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Március 1-jén 
időközi választás

Gyomaendrőd 5-ös szá-
mú önkormányzati egyéni 
választókerületében időkö-
zi képviselő választásra ke-
rül sor a korábbi képviselő 
lemondása miatt.

A jelölt ajánlásra nyit-
va álló határidőben 4 je-
lölt szerzett jogot arra, 
hogy megmérettesse ma-
gát. A Helyi Választá-
si Bizottság február 26-án 
kisorsolta a jelöltek szava-
zólapi sorrendjét. Ennek 
megfelelően a követke-
ző jelöltekre lehet majd 
szavazni a Besenyszeget, 
Magtárlapost, az Újkert so-
ri és Október 6-i lakótele-
pi lakóterületet magában 

foglaló választókerületben.
Katona Tamás (DK-
MSZP), Vasas György Pé-
ter (Körösök Vidékéért 
Egyesület), Arnóczi István 
János (JOBBIK), Vaszkó 
Piroska (FIDESZ-KDNP)

A Városi Könyvtárban 
és a Szent Gellért Katoli-
kus Iskolában kialakításra 
kerülő szavazókörök reggel 
6 órától este 19 óráig várják 
a szavazókat. 
A választás előzetes 
gyorseredménye valós 
időben lesz követhető az 
ö n k o r m á n y z a t 
w w w.g yomaend rod .hu 
honlapján.

Katona Tamás
DK-MSZP

Vasas György Péter
Körösök Vidékéért Egyesület

Arnóczi István János
JOBBIK

Vaszkó Piroska
FIDESZ-KDNP
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2015. január 13-ától Papp István 
László a FIDESZ kompenzációs lis-
tás önkormányzati képviselője, aki 
Várfi  András lemondását követően a 
FIDESZ listájának harmadik helyé-
ről szerezte meg a képviselői mandá-
tumot. A mandátum megszerzésével 
ismét 11 tagra bővült a Képviselő-
testület létszáma. A testület az ere-
deti 12 fős létszámot majd a március 
1-i időközi választáson éri el ismét.

Várfi  Andrást – aki az október 12-ei 
önkormányzati választáson a FIDESZ-
Magyar Polgári Szövetség kompen-
zációs listájáról szerzett képviselői 
mandátumot- 2014. december 2-án a 
Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése megválasztotta a közgyűlés 
alelnökének. A választási törvény ér-
telmében települési önkormányzati 
képviselő nem lehet a megyei közgyű-
lés elnöke vagy alelnöke. Az összefér-
hetetlenség feloldása érdekében Várfi  
András mandátumáról lemondott. A 
kompenzációs listát állító FIDESZ- 
Magyar Polgári Szövetség jelölő szer-
vezet Papp István Lászlót nevezte meg 
mandátumot szerző jelöltként, részére 

a Gyomaendrődi Helyi Választási Bi-
zottság a mandátumot kiadta. Az új 
képviselő az Ügyrendi, Oktatási, Kul-
turális, Kisebbségi és Esélyegyenlősé-
gi Bizottság tagja.

Változás a képviselő testületben
Új képviselő Papp István

Az elmúlt egy-két hónapban testüle-
tünk nagyon sokat foglalkozott az ön-
kormányzat fenntartásában működő 
óvodával, a GYÜSZ-TE támogatási ké-
relmével és a hivatal szervezetének át-
szervezésével.

Óvodánk, a Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 
2014-ben az állami normatíva mellett 
önkormányzati kiegészítő támogatás-
ra is szorult. Várhatóan 2015-ben is 
így lesz. Ennek tükrében kezdte el tes-
tületünk vizsgálni az intézmény mű-
ködését. A munkát egy belső ellenőri 
jelentés is segítette. Az elemzések ki-
mutatták – s ezt a jelentés is megerő-
sítette -, hogy az óvoda nem működik 
hatékonyan, ugyanis telephelyei kö-
zött van olyan, amely 30 vagy éppen 
50 %-os kihasználtság mellett üzemel. 
Többek között ez is oka a gazdaságta-
lan működésnek. Sajnálatos tény, hogy 
évről évre csökken az óvodás korú 
gyermekek száma, ami ebben az óvo-
dában hatványozottabban érződik. Azt 
kell mondanunk, hogy sajnos a jelen-
legi gyereklétszámhoz képest túl sok a 
telephely és a pedagógusok száma. A 
következő időszakban megoldást kell 
találni a telephelyek összevonására és 
a létszámproblémákra. Szeretnénk ezt 
úgy megoldani, hogy a lehető legopti-
málisabban működő óvodát hozzunk 
létre, és minél kevesebb álláshely sé-
rüljön.

Testületünk tervei között szerepel a 
hivatal szerkezetének átalakítása. Fon-
tosnak tartjuk, hogy az új, vagy rész-
ben átalakított szervezet hatékonyan 
tudja szolgálni a város fejlődését. Az 
eddig működő osztályok– városüze-
meltetési, adó, pénzügyi, közigazgatá-
si - mellett szeretnénk létrehozni egy 
új osztályt, amely célzottan a város fej-
lesztésével foglalkozik. Ez az új struk-
túra – a hivatali dolgozók tekintetében 
- egy fő létszámnövelést igényel. Lé-
nyegesnek tartjuk, hogy azoknak a va-
gyontárgyaknak a kezelése, amelyek 
megfelelő üzemeltetés esetén profi tot 
hozhatnak, a hivatalon belülről is ha-
tékony felügyeletet kapjanak. Mind-
emellett az új osztály kiemelt feladata 
lesz a pályázati lehetőségek fi gyelése 
és kihasználása is. Manapság ezek nél-
kül a források nélkül elképzelhetetlen 
a város fejlődése. Alapvető lesz, hogy 
a kínálkozó lehetőségeket a lehető leg-
hatékonyabban adaptáljuk a város igé-
nyeire.

