IX. évfolyam 9. szám

Bethlen Napok

közéleti havilap

2015. november

szervezett. A kapcsolatfelvételt megelőzte a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium szakmai együttműködése, mely
révén a városok vezetői együttműködésről döntöttek, testvérvárosi kapcsolatot építettek ki. Közös művészeti
fesztiválokon, sporteseményeken, találkozókon vettek részt a települések
küldöttségei.
Esti táncház a Szent Antal szálláson

Gubucz József c. docens megnyitja
a Bethlen konferenciát

Október 23-án kezdődtek a Bethlen Napok Gyomaendrődön. Nagyenyed és Gyomaendrőd kapcsolata már
több mint húsz éves múltra tekint viszsza. Az eltelt évek alatt a két település
több sikeres rendezvényt, programot

Szőcs Ildikó a nagyenyedi Bethlen Kollégium
igazgatója és Alain Florea nagyenyedi
küldöttség tagja köszönti a megjelenteket

Vasárnap megkoszorúzták Bethlen Gábor
szobrát a mezőgazdasági iskola udvarán

Az idei évben a Bethlen Gábor Alap
támogatásának köszönhetően október
23-25 között Bethlen Napok keretében érkeztek városunkba a nagyenyedi
Bethlen Kollégium diákjai és a városi
vezetők. A Fügevirág néptánccsoport és zenekar a Szent Antal zarándokházban szálltak meg, ahol fogadta
őket Toldi Balázs polgármester. Október 24-én, szombaton a Körös Látogató Központban Bethlen Nagyenyeden
és Gyomaendrődön című konferencián Szőcs Ildikó a Bethlen Kollégium
igazgatója intézményük négyszáz éves
történetét mutatta be, majd Gubucz József c. docens, nyugalmazott főigazgató a gyomaendrődi Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakképző Intézmény
megalakulásáról tartott előadást. Dr.
Szonda István etnográfus a térségünk
Bethlen hagyományait tárta fel elő-

adásában. Délután a Katona József
Művelődési Központban fellépett a
nagyenyedi Fügevirág néptánccsoport,
a gyomaendrődi Körösmenti Néptánc
Együttes és a Suttyomba Népzenekar.
A kulturális műsor után a nagyenyedi
gyerekek a Liget Gyógyfürdőben frissültek fel, majd este, a vacsora után a
szálláshelyen táncházzal zárták a tartalmas napot.
Vasárnap Bethlen Gábor szobrának
megkoszorúzásával zárult a három napos program. Reményeink szerint hamarosan újra láthatjuk a nagyenyedi
néptáncosokat a Gyomaendrődi Böllér rendezvényen. Köszönjük a Bethlen
Gábor Alap támogatását, mely lehetővé tette a találkozó megrendezését!
(Városfejlesztési Osztály)

A nagyenyedi gyerekek a
Bárka Látogató Központban
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Október 23-i megemlékezés és ünnepség
Gyomaendrődön, a Szabadság téren emlékeztek meg az október 23-ai
Nemzeti Ünnepről. A forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségre az Országzászló mellett került sor.

Az ünnepségen Toldi Balázs köszöntő
szavait követően Dankó Béla országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

„Történelmet
élTörténelmet írni és történelmet él
ni, bármilyen furcsa, majdnem egy és

ugyanaz. Ám, akik életükkel kiemelkedő emléket, példát adtak az utókornak, különösen méltók arra, hogy fejet
hajtsunk előttük. Azt hihetnénk, hogy
megélni és ezzel formálni is egy nemzet történelmét csak nagy időkben lehet egyszerre. Pedig valójában éppen
ez a kettősség adta meg mindenkori
történelmi esélyeinket: amikor megélni egyet jelentett azzal, hogy alakítani. 1956-ban egy olyan generáció állt
az események élére, akik hittek ebben,
akik hitték, hogy kezükbe véve formálhatják, alakíthatják is a jövő Magyarországát. Ma, 2015. október 23-án

tekintsünk hát rájuk az őket megillető tisztelettel, példaképként.” –mondta
beszédében Dankó Béla országgyűlési
képviselő.
Az ünnepi megemlékező műsorról a
Kis Bálint Általános Iskola diákjai adták elő. Az ünnepség ezt követően koszorúzással fejeződött be. A Hősök
emlékművénél koszorút helyezett el
Dankó Béla országgyűlési képviselő és
Toldi Balázs polgármester, az önkormányzati hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, pártok, civilszervezetek
képviselői, intézmények vezetői és magánszemélyek.

