljesíteni. Rebeka ezen a napon
is fantasztikus volt. Ez az ezüstérem

nagyon értékes, hiszen még csak
jövőre kerül majd ebbe a korosztályba.
Az érem szerzéshez nem volt elég a
megszokott magabiztos teljesítmény,
itt már bravúrokra is szükség volt. Az
idei évre végetért a versenyszezon.
Már csak kisebb versenyek vannak
hátra és persze a Gyomaendrődi Judo
Gála, ahol sikeres versenyzőink,
hazai szurkolóiknak mutathatják meg
magukat.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT A GYOMAENDRŐDI MENTŐÁLLOMÁS
Az Új Széchenyi Terv TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 „Sürgősségi Ellátás Fejlesztése – Mentés” projekt
keretében az Országos Mentőszolgálat Magyarország 18 megyéjében 22 új mentőállomást épített és
további 60-at dinamizált, melyek műszaki átadás-átvétele 2015. október 31-ig – egy kivételével –
megtörtént. A mai napon a megújult, dinamizált gyomaendrődi mentőállomást adták át.
A 2012 végén kezdődött és a magyar sürgősségi betegellátásban stratégiai szerepet játszó projekt
befejezéséhez érkezett. Október végére megtörtént a műszaki átadás-átvétel az összes dinamizált, és –
Mezőberény kivételével, ahol a munka kivitelezőváltás miatt november végére fejeződik be – az újonnan
épült mentőállomások esetében is.
A mentőállomások dinamizálása keretében elvégzett beavatkozásoknak köszönhetően jelentős mértékben
javulnak a mentés szakmai feltételei, csökken a riasztástól számított kiérkezési idő. Az állomások
költséghatékony működését segíti az energiaellátó rendszerek korszerűsítése és az épületek utólagos
hőszigetelése. A dinamizált állomások új mentőgépkocsit, valamint modern orvostechnikai eszközöket is
kapnak.
Az új építésű mentőállomások az ellátás javítását szolgálva olyan területeken épültek, ahol eddig hiányoztak
a riasztást követő 15 percen belüli kiérkezés feltételei. Az új állomások műszaki és orvostechnikai
felszereltsége teljes mértékben megfelel az európai normáknak. Minden állomáson két új mentőgépkocsi áll
szolgálatba személyzettel együtt.
A TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 „Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés” projektben a gyomaendrődi
mentőállomás felújítása bruttó 24.160.408 Ft értékű beruházás keretében valósult meg. A megyében a
gyomaendrődi mellett a békéscsabai, az orosházi és a mezőkovácsházi mentőállomás került
korszerűsítésre. A hálózatbővítés keretében Tótkomlóson elkészült az új mentőállomás, Mezőberényben
hamarosan befejeződik a kivitelezés.
A megújult mentőállomás átadásán köszöntőt mondott Toldi Balázs, a település polgármestere, Dr.
Gyöngyösi Péter OMSZ projektigazgató és Dr. Zentay Attila a régió orvosigazgatója.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a résztvevők megtekinthették az épületet, mely modern és
komfortos munkakörnyezetet biztosít a gyomaendrődi mentődolgozók, és még gyorsabb, biztonságosabb
ellátást a térség rászoruló lakosai számára.
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Vaszkán Milán Békés megye úszóbajnoka 2015-ben
November 28- án Békéscsabán az
Árpád Fürdőben ünnepélyes keretek
között díjazták az egész évben kiemelkedő eredményeket elért versenyzőket.
A Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület 2008- as születésű versenyzője
Vaszkán Milán egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtva 1022 LEN
ponttal megnyerte a pontversenyt és
ezzel megyebajnoki címet szerzett!
Teljesítménye értékét jelzi, hogy a második helyezett 888-, míg a harmadik
376 pontot szerzett! Áprilistól- novemberig 8 versenyen összesen 17 versenyszámban kellett bizonyítaniuk a
versenyzőknek, ahol az időeredményeket pontokká alakították át a Nemzetközi Úszó Szövetség táblázata alapján.
Rotációs rendszerben különböző távokon minden úszásnemben kellett versenyezniük az úszóknak az év során,
így egy objektív kép alakulhatott ki a
legjobbak teljesítményéről. A bajnokok
serlegdíjazásban, illetve „Bajnok” feliratú póló díjazásban részesültek. A két
évvel idősebbek éves pontversenyében
Mile Dániel az előkelő 5. helyen végzett.
A díjazások után került lebonyolításra a Mikulás Kupa Megyei Úszóverseny, ahol a GYUSE versenyzői
kitettek magukért hiszen az 50 méteres