2015. június végén lezárul a „Lé-
lekkel a Körösök mentén” turiszti-

kai projekt. Ennek keretében 
7 új munkahely létesül. Az új 
attrakciók az első másfél év-
ben várhatóan nem lesznek ön-
fenntartóak. A munkahelyek 
bérköltségét és az általános költ-
ségeket az önkormányzatnak 
kell kiegészítenie. Remélhető-
leg a hatékony működés hatá-
sára erre a kiegészítésre csak 
2015-ben, illetve 2016-ban lesz 
szükség. Amellett, hogy a mű-
ködtetésének ellenértékét kiter-
melje ez a projekt, szeretnénk, 
ha a város vonzerejét is növelné, 
s ezzel plusz bevételhez juttatná 
településünket. Terveink szerint 
a megvalósuló öt elem közül há-
rom működtetését a GYÜSZ-TE 
látná el, kettőét pedig a Köz-
művelődési Közgyűjteményi 
és Szolgáltató Intézmény, így 
a fent említett költségek ezek 
költségvetésében jelentkeznek 
majd.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri beszámoló
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Önkormányzatunk, az előző évhez 
hasonlóan, 2015-ben is két fő adóel-
lenőrt alkalmaz. Feladatuk az idegen-
forgalmi adóval és az építményadóval 
kapcsolatos kötelezettségek teljesíté-
sének ellenőrzése. Az idegenforgalmi 
adóval kapcsolatos kötelezettségeket, 
az elmúlt évhez hasonlóan, helyszí-
ni szemle keretében fogják ellenőriz-
ni. Ebben az évben feladatuk kiegészül 
az építményadó, ezen belül különö-
sen az üdülőépületek utáni építmény-
adóval kapcsolatos kötelezettségek 
ellenőrzésével. Ennek keretében fel-
tárásra kerülnek azok az ingatlanok, 
amelyekre már használatbavételi en-
gedély került kiadásra, de utánuk nem 
adóznak, továbbá azok az ingatlanok, 
melyekre még nem kértek használatba-
vételi engedélyt, de ténylegesen hasz-
nálják. A helyi adókról szóló törvény 
szerint ugyanis az adókötelezettség a 
használatbavételi, illetőleg a fennma-
radási engedély jogerőre emelkedé-
sét követő év első napján, az engedély 
nélkül épült  vagy anélkül használatba 
vett építmény esetén pedig a tényleges  
használatbavételt követő év első napján 
keletkezik. Ellenőrzésre kerülnek to-
vábbá azok az ingatlanok is, amelyek 
után ugyan adóznak, de nem a megfe-
lelő hasznos alapterület került beval-
lásra.

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály

Építményadó 
ellenőrzés

2015. január első felében elkezdőd-
nek a Békés megyei Ivóvízminőség-ja-
vító Program Gyomaendrődöt érintő 
munkálatai. A kivitelezés során érin-
tett városrészek: Lévai utca, Kossuth 
út (MÁV állomástól Pásztor János ut-
cáig), Pásztor János utca (Kossuth úttól 
Fő útig), Vásártéri lakótelep.

Mint ismert, az ivóvízminőség-ja-
vító program célja az érintett települé-
seken a lakosság egészséges ivóvízzel 
való ellátása. A projekt fő feladata a 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
ivóvíz eljuttatása a fogyasztók részére, 
továbbá új technológiai rendszerek ki-
építése, illetve a már meglévő rendsze-
rek felújítása.

A projekt keretében megvalósul az 
önálló rendszerek összekapcsolása, va-
lamint a programban részt vevő tele-
püléseken, így Gyomaendrődön is, a 
hálózat rekonstrukciója.

Gyomaendrődön a következő re-
konstrukciós munkák valósulnak meg: 
ivóvíz bekötővezetékek cseréje, meg-
lévő utcai gerincvezetékek cseréje a 
hozzátartozó bekötésekkel együtt, tűz-
csapok cseréje, földalatti csomópon-
tok kiépítése, aknák építése, meglévő 
hálózat végek összekötése, ezzel is a 
legjobb minőségű víz biztosítása a la-
kossági fogyasztok számára.

A házi bekötővezeték cseréje ese-
tén a kivitelező írásban tájékoztatja az 
érintett lakókat.

Gyomaendrődi Ivóvízhálózati re-
konstrukciós munkák előzetes ütemter-
ve a Város honlapjáról letölthető: http://
www.gyomaendrod.hu/list/hirek/6126

A projekt Európai Uniós, valamint 
BM EU Önerő Alap támogatásból va-
lósul meg.

A munkálatok során a lakosság tü-
relmét kérjük!

Tájékoztatás a Békés megyei Ivóvíz-
minőség-javító Programról

(KEOP 1.3.0/09-11-2012-0009)

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyomá-

nyos papírdoboz 
gyártása minden 

méretben!
Szitázás, szitaforma 
készítés, kasírozás!

RÓZA KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Pályázati felhívás 
civil szervezetek részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési koncepciójának tartalék keretösszege 

terhére nyilvános pályázatot hirdet a

Sport Alapból, Civil Alapból, 
Idegenforgalmi Alapból és 
Környezetvédelmi Alapból 

pályázati úton elnyerhető
vissza nem térítendő támogatásokra.

A pályázati kiírás részletei megtalálhatóak az 
önkormányzat internetes honlapján.

http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_ palyazatok
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2014.12.17. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

Gyomaendrőd Város Önkormányzata közel 21,75 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el a „Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévő 
önkormányzatok számára” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felülvizsgálta működésének azon elemeit, amelyeket érintett a jogszabályi kör-
nyezet, az önkormányzati feladatellátás változása, valamint projekt célként tűzte ki a feladatok hatékonyabb ellátásának 
megtervezését. Az azonosított területeken a felülvizsgálatot követően megtervezett tevékenységek megvalósításával 
cél egy hatékony és gazdaságosan működő Önkormányzati struktúra.
A támogatásból indított szervezetfejlesztési projekt részeként városunk lakosai körében közvélemény-kutatás zajlott le 
két alkalommal, melynek keretében egyrészt a polgárok közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről, igényeiről 
kívántunk képet alkotni. Másrészt a felmérés a városban folyó fejlesztések hatásaival és ismertségével, a város kulturá-
lis, közösségi- és sportéletével, az önkormányzat által működtetett intézményhálózat továbbfejlesztési lehetőségeivel, 
közügyekkel, egészségüggyel valamint az Önkormányzat munkájának értékelésével kapcsolatos kérdéseket vizsgálta. 
A lakossági véleményfelmérésben való részvétel önkéntes volt, kötelezettségekkel nem járt, az adatok elemzése ano-
nim módon történt. Gyomaendrőd város minden polgárának véleménye fontos az Önkormányzat számára, melyet fi -
gyelembe véve kívánja a közszolgáltatásait, intézményi szolgáltatásait továbbfejleszteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának további célja a projekt eredményeként az, hogy fenntartható és átlátható mó-
don biztosítsa a lakosság számára a lehető legtöbb és legjobb minőségű intézményi és közszolgáltatást. Ennek az át-
fogó célnak a megvalósításához olyan részcélok kapcsolódnak, mint a költségvetési egyensúly biztosítása, a hatékony 
feladat ellátás és üzemeltetés, szervezetoptimalizálás, valamint a térségi feladat-ellátási modell kialakítása, mindezek 
révén a lakosság elégedettségének növelése. Ezen célkitűzéseinkhez kapcsolódó tevékenységek megtervezését a 
projekt keretein belül sikeresen és eredményesen megvalósította egy külső, szervezetfejlesztésben jártas cég közre-
működésével.
A projektben vállalt tevékenységek eredményes lebonyolítása érdekében belső és külső projektmenedzsment, illetve 
belső szakmai menedzsment is részt vett a munkában.

Új igazgató a Liget Fürdő élén
16 éves korom óta dolgozom a tu-

rizmusban. Az ez idő alatt kiépített 
kapcsolatrendszernek, megszerzett tu-
dásnak és tapasztalatnak köszönhetően 
munkámban számos eredményt sike-
rült elérnem. 2004. év elején gyakor-
nokként kerültem Gyopárosfürdőre, 
ahol távozásomig marketing és kom-
munikációs igazgatóként segítettem a 
cég munkáját. Mindemellett egy ideig 
a város legnagyobb (70 szobás) szállo-
dájának vezetése is hozzám tartozott. 