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
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Ünnepi testületi ülés Gyomaendrődön
Október 23-án a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében ünnepi képviselő-testületi ülésre is sor
került. Hagyomány, hogy az október 23-i megemlékezés után a képviselő-testület ünnepi ülésén kerülnek
átadásra a Díszpolgári címek és a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettek.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete civilkezdeményezésre Díszpolgári címet adományozott Váry Józsefnek.
Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettet vehetett át Ladányi Gábor nyugdíjas pedagógus és Gschwindt Mihály
vállalkozó.
Ez év októberében ünnepli Magyarország az önkormányzatiság a
fennállásának 25. évfordulóját. Meghívásra kerültek az elmúlt 25 év polgármesterei, önkormányzati képviselői,

tisztségviselői és mindazok, akik közvetlenül segítették a helyi demokrácia
kiépülését és megszilárdulását. A meghívottaknak emléklapot és emlékérmet
nyújtott át az önkormányzat nevében
Toldi Balázs polgármester.
Az ünnepség végén a több évtizeden
át, a köz szolgálatában végzett tevékenység előtti tisztelgéssel, és hagyományteremtő szándékkal emlékezett
meg az önkormányzat azokról, akik az
egészségügyben és oktatásban eltöltött
hosszú idő után az elmúlt évben aktív
pályafutásukat befejezték és nyugállományba vonultak.
Egészségügyi dolgozók: Dr. Valach
Béla, Dr. Fabó János, Dr. Darvas Tamás, Pelyva Lászlóné
Oktatásügyben dolgozók: Gyalog Irén,
Roószné Kovács Márta, Miklovicz
Lajosné, Gellainé Tuboly Zsuzsanna,
Kovásznainé Mikó Klára
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Ünnepi testületi ülés - A kitüntetettek

Vá Jó
Váry
Józseff
Váry József 1924. január 2-án született, a Wagner család ma élő egyetlen
tagjaként. Nagyapja Wagner Márton
fatelepet létesített Gyomán a kazángyár helyén, majd a család 1926-ban
megalapította a Hungária Nyomdát is,
amely villanymotoros gépen nyomtatta a hetente megjelenő Gyomai Újságot
1926 és 1944 között. Az 1920-as évektől útépítéssel is foglalkoztak, majd
1936-ban a Wagner család irányításával és a gyomai gazdák összefogásával
létrehozták a Hombár Szövetkezetet.
Váry József édesapja Wagner József az
I. világháborús érdemeiért vitézi címet
is kapott, amihez magyarosítani kellett a nevét, így ekkor vette fel a Váry
nevet. Váry József 1947-ben házasságot kötött és Budapestre költözött. A
Ganz Villanygyárban dolgozott, majd
a Verseny Áruházban helyezkedett el.
Folyamatosan sportolt a koronglövészetben, amelyben 1952-ben élsportolói címet is kapott. Ötször volt magyar
bajnok, 1955-ben csapattagként Európa-bajnok második helyezést ért el.
Tagja a Szent György Lovagrendnek,
az 1992-ben újra életre hívott Vitézi
Rend alelnöke, tiszteletbeli törzskapitánya. 1973 óta tagja a Nemzetközi Vadászati Tanácsnak, elsőként kapta meg
a Magyar Nemzeti Vadászrend kitüntetést, megkapta a Hubertus Kereszt
arany fokozatát és a Nemzetközi Vadászati Tanács érdemrendjét is. 2011-ben
munkássága elismeréseként a Magyar
Köztár-saság Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Az 1926-tól
1944-ig hetente megjelenő Gyomai
Újság teljes példányszámát bekötve a
Gyomai Szülőföld Baráti Körnek ajándékozta, mely a Határ Győző Városi
Könyvtárban került elhelyezésre.
2011-ben jelentős összeggel járult