számokban 2 arany- 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek. Legeredményesebb
versenyzőnk a mai napon Vaszkán Milán lett, aki a 7 évesek mezőnyében 55,
89 mp-es kiváló időeredménnyel megnyerte a mellúszást, ezzel megyénkben
ebben az úszásnemben egész évben
nem talált legyőzőre! A teljes éremkollekcióhoz gyorsúszásban ezüst-, míg

pillangóúszásban bronzéremmel járult
hozzá. Aranyérmet szerzett a mindössze 5 éves Mile Barnabás, aki mellúszásban 1:15p-es kiváló eredményt
ért el. Kabai Léna 6 évesen hátúszásban ezüst-, míg a 9 éves Mile Dániel
pillangóúszásban bronzérmet szerzett.
A bajnokot és társait
Vaszkán Gábor edző készítette fel
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A Gyomaendrődi Hírmondó kiadója és a
szerkesztőség meghitt karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván minden olvasójának!

Jézuska-várás a Körözs
partján
Lesepertek sokszáz istállócskát
hol találsz jászlat Isten-gyermek?
Csudaballától-Keselyűsig
teret nyitottak kóbor szeleknek.
Tanyaromok, ledűlt keresztek.
Dűlőutakon sóhajok járnak.
Foglalj szívünkbe méltó szállást
Reménye e kábult világnak!
Lelkemben a polyákhalmi
népiskola harangja bondul,
ahol havonta ministráltam,
s libabőrt kaptam latin szavaktól
Nyoma sincs már s az a gyermek
hadirokkant, bús öregember,
de hazahozta Szibériából
az a lúdbőrös Pater Noster!
Kicsi Jézus, bolydult világunk
önmagát meglelni renyhe,
ha nem segíti bölcsességre
születésednek szent kegyelme.
Túlsoká élt a szólam-silón,
s erőszak ostora verte,
belégyávult -bevallom én is-,
bár szabad lehetne, ha merne!
Adj erőt hozzá Isten-gyermek,
a világban helyre találjunk,
s egyhitre jöjjön jó a jóval,
s gyengét gyámolítson a bátor,
és a nagyvilág kicsiny csücske,
Magyarország magára leljen:
Tanulja meg, csupán magyarul
lehet Ember a magyar-ember!
S túl hiten, és elven, felfogáson
ha tiszta és emberért való,
fenyők alatt szeretet honoljon,
s űzze el a nemtelent a jó.
Eget mérjen boldog hálaének:
„Mostan kinyílt egy szép rózsavirág”
Krisztus urunk áldott születésén”
Nyerj békét népünk, hazánk, nagyvilág!
Tímár Máté
Budapest, 1994. december 2.

Szilágyi Ferenc:
Fehér karácsony
Lenn, a Körös mellett mily tisztán fényle az ünnep!
Gyermekként amikor róttam a porka havat;
nemhogy még ropogott: de csikorgott talpam alatt, s mint
a csöpp cinke nyomát, őrizé a nyomomat.
Száncsengő kacagott a nagy utcán. Hóeke nem járt,
túrva a szűz havat el, s tolva fel a szemetet,
helyettük szántalp: busa ákác jött ki a színből,
s már a kanyarban szállt, s mennyei zengzete szólt
a száncsengőknek. Bundában a nagy pipafüstű
gazda a szán elején, s fut-fut utána vidám
rózsapiros arccal gyerkőchad, s hólapta sikongat a légben
s puffan a kucsmán s a barna bekecs közepén.
Távol betlehemes csapat is jő – alkonyul immár,
a kis templomban gyertya világa lobog.,
alszik a szép Gyermek jászolban, a csutkatehénkék
közt. Ül a három bölcs – és íme jőnek amott:
kóc az orruk alatt, s hegyesen a kucsma fejükben:
mind fordítva ki, és sárga papírkoronás
fővel jő Herodes, s a kicsiny mágus keziben föl-le a csillag
léc-machinás, csóvás, lángfejű üstököse.
Míg a nagy bottal bekopogtat a házba a pásztor
s szólal a verse, mire lesz gomolya, ital is;
fekszenek a földre, a subának szőrire, sorba,
s éltetik a Csecsemőt, aki világra jöve,
hozva el a Jó Hírt és Békét, meg a Jóakaratnak
drága ajándékát, melytül a Rossz menekül.
S íme, Heródes már fordul is, dobván el koronáját,
fut-fut az ajtón ki, hol hull a hó kavarog,
s tőle a kert, a faág, az egész föld tiszta fehér lesz,
mint a mosott vászon, mint a cukortul a mák;
gyémánt pelyheiben villan meg a halk, kora alkony,
a hold ablaka fenn templomi szép tejüveg.
És hull, hull, pelyhez, száll le a zsúp-, a szalmatetőkre –
mára alant is, bent: Béke és Öröm született.