A cég üzleti tervének, Orosháza vá-
ros turisztikai koncepciójának kidol-
gozásában, az Orosháza Kártya és a 
helyi turisztikai egyesület létrehozásá-
ban is aktív szerepet játszottam. Több 
pályázat írásában vettem részt, önálló-
an 8 nyertes pályázatot írtam. Gyopá-
rosfürdőről való távozásomig egy 1,5 
milliárd forintos turisztikai beruhá-
zás (medical wellness központ és fe-
dett uszoda építése, valamint egy régi 
gyógymedence felújítása) projekt me-
nedzsmentjében turisztikai szakértő-
ként voltam jelen. 

Eddigi munkásságom során 4 olyan 
helyen volt szerencsém dolgozni, aho-

vá vagy fejlesztés, nyitás vagy újra-
pozícionálás időszakában kerültem 
(Gyopárosfürdő, Liget Wellness és 
Konferencia Hotel, Szarvas; Napfény-
fürdő Aquapolis Szeged; Tiszavirág 
Butik Hotel és Gourmet Étterem). 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
a jó adottságokkal rendelkező Liget 
Fürdő vezetésével engem bízott meg 
Gyomaendrőd város képviselőtestüle-
te. 

A fürdő sokak által kedvelt strand és 
gyógyfürdő, amely jó alapot ad minő-
ségi és eredményes munka végzésére. 
Tisztában vagyok a turisztikai szeg-
mens sajátosságaival, nehézségeivel, 
ugyanakkor azzal is, hogy tisztességes, 
szakmai alapokon nyugvó munkával el 
lehet érni, hogy a Liget Fürdő (és Gyo-
maendrőd) egyre több Vendég számá-
ra legyen kedvelt célpont.

Fontosnak tartom a helyi TDM 
szervezettel való együttműködést an-
nak érdekében, hogy a Gyomaendrőd-
re érkező turisták a lehető legjobban 
érezzék magukat, és később is vissza-
térjenek vendégként.

Gera Krisztián fürdőigazgató
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EON Lakossági Felhívás
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati 

Zrt. felhívja a gyomaendrődi Ingatlan-
tulajdonosokat, Használókat, Keze-
lőket, Bérlőket a villamos hálózatok 
nyomvonalát és a biztonsági övezetet 
érintő élő, vagy elszáradt, gondozott 
vagy gondozatlan fák, bokrok, növény-
zet eltávolítására, a fák gallyazásának 
elvégzésére. 

A növényzeten történő beavatko-
zásra az élet- és vagyonbiztonság, 
veszélyes helyzetek elkerülése és az 
áramszünetek megelőzése érdekében 
van szükség.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati 
Zrt. a jelen felhívást a villamos energi-
áról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekez-
dése, 137. §-a, illetve a villamosművek, 
valamint a termelői, magán, és köz-
vetlen vezetékek biztonsági övezeté-
ről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 
alapján teszi közzé. 

A növényzetre vonatkozó korláto-
zások a biztonsági övezetben, fa vagy 
más növény akkor telepíthető, hagyha-
tó meg, ha véglegesen kifejlett állapo-
tában

- 35 kV felett 200 kV névleges fe-
szültségszintig 3 méternél,

- 1 kV felett 35 kV névleges feszült-
ségszintig 2 méternél,

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges fe-
szültségszintnél 1 méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb 
helyzetében sem közelíti meg az áram-
vezetőt.

A biztonsági övezet környezetében 
lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes nö-
vényzetet az Ingatlantulajdonosnak 
– mint egyben a növényzet tulajdono-
sának – kell rendszeresen megfelelően 
gondoznia, hogy azok a vezeték biz-
tonsági övezetének határát, illetőleg az 
adott feszültségszintű vezetékre vonat-
kozó veszélyzóna határát ne közelít-
hessék meg.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és 
vagyonbiztonság érdekében az Ingat-
lantulajdonosok szíveskedjenek ezt a 
feladatot elvégezni!  

Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen 
megközelítő fák és egyéb növényzet 
gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-, 
baleset- és vagyonbiztonság érdekében 
- egyeztessék az elvégzendő feladato-
kat és azok végrehajtási feltételeit az 
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. te-
rületileg illetékes szervezeti egységé-
vel! 

Az élet-, baleset- és vagyonbiz-
tonság érdekében kiemelten fontos 
a feszültségmentesítés elvégzése és 
a szakfelügyelet, melyet az E.ON Ti-
szántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, 
illetve térítésmentesen biztosít. 

Amennyiben az Ingatlantulajdonos 
a tisztántartási munkát nem végzi el, 
úgy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati 
Zrt.-vel szerződött vállalkozó Gyoma-
endrőd településen 2015. február 10. 
napjától jogosult a gallyazási munkát 
a jogszabályok és a szabvány előírásai 
szerint elvégezni. 

Kérjük az Ingatlantulajdonosok 
együttműködését, mivel minden-
kinek érdeke az, hogy lakókörnye-
zetében a villamosenergia-ellátás  
minősége, a szolgáltatás folyama-
tossága biztosított legyen és azt ne 
zavarják, akadályozzák a villamos-
hálózathoz érő ágak, növények ál-
tal előidézett feszültségproblémák, 
üzemzavarok és áramszünetek. 

A villamoshálózat alatt és közelében 
kizárólag alacsony növésű fafajták te-
lepítését és megtartását javasoljuk.

A GYOMASZOLG KFT. A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: 66/386-269Telefon: 66/386-269

Gyomaendrőd 
Város Kultúrájáért

Oklevél
Gyomaendrőd Város 
Képviselő-testülete 

Gyomaendrőd Kultúrájáért 
Elismerő Oklevélet 

adományozott 
Dr. Szilágyi Ferencné 

Németh Eszter nyugdíjas 
könyvtárigazgató és az 
Omart Könyvesbolt és 

Kulturális Műhely részére. 

Az elismeréseket 
Toldi Balázs polgármester 
adta át. Az Omart-nak a 
képviselőtestület januári 

ülésén, Eszter néninek a tiszte-
letére rendezett ünnepségen.
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Tájékoztató a szelektív 
hulladékszállításról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
2015.01.01-től INDUL A HÁZHOZMENŐ 

ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS!
 A Gyomaközszolg Nonprofi t Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt ügyfeleit a 2015. 
évi, havi egyszeri, házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés rendszeréről.  A 
házhoz menő szelektív gyűjtés a lakosság számára semmilyen többletköltséggel 
nem jár, a gyűjtésre Gyomaendrőd területén kizárólag a Gyomaközszolg Nonprofi t 
Kft jogosult. 

Papírhulladékok jellemzően: újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, 
füzet, hullámpapír, papírzacskó, nyomtatópapír, nagyobb papírdobozokat 
a zsák mellé összekötve, szállításra alkalmas állapotban szíveskedjenek 
kitenni a gyűjtés napján!