hozzá
h á az Őszikék
Ő ikék Idősek
Idő k Otthona
Otth
bővítésé-hez, felújításához. Váry József egy olyan gyomai család egyedülő
élő tagja, ahol nemcsak ő, hanem a család többi tagja is maradandót alkotott a
település érdekében.
Ladányi Gábor
Ladányi Gábor 1950. augusztus 23án született Dévaványán. Dévaványán
érettségizett, majd Budapesten a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Főiskolán szerezte első diplomáját. Később
ugyanitt gazdasági szaktanári szakot,
majd az ELTE Bölcsészettudományi
Karán pedagógiai előadói végzettséget
szerzett. 1970-ben kötött házasságot
Varjú Margit endrődi születésű pedagógussal. Három gyermekük született,
1973. óta élnek Endrődön. Kezdetben
a dévaványai, majd a gyomai ÁFÉSZnél dolgozott. 1977-ben kezdett tanítani Békéscsabán, 1989-től pedig a
gyomai gimnáziumban vendéglátói és
kereskedelmi szaktárgyakat, valamint
közgazdaságtant tanított nyugdíjazásáig. A pedagógus pálya élethivatása
volt. Szaktárgyaiból valamennyi tanítványa eredményesen érettségizett,
többen felsőfokú kereskedelmi vagy
közgazdasági végzettséget szereztek, sikeresen
szerepeltek
országos
szakmai
tanulmányi
versenyeken. 1996-ban
Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült.
Tanítványai életútját ma
is figyelemmel kíséri,
keresi és tartja velük a
kapcsolatot.
Aktív tagja az Endrődiek Baráti Köre Egyesületnek,
valamint
pedagógus nyugdíjas
klubnak is.

Gschwindt
G h i dt Mihály
Mihál
Gschwindt Mihály 1950-ben született
Mezőberényben. A gimnáziumi tanulmányok után vendéglátó és kereskedelmi eladó, üzletvezető végzettséget
szerzett. Két gyermek édesapja.
1972-től Gyomán az ÁFÉSZ 6. számú bisztrójában helyezkedett el. Dolgozott a Pavilonban, a Hollerban, és
a Vadász bisztróban is. 1992-től egyéni vállalkozóként folytatta munkáját. A 6-os bisztrót üzemelteti, majd
1994-ben élelmiszer-üzletet is nyitott.
Vállalkozását 1996-ban a Liget Fürdő területén található Park étteremmel
is bővítette. Családjával együtt kezdetektől fogva bekapcsolódott Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatának munkájába. Gyomaendrőd város testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában jelentős részt
vállal. A gyomaendrődi városi rendezvények egyik szervezője, lebonyolítója,
a GYÜSZTE tagja. Nemcsak munkájával, de évek óta anyagilag is hozzájárul a Böllérfesztivál megrendezéséhez.
Több éve önzetlenül támogatja a civil
szervezetek, a sport és kulturális egyesületek működését.
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Polgármesteri beszámoló
Elfogadta a képviselő-testület a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
elmúlt évről szóló beszámolóját. Gyomaendrőd közigazgatási területén
2014. évben 26 esetben történt riasztás tűzesethez, ebből 25 esetben kellett beavatkozniuk. 52 esetben történt
műszaki mentés, 8 esetben téves riasztást kaptak. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság felett szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést
gyakorol. Az önkormányzati tűzoltóság 2014. évben 86 alkalommal vonult
káreseményhez 73 esetben önállóan
végezték a beavatkozást.
Jelentős lépés az adórendelet módosításának elfogadása. A módosítással mindvégig az volt az elérendő cél,
hogy egyszerűsödjön az adózás, a közteherviselés arányosabb és igazságosabb legyen. Lesznek olyanok, akiknek
az adóterhei növekedni fognak, ennek
ellenére az önkormányzat adóbevétele
csökken az elfogadott módosítások hatására.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletünk módosítása alap-