Üveg hulladék az eddigiekhez hasonlóan a szelektív szigeteken lehet elhelyezni.

„Tiszta városért” feliratú átlátszó sárga zsákban kérjük ezentúl együtt 
gyűjteni az ingatlan használata során keletkező következő hulladékokat:

 Műanyaghulladékok: PET palackok, tiszta műanyag fóliazsákok, 
bevásárlótáskák, kozmetikai- mosószeres fl akonok (HPDE/PP)

 Italos dobozok: sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, papír-műanyag-
fém kompozit üdítős- illetve tejesdobozok (tetrapack)

NEM kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, 
zöldhulladék, háztartási szemét, gyógyszertartó doboz, stb….

Fontos, hogy a hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a zsákba!
A  „TISZTA VÁROSÉRT” FELIRATÚ ZSÁK ÉS A BEGYŰJTÉS 

IDŐPONTJA KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓVAL EGYÜTT KERÜL KIOSZTÁSRA.
Amennyiben a zsákok települési hulladékot is tartalmaznak, úgy azt 

nem áll módunkban elszállítani.
Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli zsákokat a járatnapokon 

reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki! 
A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk.

 Amennyiben az általunk biztosított szelektíves zsákok megtelnének, úgy 
bármilyen más, átlátszó zsákot használhat e célra.„Tiszta városért” feliratú 
zsák a telephelyünkön is átvehető.

 Köszönjük együttműködését, óvjuk és védjük együtt környezetünket!
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.; Tel./fax: 66/386-269, 

e-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Tisztelt Adózók!
Közeleg a helyi adók 2015. I. félévi fi -
zetési kötelezettségének esedékessége. 
A pótlékmentes fi zetési határidő már-
cius 16. Február hó végén, az előző 
évekhez hasonlóan, az idén is postán, 
illetve helyi kézbesítők útján kerül-
nek kiküldésre a befi zetéshez szüksé-
ges csekkek és az egyenlegértesítők. 
A csoportos beszedési megbízást adott 
adózók csak egyenlegértesítőt kapnak 
az I. félévi részlettel, az esedékesség 
napján, a megadott bankszámlájuk ter-
helésre kerül. Kérünk mindenkit, hogy 
befi zetéseit határidőben teljesítse. Fel-
hívjuk egyúttal a Tisztelt Adózók fi -
gyelmét, hogy aki még nem jelentette 
be az elmúlt évben, években bekövet-
kezett, adókötelezettséget érintő vál-
tozást, azt mihamarabb tegye meg, 
hogy az értesítő már a tényleges álla-
potot tartalmazza. Az önkormányzat 
honlapján (www.gyomaendrod.hu) tá-
jékozódhatnak az egyes adónemek sza-
bályairól, változásairól és elérhetők a 
hagyományos, illetve elektronikus be-
vallási és egyéb adózással kapcsolatos 
nyomtatványok.

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számá-
ra, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerő-
se ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az 
alábbi elérhetőségeken: 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Állásajánlat
A Gyomaendrődi Üdültetési 
Szövetség Turisztikai Egyesület 
álláslehetőséget kínál az új turisz-
tikai objektumoknál és attrakciók-
nál történő munkavégzésre az alábbi 
pozíciókba: 

1 fő szakmai vezető 
2 fő programszervező 

A pályázati kiírások a 
www.gyomaendre.hu

Sajtómegjelenések menüpontja 
alatt találhatóak. 

Jelentkezési határidő: 
2015. február 20.
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A GYOMAKÖZSZOLG Nonprofi t Kft. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 

2015. január 1-től a szelektív zsákok begyűjtése az alábbi napokon történik:

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:
Műanyag hulladék a szelektív 

zsákban: Papír hulladék kötegelve:
Január 27: Kedd Január 28: Szerda
Február 16: Hétfő Február 17: Kedd
Március 16: Hétfő Március 17: Kedd
Április 20: Hétfő Április 21: Kedd
Május 18: Hétfő Május 19: Kedd
Június 15: Hétfő Június 16: Kedd
Július 20: Hétfő Július 21: Kedd

Augusztus 17: Hétfő Augusztus 18: Kedd
Szeptember 21: Hétfő Szeptember 22: Kedd

Október 19: Hétfő Október 20: Kedd
November 16: Hétfő November 17: Kedd
December 21: Hétfő December 22: Kedd

HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:
Műanyag hulladék a szelektív 

zsákban: Papír hulladék kötegelve:
Január 29: Csütörtök Január 30: Péntek
Február 18: Szerda Február 19: Csütörtök
Március 18: Szerda Március 19: Csütörtök
Április 22: Szerda Április 23: Csütörtök
Május 20: Szerda Május 21: Csütörtök
Június 17: Szerda Június 18: Csütörtök
Július 22: Szerda Július 23: Csütörtök

Augusztus 12: Szerda Augusztus 13: Csütörtök
Szeptember 

23: Szerda Szeptember 24: Csütörtök
Október 21: Szerda Október 22: Csütörtök

November 18: Szerda November 19: Csütörtök
December 16: Szerda December 17: Csütörtök

Kérjük a zsákokat, illetve kötegeket reggel 7 órára szíveskedjenek 
kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: Gyomaközszolg Nonprofi t Kft.

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA ?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” mi-
att pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ajándéktárgyakat kínálunk:
Kalocsai mintás vázákat, 

bögréket, magyaros mintás 
poharakat, Pálinkás üvegeket,- 

születésnapos bögréket
Különleges golyóstollakat

(szülinapi, névnapi gravírozott)
Képkeretek, fényképalbumok
Igényes, szép selyemvirágok

A Százszorszép 
Óvoda 

különdíjasa
Örömmel számolunk be róla , hogy 
CSIPAI CSENGE (Százszorszép 
Óvoda Breki csoport) Különdí-
jas lett a A Békés Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
(CseÖH) által meghirdetett megyei 
gyermekrajzpályázaton, amely-
re 1580 alkotás érkezett óvodások-
tól és alsó tagozatos kisdiákoktól. 
A pályaműveket a Csabagyöngye 
Kulturális Központ földszintjén 
mutatták be.

Béla Fodrászat 
Bejelentkezés alapján: 

a 06-20/443-9803-as telefonszámon
5500 Gyomaendrőd, Petőfi  utca 2. 

(Color Shop papírbolt udvara)
Várom régi és új vendégeimet.
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„Lélekkel a Körösök mentén” –
Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében

Ütemterv szerint halad a pályázat 
megvalósítása. A kivitelezők és 
a projektmenedzsment mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 
zökkenőmentesen haladjanak a 
feladatok, ezért köszönet mindenkinek. 
Az élményelemek megvalósítása is 
megkezdődött, az eszközbeszerzés 
közbeszerzése eredményesen zárult.

A híd és környéke közbeszerzése nyílt 
eljárás keretében lett meghirdetve, 
melynek eredménye február közepére 
várható. 

Megkezdődött a projektelemek 
fenntartásának előkészítése. Az 
üzemeltetés az Önkormányzat 
feladata, melyet szerződés alapján a 
Közművelődési és Közgyűjteményi 
Intézménnyel, és a GYÜSZ-TE-vel 
közösen szeretne megoldani. Ennek 
költségét az önkormányzatnak a 2015-
ös költségvetésébe kell beépíteni. 

A város turizmusának fejlesztése 
elindult, mely eddig a GYÜSZ-TE 
turisztikai pályázataival együtt 505 
millió Ft fejlesztésre fordítható pénzt 
hozott a városnak. A fenntartásra 
fordított összeget kezdő befektetésnek 
kell tekinteni, mely az elkövetkezendő 
évek során közvetlen és közvetett 
bevételt, munkahelyeket generál 
a városnak. Természetesen ahhoz, 
hogy ez realizálódjon még nagyon 
sok munkára, pozitív hozzáállásra, 
akaratra lesz szükség. Meg kell tölteni 
az elkészült Látogatóközpontokat 
élettel, programokkal. Remélem ehhez 
sikerül lelkes, megfelelő végzettséggel 
rendelkező munkatársakat találni.

Szeretnénk megköszönni 
Toldi Balázs polgármester 
úr és a képviselők segítségét 
és pozitív hozzáállását az 
előttünk álló nehéz feladathoz.

Nagyné Perjési Anikó
önkormányzati képviselő 
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GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Valentin napi akció a Berill 
Ékszerüzletben

Arany ékszerekre 20% kedvezmény
Ezüst ékszerekre 10-20-30 % kedvezmény

Lepje meg kedvesét egy különleges 
értékálló arany ékszerrel.

Nyakláncok, medálok, gyűrűk, fülbevalók kibővült 
választékával várjuk régi és új vásárlóinkat.

2015.01.26.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A GYOMAENDRŐDI ÜDÜLTETÉSI SZÖVETSÉG TURISZTIKAI EGYESÜLET 
ÚJABB TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEKKEL GAZDAGÍTOTTA GYOMAENDRŐDÖT

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület jelentős mértékű fejlesztést 
valósított meg az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program  DAOP-2.1.3-12. 
„Gyomaendrőd helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezeti fejlesztése” című pályázat keretében, 
mely 2014. december 31-én fejeződött be.
A projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján 2013. január 25-én 37 240 120 Ft vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatás segítségével valósulhatott meg, melyhez az egyesület önerőként 5 963 843 Ft-
ot biztosított.

A projekt keretein belül Gyomaendrőd város területén 7 db turisztikai információs tábla került elhelyezésre napelemes 
ledes világítással. A turisták tájékozódását egy új érintőképernyős információs terminál biztosítja a TOURINFORM 
iroda előtt. Az adatbázis mobil applikációval is elérhető lett. Új munkahelyet teremtettünk 2 fő részére, mely munka-
helyeket a projekt fenntartásának végéig (2020. január 1-ig) a GYÜSZ-TE biztosítja. Elkészült Gyomaendrőd turiszti-
kai arculatának kialakítása, image kiadvány és tematikus kiadványok készültek hat témában magyar- angol- és német 
nyelven. A projekt támogatást nyújtott a XV. és XVI. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezéséhez. A fejlesztés 
eredményeként az elmúlt két évben folyamatos monitoring tevékenységet végeztünk piackutatással, és annak kiérté-
kelésével. Marketing tevékenységként Facebook kampány, weblap optimalizálás, adwords kampány segítette Gyoma-
endrőd népszerűsítését. Két fő egyesületi tag OKJ-s pályázatírói képzésben részesült. A város egy mobil színpaddal és 
a hozzátartozó modern fény és hangtechnikával gazdagodott, mely a városi rendezvényeink színvonalát emeli. Irodai 
munkánkat a projekt keretén belül beszerzett jogtiszta szoftverek segítik. Kialakítottuk a nyári és őszi standard prog-
ramjainkat, mely jelentősen segíti az ide látogató turisták szabadidejének élményekben gazdag eltöltését. 

A projektről bővebb információ a www.gyomaendre.hu oldalon található.
További információ kérhető:
Nagyné Perjési Anikó, projektmenedzser
Elérhetőség: perjesi@freemail.hu, 30/5253367

Ismét Gyomaendrődi Nemzetközi  Sajt- és Túrófesztivál!
2015. május

Van egy jó ötlete?
Szívesen bemutatkozna a nagy közönség számára?
Esetleg konkrét programelemmel tudna szolgálni?

Várjuk mindazon helyi lakosok jelentkezését, akik ötleteikkel, műsorszámaikkal, játékos, ügyességi 
vagy versenyszerű programjaikkal szívesen gazdagítanák, színesítenék a fesztivált.

A javaslatokat és a jelentkezéseket 2015. február 27-ig várjuk személyesen a Tourinform irodában 
(Kossuth u. 9.) hétfőtől péntekig 08:30-tól 16:30 óráig, telefonon a 66/386-851 és a 06/20 994 5525 

számokon vagy e-mail-ben a gyomaendrodtourinform.hu címen.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Iskolai Kazinczy 

Verseny
2015. január 19-én került sor a Kazin-
czy Ferencről elnevezett Szép Magyar 
Beszéd Verseny megrendezésére. 
5-6. - és 7-8. évfolyam mérte össze 
olvasási - és szövegértési tudását. A 
szabadon választott szöveg elolvasá-
sa után az idegen szöveggel ismerked-
tek a diákok. 
Az 5-6 osztályosok közül legjobban 
olvastak:
- 3. helyezett: Furák Emese 5. b és Fü-
löp Enikő 6. b osztályos tanulók
- 2. h. : Nagy Noémi 6. a
- 1. h. : Gecsei Lilla és Németh Regina 
6. b osztályos tanulók
A 7-8. osztályosok közül:
- 3. helyezett: Ladányi Sára 7. c osz-
tályos diák
- 2. h. Szmolnik Alexa: 8. a 
- 1. h. Weigert Csenge szintén a 8. a 
osztály tanulója.
Felkészítő tanárok: Kónya Márta, 
Gordos Zsuzsa, Hunya Jolán, Balla 
Károlyné, Forgácsné Gyetvai Krisztina.

2015. január 23-án délután a Szege-
di Tudományegyetem Mentorháló 2.0 
Klubfoglalkozások keretében a Gyo-
maendrődi Kis Bálint Általános Is-
kola vendége volt Magyar Gábor 
testnevelő, pszichológus. A Magyar 
Mozgáskotta Módszer megalkotójá-
nak érdekfeszítő pszichológiai, pe-
dagógiai előadása után a kifejlesztett 
eszközkészlet alkalmazásának napi 
gyakorlatáról, a mindennapos testne-
velésben való felhasználási lehetősé-
geiről tájékozódhattak az érdeklődő 

pedagógusok. Az iskolában 2009 óta 
alkalmazzák a komplex mozgásfej-
lesztő módszert és eszközöket a pe-
dagógusok a testnevelés órákon, 
sportfoglalkozásokon, az egyéni fej-
lesztéseken. A tudásmegosztó fó-
rumra a járás óvodáiból, pedagógiai 
szakszolgálatától, iskoláiból is ellá-
togattak nevelők, hogy megismerjék 
ezt a tervszerű és hatékony módszert, 
amely a gyermekek, testi, kogni-
tív, érzelmi és viselkedéses funkcióit 
együtt kölcsönhatásban fejleszti.