ján az önkormányzat nemcsak tűzifa,
hanem más, szilárd tüzelőanyag biztosításával is támogathatja a szociálisan
rászorult személyeket, családokat. A
költségvetési lehetőségektől függően
természetbeni támogatást nyújthatunk
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő
családok számára.
A köztemetők működtetésének átszervezésével az a célunk, hogy a
működés hatékonyabb, költségtakarékosabb legyen, magasabb színvonalon
valósuljon meg a temetkezési szolgáltatás. A feladatellátás átkerül az
önkormányzathoz, ezért az állami támogatás vehető majd igénybe, az ÁFA
visszaigényelhetővé lesz. A működtetésre közszolgálati szerződést kötünk a
Gyomaszolg Iprai Park Kft-vel.
A Körösmenti Vadásztársaság kérésére döntöttünk a Bethlen-kúria helyi,
egyedi értékvédelem alá helyezéséről.
Fiatal, új fogorvos érkezik városunkba. Dr. Kerekes Attila megvásárolja dr.
Valach Béla fogorvos praxisjogát és az
1. számú fogorvosi körzetben fogorvosi tevékenységet folytat majd. A rendelését a Fő u. 3. szám alatt végzi majd.

Pályázaton nyert tanyabuszt vettek át
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015 májusában pályázatot nyújtott be „tanyabusz” beszerzésére, a
Térségi Szociális Gondozási Központ
által működtetett Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2015. július 3-án kelt határozatában a
támogatási kérelemnek helyt adott, a
pályázat 7.253.504,- Ft támogatásban

részesült, melyhez 2.020.496 Ft önerő
biztosítására volt szükség. A támogatásból és önerőből beszerzésre került
egy Renault Trafic mikrobusz, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
eszközökkel felszerelve. A mikrobusz
októberben érkezett meg, melyet Toldi
Balázs polgármester, a társulás elnöke
adott át a Térségi Szociális Gondozási
Központ vezetőjének.
(Városfejlesztési Osztály)

Elfogadtuk a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház
alapító-okiratait. Mind két intézmény
vezetésére pályázatot írtunk ki.
Az intézmények és a város gazdálkodásáról szóló beszámoló is elfogadásra került. Egész évben stabil volt a
pénzügyi helyzetünk, az intézmények
gazdálkodására is ez jellemző.
A képviselő-testület jóváhagyta a
halfőző verseny pénzügyi és szakmai,
valamint a turisztikai attrakciók üzemeltetésének pénzügyi beszámolóját.
A képviselő-testület támogatta a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium kérelmét, így egymillió forinttal segíti a
város a kollégium működését.
A holtágak hasznosítására pályázatot írunk ki. A döntés értelmében a 6
holtágat: Endrőd-Középső (Csókási),
a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Révzugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi
holtág, valamint a Vajda tavat egyben
hirdetjük meg, 10 éves időtartamra.
Pályázat kiírását hagyta jóvá a képviselő-testület a Templom zugi strand
és kemping üzemeltetésére, valamint a
Templom zugi 7701/9 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére.
(Toldi Balázs polgármester)
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Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kállai Ferenc Kulturális Központ Igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent Antal Népház Igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás öt
évre, 2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig
szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás öt
évre, 2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig
szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.

Pályázati feltételek:
- főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
- a fenti pontban megjelölt végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez
- büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
- A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető. A betöltendő munkakör: közművelődési szakember II.