Beharangozó 
A Kis Bálint Általános Iskola di-
ákjai és tanárai február 13 – án, 
a Bálint – Valentin Napi Kaval-
kádon közösen farsangolnak. Dél-
előtt kicsik és nagyok együtt űzik el 
a telet, majd a nagyobb osztályok be-
mutatkozó műsorát tekinthetik meg 
a kedves szülők és az érdeklődők 
a Katona József Művelődési Köz-
pontban. Meglepetés koncertekre és 
egyéb érdekességekre is sor kerül a 
tanítás nélküli, vidám napon. Min-
denkit szeretettel várunk közösség-
építő iskolai programjainkra!

Kott aolvasás a tornateremben
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium - Általános Iskola egység

„Köszönjük, hogy minket ide 
bebocsátottatok, a három ki-
rályoknak ti szállást is ad-
tatok, az égi áldás szálljon 
tireátok, dicsértessék Jézus, 
vígan maradjatok!”
Január 6-án van vízkereszt, 
avagy a három királyok ünnepe, 
a karácsonyi ünnepek zárónap-
ja, a farsangi időszak kezdete.
Az ünnepi népszokások közé 
tartozik a napkeleti bölcsek lá-
togatását felidéző csillagozás 
vagy háromkirály-járás.  Leg-
főbb kelléke a csillag, amely a 
három királynak mutatta meg 
az utat Betlehembe.
Vaszkó Irénke néni gyűjtése 
alapján ezt a népszokást eleve-
nítettük fel kollégámmal,  Soczó 
Gézával és a „szentgellértes” 
gyermekekkel a hunyai, a gyo-
mai, az endrődi, az orosházi, a 
nagyszénási katolikus templo-
mokban, az Őszikék Idősek Ott-
honában, az endrődi Népházban 
és iskolánk kápolnájában regge-
li áhítat keretében.

Mészárosné Kiss Katalin
tanító

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium - Gimnáziumi egység

Iskolánk tanulói rendszeresen részt 
vesznek különböző tanulmányi és 
sportversenyeken. Az elmúlt időszak-
ban az alábbi eredményeket érték el di-
ákjaink:
A „Keresem ősöm udvarát” elneve-
zésű irodalmi versenyen három csa-
pat indult 3-3 fővel, az első fordulóban 
a 10. A osztály csapata az első, a 9. A 
osztály csapatai a második illetve a 
negyedik helyen jutottak be a döntő-
be, melyet februárban rendeznek meg 
Szeghalmon. Felkészítő tanáruk: Ber-
náthné Butsi Erika.
A „Luxemburgi Zsigmond és kora” cí-

mű országos történelem versenyen 244 
tanuló közül az első fordulóban Frolyó 
Karolina 10. A osztályos tanuló a 8. he-
lyen, Gera Ilona 10. A osztályos tanuló 
a 42. helyen került a februárban sorra 
kerülő második fordulóba. Felkészítő 
tanáruk: Rudner Anett.
A „Futsal 4+1” elnevezésű teremlabda-
rúgó bajnokság Szeghalmon megren-
dezett megyei elődöntőjében iskolánk 
csapata harmadik helyezést ért el, fel-
készítőjük Giriczné Darázsi Anna.
A „Diákolimpia” megyei bajnoksá-
gán iskolánk VI. korcsoportos leány 
kézilabda csapata az előkelő harmadik 

helyezést érte el. Felkészítőjük: Laka-
tos Tibor.
A „Bolyai Matematika Csapatver-
senyt” az idén először a középiskolá-
sok körében is meghirdették, melyen 
iskolánk diákjai is megmérették ma-
gukat. Az országot négy nagy régió-
ba osztották, Buda és Pest, valamint a 
Dunától nyugatra és keletre eső terü-
letekre. Iskolánk csapatai (9. évfolyam 
- Finta Aletta, James Lucas Lancester, 
Szujó Róbert, Vincze Viktor és a 10. 
évfolyam - Deli Csenge, Hímer Mária, 
Szonda Lili, Valuska Tamás) is szépen 
helytálltak, a 10. évfolyamosok megyei 
szinten az előkelő 2. helyet szerezték 
meg, kilencedikeseink pedig 12. he-
lyet értek el. Felkészítőjük: Salyné Bu-
za Hajnalka

Versenyek, eredmények
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium - Gimnáziumi egység

2015. január 16-án 17 órakor rendezte meg 
iskolánk a végzős gimnazisták egyik leg-
fontosabb eseményét, a szalagavatót. A 
rendezvénynek a hagyományoknak meg-
felelően a Varga Lajos Sportcsarnok szol-
gált helyszínéül, ahol a tanáraink, a család 
és a barátok egyaránt láthatták, miként tű-
zik fel az osztályfőnökök végzős diákjaik-
ra az érettségi közeledését jelző szalagot. 
Először a 13/A tanulói kapták meg ezt a kis 
jelképet Rovnyik Katalin tanárnőtől, majd 
a 12/B osztály Varsányi Gyula tanár úrtól, 
végül a 12/C diákjaira Bela Tibor tanár úr 

tűzte fel a szalagot. Az ünnepi műsort és 
a szalagtűzést követően az osztályok adták 
elő táncaikat. A 12/B osztálytól moldvai 
táncot láthattunk, a 12/C osztály az orosz 
kultúra megelevenítésével szórakoztatta 
a közönséget. A 13/A osztály pedig a 19. 
század magyar báljainak nyitótáncát, a pa-
lotást táncolta. Az estét a szülők és gyer-
mekeik tánca zárta. A rendezvényt többek 
között városunk vezetői, Toldi Balázs pol-
gármester úr, Lehoczkiné Tímár Irén al-
polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző 
úr, valamint a Gál Ferenc Hittudományi 
Főiskola rektora, Dr. Kozma Gábor úr is 
megtisztelte jelenlétével. Itt szeretnénk 
köszönetet mondani az alsóbb éveseknek, 
osztályfőnökeiknek és tánctanárunknak, 
Kovács Sándornak odaadó munkájukért.

Tari Zsolt Attila, 13/A

Szalagavató 
diákszemmel
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium hírei

Szalagavató
„ Mi dolgunk a világon? küzdeni

Erőnk szerint a legnemesbekért „
/ Vörösmarty M. /

December 19 – én elérkezett a nap, 
amelyet mi, iskolánk végzős diákjai 
minden évben nagyon várunk. Szorgos 
készülődésben teltek a hónapok: fotó-
zás, a ruhák kiválasztása. Az elkészült 
kosztümöket és öltönyöket mindannyi-
an örömmel vittük haza. Közben zaj-
lottak a táncpróbák. Amikor először 
vettük föl a hosszú fehér ruhákat és a 
hozzá illő cipőt, a fi úk pedig a frakkot, 
bizony alig ismertünk magunkra: iga-
zi hölgyek és urak lettünk egy szem-
pillantás alatt. Végre minden a helyén, 
jöhet a nagy nap!

17 órakor az ünne-
peltek bevonulásá-
val kezdetét vette a 
műsor. A Himnusz 
elhangzása után is-
kolánk igazgató-
ja  és a ballagtató 
osztályok képvise-
lője köszöntötte a 
megjelenteket. Ez-
után bepillantást 
nyertünk a szalag-
avatók történetébe, 
majd elhangzott 
Szabó Lőrinc Ima 
a gyermekekért 
c. verse, amellyel 
szüleinket és bennünket köszöntöttek.
A legmeghatóbb pillanat ezután kö-
vetkezett: sokan közülünk könnyekig 
meghatódva fogadták az osztályfőnö-

kök által feltűzött 
nagyon szép sza-
lagot, majd a ha-
g yo m á n yo k n a k 
megfelelően köz-
tiszteletben ál-
ló vendégeinket is 
„felszalagoztuk.”. 
A végzősök nevé-
ben diáktársunk, 
Laskai Renáta 
mondott rövid be-
szédet. A Szózattal 
zárult a hivatalos 
program.

Amíg a tánchoz készültünk, Farkas 
Sándor énekében, valamint a néptán-
cosok műsorában gyönyörködhetett a 
közönség. 
Ezt követően ismét mienk volt a fő-
szerep. A 12. A osztály modern, len-
dületes tánca és az évfolyamkeringő 
egyaránt mindenkit ámulatba ejtett. A 
műsor egy igen szép gesztussal zárult, 
ugyanis szüleinket kértük fel egy ke-
ringőre.
Még egyszer nagyon köszönjük 
Kerekiné Nándori Anita, Kruchióné 
Hunya Adrienn és Tótka Margit tanár-
nőknek, hogy ilyen emlékezetessé tet-
ték számunkra ezt az estét, továbbá a 
ballagtató osztályoknak és mindenki-
nek, aki részt vett a munkában.

A végzősök

Szakmai látogatás a Budapesti Mezőgazdasági Múzeumban
Iskolánk nagyon fontosnak tartja, hogy 
diákjaink rendszeresen részt vegyenek 
különféle szakmai rendezvényeken, 
kirándulásokon, ezért nagy örömmel 
tettünk eleget január 21.-én a Földmű-
velési Minisztérium meghívásának.  
A meghívó Budapestre a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeumba szólt. Iskolánk 
harminc tanulója Herman Ottó halálá-
nak 100. évfordulója alkalmából meg-
rendezett kiállításra látogatott el, ahol 
az utolsó magyar polihisztor munkás-
ságával ismerkedhetett meg egy mú-
zeumpedagógiai foglalkozás keretén 
belül. 
Tanulóink érdekes információkat 
kaptak az ősi mesterségekről, meg-
tudhatták például, hogy mire jó a 
juhászkampó, miért fehér a gulyás ko-

mondora, mit üzen a pásztor-távíró, ki-
nek szól a csordás kürtje….
A tartalmas program után diákjaink 
öröme fokozódott, hiszen Budapest 
látnivalóival is megis-
merkedhettek. A Hő-
sök tere, a Millenniumi 
emlékmű, a színes turis-
ta kavalkád megragadta 
tanulóinkat. 
Köszönjük Komóczi 
Krisztina és Pintérné 
Tímár Éva tanárnőknek, 
hogy megszervezték 
ezt a tartalmas és érde-
kes programot. A Beth-
lenes diákok elégedetten 
tértek haza, mivel na-
gyon sok érdekességet 

láthattak az utazás során. Voltak olyan 
diákok is, akik először jártak a fővá-
rosban, nekik különösen szép élmény 
volt ez a kirándulás.
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2015. március 15-én újra Sportbál Gyomaendrődön
Évekkel ezelőtt már volt hasonló 

rendezvény, de ez a mostani új 
köntösben, egy kicsit nagyobb szabású 
és az egész várost megmozgató bál 
lesz.

A KSI kajak – kenu 
szakosztályának kezdeményezésére, 
a város többi sportegyesületének és 
szervezetének támogatásával kerül 
megrendezésre a GYOMAENDRŐDI 
SPORTBÁL. A városi sportünnepély 
remélhetőleg sikeres lesz, ezáltal 
hagyományteremtő módon egy 
évente ismétlődő rendezvénysorozattá 
válik. Idén a KSI a főszervező, 
természetesen igénybe vesznek más, 
nem kajakos, de annál lelkesebb 
segítőket is.

A bál célja, hogy megismertesse 
a közvéleményt a városban működő 
sport és egyéb szervezetek 
működéséről. Fontos, hogy ezek 
a szervezetek egymás munkájáról 
is tájékozódjanak. Sok újat és 
érdekeset tudhatnak meg egymásról, 
bemutathatják sportágukat. Az 
összes városi sportszervezet 
képviselői jelen lesznek a bálon. 
Nagy eredmény lenne, ha ezen a 
mulatságon párbeszéd indulna meg 
Gyomaendrőd sportéletének alakítói 
között. Új barátságok szövődnének, 
esetleg régi konfl iktusok simulnának 
el.

A bál ötlete mellé állt és 
a fővédnökséget is elvállalta 
Toldi Balázs, Gyomaendrőd 
polgármestere.

Nem mellékes, hogy a 
belépőjegyekből és a tombola 
eladásokból befolyt összeg, a 
gyomaendrődi sportszervezeteket 
támogatja. 

A bálon bárki részt vehet, aki 
szeretne szórakozni, táncolni és akár 
megnyerni a nagy értékű tombolák 
egyikét. Jöjjön el, érezze jól magát, 
kapcsolódjon ki és ez által támogassa 
Gyomaendrőd sportját!

Jegyek a városi 
sportegyesületeknél vásárolhatók. 
Ahol belépőjét vásárolja, azt az 
egyesületet vagy szervezetet 
támogatja. 

Az est sztárvendége az Irigy 
Hónaljmirigy lesz! Az együttes 
fellépésének költségeit a KSI 
Gyomaendrőd, mint szervező fi zeti.

Szeretettel várják a 
sportegyesületek minden kedves 
érdeklődőt!
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Körzeti Diákolimpia III-VI. korcsoport, 
Liget Fürdő 2015. január 14.

Közel 80 fő részvételével került 
megrendezésre a felső tagozatosok és 
a középiskolások felmenő rendszerű 
versenye, ahol több alkalommal az ak-
tuális uszoda- csúcs is megdőlt, mely 
teljesítmények joggal adnak okot az 
önbizalomra a hónap végén megrende-
zésre kerülő megyei döntő előtt. A vá-
rosunkban működő 2-2 kajakos és úszó 
egyesületek által is támogatott rendez-
vényen gyors-, mell- és hátúszásban 
versenyeztek a tanulók, ahol a dobogó-
sok érmeket, a korcsoportok legjobbjai 
pedig serleget is vehettek át. A díjakat 
Gera Krisztián a Liget Fürdő igazgató-
ja adta át.

Legeredményesebb versenyzők:
III. korcsoport: 
Werle Zorka és Gönczfalvi Ákos
IV. korcsoport:
Ignácz Kata és Gál Bence
V-VI. korcsoport:
Czeglédi Renáta és Gönczfalvi Balázs

Vaszkán Gábor,
a Gyomaendrődi Városi 

Diáksport Bizottság körzetfelelőse

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Telefon: 66/283-524, e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi  Ibolya
Telefon: 66/521-655, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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Engedélyszám: 163/0613-1/2007
 ISSN 20624352 (nyomtatott)  ISSN 20624492 (online)

Elhunyt Vass Ignác
Hosszan tartó súlyos betegség 

után, életének 66. évében elhunyt 
Vass Ignác, a gyomaendrődi Liget 
Fürdő ügyvezetője, a Gyomaendrő-
di FC elnöke.

Vass Ignác 1949-ben született 
Gyomán. Pénzügyi technikusként 
végzett Nyíregyházán, aztán Békés-
csabán, a Vízműben is érettségizett. 
Baján a műszaki főiskolán szerzett 
vízépítő mérnöki diplomát. Dolgo-
zott a KÖVIZIG-nél Gyomán, majd 
1971-től a Tiszamenti Regionális Víz-
művek gyomai üzemegység-vezető-
jeként. 1988-ban pályázat útján lett a 
gyomaendrődi Liget Fürdő igazgatója. 
Később a füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdőt vezette, nyugdíjasként 2011-ben 
tért vissza a Liget Fürdőbe, az üze-
meltető kft. ügyvezetőjeként. Család-
ja és a munka mellett a labdarúgás volt 
az élete. Húsz évet futballozott közép-
pályásként és csatárként Békéscsabá-
tól Nyíregyházáig, Gyomaendrődtől 
Kamutig, több csapatban és több osz-
tályban is, a legmagasabb szint az NB 
III volt. Két évvel azután, hogy befe-

jezte az aktív pályafutását, felkérték a 
gyomai klub szakosztályvezetőjének. 
Az azóta eltelt évtizedek alatt sokat 
tett mindkét városrész focijáért. Halá-
la napjáig a Gyomaendrődi FC elnöki 
tisztét látta el.

Vass Ignác több cikluson keresztül 
önkormányzati képviselőként is tevé-
kenykedett, bizottság elnöki tisztet is 
ellátott.
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F E L H Í V Á S

 
Gyomaendr d Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a 12/1991. (X. 30.) Önkormányzati rendeletével Gyomaendr d 
Város Önkormányzatának Elismer  Oklevele kitüntetést alapított. 

„Gyomaendr d Város Nevelésügyéért”  
„Gyomaendr d Város Kultúrájáért”  
„Gyomaendr d Város Biztonságáért”  
„Gyomaendr d Város Egészségügyéért”  
„Gyomaendr d Város Id sekéért”  
„Gyomaendr d Város Sportjáért”  
„Gyomaendr d Város Környezetvédelméért”  
„Gyomaendr d Város Közszolgáltatásáért”  

Az Elismer  Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az Elismer  
Oklevelekb l évente kategóriánként kett  adományozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendr di lakos, civil 
szervezet, társadalmi szervezet, intézmény.  
Az Elismer  Oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy az azt követ  Képvisel -
testületi ülésen kerül sor. 
Gyomaendr d város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2015-ös év Elismer  Okleveleinek kategóriáit, a 
javaslatok benyújtásának határidejét, az Oklevelek adományozásának id pontját: 
 

Oklevél 
megnevezése 

Oklevélben részesíthet  
személyek, civil szervezetek, 

intézmények köre 

Javaslatok 
benyújtásának 

határideje 

Adományozásról 
szóló döntés 

id pontja 

Az oklevél 
adományozásának 

id pontja 
 

„Gyomaendr d 
Város Biztonságáért” 

kitüntet  oklevél 

A közbiztonság védelmében 
közrem köd  személyek, 
szervezetek (rend rség, 
polgár rség, t zoltóság) 

 
2015. március 11. 

 
2015.  

március 26. 

A Magyar Rend rség 
Napján lév  

2015. április 30-i 
Képvisel -testületi ülés 

 
 

 
„Gyomaendr d 

Város 
Közszolgáltatásáért”  

kitüntet  oklevél 

Települési közszolgáltatások 
biztosítását végz  személyek, 
szervezetek (ivóvízellátás, az 
óvodai nevelés, az általános 
iskolai oktatás és nevelés, az 
egészségügyi szociális 
alapellátás, a közvilágítás, a 
helyi közutak és a köztemet  
fenntartása, 
hulladékgazdálkodás)  

 
 
 
 

2015. április 15. 

 
 
 

 
2015.  

április 30. 

 
 

 
A Munka ünnepét  
(május 01.) követ  
2015. május 28-i 

Képvisel -testületi ülés  

„Gyomaendr d 
Város Sportjáért” 
kitüntet  oklevél 

A város sport életében szerepet 
játszó személyek, szervezetek, 
egyesületek 

 
2015. április 15. 

 
2015. 

április 30. 

Kihívás Napján a 
rendezvény keretei között 

2015. május 27. 
„Gyomaendr d 

Város 
Nevelésügyéért” 
kitüntet  oklevél 

 
Gyomaendr di pedagógusok 

 
2015. április 15. 

 
2015.  

április 30. 

Pedagógus Napi 
rendezvény keretei között  

 

„Gyomaendr d 
Város 

Környezetvédelméért
” 

 kitüntet  oklevél 

Környezetünk védelmében 
tevékenyen résztvev  

személyek, szervezetek 

 
2015. május 13. 

 
2015.  

május 28. 

Környezetvédelmi 
Világnapot  

(június 05.) követ  
2015. június 25-i  

Képvisel -testületi ülés 
„Gyomaendr d 

Város 
Egészségügyéért” 
kitüntet  oklevél 

 
Az egészségügyben dolgozó 

szakemberek 

 
2015. június 10. 

 
2015.  

június 25. 

Semmelweis Napot  
(július 01.) követ en a 
Városi Egészségügyi 

Intézmény ünnepségén  
vagy 2015. augusztus 27-i 

Képvisel -testületi ülés 
„Gyomaendr d 

Város Id sekéért” 
kitüntet  oklevél 

Az id s emberek ellátásában, 
ápolásában résztvev  személyek, 

szervezetek 

 
2015. október 14. 

2015. 
október 29. 

 

Szociális Munka Napját 
(november 12.) követ  

Id sek Karácsonya 
2015. december … 

„Gyomaendr d 
Város Kultúrájáért” 

kitüntet  oklevél 

Városunk kulturális életében 
szerepet játszó személyek, 

szervezetek 

 
2015. december 2. 

2015.  
december 17. 

A Magyar Kultúra Napját 
(január 22.) követ   

2016. január 28. 
 Képvisel -testületi ülés 

 
További információ:  Gyomaendr di Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendr d, Selyem út 124. 

Csikós Anikó Tel: 66/581-233; 20-5949577 
 