Pályázati feltételek:
- főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
- a fenti pontban megjelölt végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez
- büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
- A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető. A betöltendő munkakör: muzeológus, muzeális közművelődési szakember

A pályázatok benyújtásának határideje: Az Oktatási és kulturális közlönyben történő megjelenést követő 30. nap.
A pályázatok benyújtásának helye és módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Toldi Balázs polgármester tel: 06-66/386-122.
A pályázattal kapcsolatos további, bővebb információk a gyomaendrod.hu honlapon találhatók.

Sajtóbeszélgetés a Járási Hivatalban
A Gyomaendrődi Járási Hivatal kötetlen sajtóbeszélgetésre invitálta a
járásban működő médiákat 2015. november 3-án. Az esemény célja az volt,
hogy a Hivatal vezetése tájékoztassa a
médiák képviselőit a legfrissebb hírekről, a hivatalban folyó munkáról.
A beszélgetésen dr. Pacsika György
hivatalvezető mellett minden osztály
vezetője jelen volt, akik a saját szakterületüket illetően ismertették az aktuális szakmai információkat.
A sajtóbeszélgetésen szó esett többek között az állami földek Békés
megyében történő értékesítéséről, a
közigazgatási rezsicsökkentésről, a
kormányablakok működéséről, az új
GINOP programok indulásáról és a járási közfoglalkoztatás helyzetéről, va-

lamint a hadigondozottak kibővített
ellátásáról.

A résztvevők egyetértettek abban,
hogy a jövőben szükség szerint ismét
kerekasztalhoz ülnek a járásban élő állampolgárok minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében.
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Változnak a helyi adózás szabályai
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete októberi ülésén döntött a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.
A helyi adók szabályozásának változtatását több tényező tette szükségessé.
Egyrészt a törvényi változásoknak és
a közelmúltban végzett kormányhivatali célvizsgálatban előírt törvényességi követelményeknek való megfelelés.
Másrészt az az igény, hogy a helyi szabályozás egyszerűsödjön, átláthatóbb
legyen. Ennek érdekében az adónemenként eddig alkalmazott tucatnyi
adómérték szám jelentős mértékben
csökkentésre került.
A rendeletmódosítás során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a módosításból eredően az adóterhek minél
kevesebb adózónál, minél kisebb mértékben növekedjenek, illetve arra is,
hogy az önkormányzat bevételei ne
csökkenjenek nagyobb mértékben, hiszen ezek a bevételek többek közt a
város fejlesztési céljainak és szociális
ellátásainak finanszírozására kerülnek
felhasználásra. A változások 2016. január 1-jével lesznek hatályosak. A jelenlegi és a módosított, helyi adókról
szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati
rendelet megtekinthető a http://www.
gyomaendrod.hu/hu/adozas oldalon.
Az egyes adónemeknél az alábbi
módosításokra került sor:
Üdülési célú építmények utáni építményadó: A teljes alapterület
szerinti sávos differenciálás megszüntetésre került a jelenlegi övezeti besorolás változatlanul hagyása mellett.
Övezetenként egy adómérték kerül alkalmazásra az eddigi három helyett.
Az övezeti besorolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az „A” övezetbe
sorolt üdülőépületek után 560 Ft/m2/
év, a „B” övezetbe sorolt üdülőépületek után 460 Ft/m2/év, a „C” övezetbe
sorolt üdülőépületek után 400 Ft/m2/
év, a „D” övezetbe sorolt üdülőépületek után 320 Ft/m2/év adót kell fizetni.
Azok, akiknek változik az éves adófizetési kötelezettségük, határozattal értesülnek erről 2016. február végéig.
Vállalkozási célú építmények utáni építményadó: A helyi adórendeletünk alapján jelenleg adókötelezettség
alól kivett helyiségeket (raktározásra,
tárolásra szolgáló helyiségek, szociális helyiségek) be kellett vonni az adókötelezettség alá, mivel így felel meg
a helyi rendeletünk a törvényi előírásoknak. Így jövő évtől a raktározásra,
tárolásra szolgáló épületek, épületré-

szek után 100 Ft/m2/év, az egyéb vállalkozási célú épületek, épületrészek
után 200 Ft/m2/év adót kell fizetni. Az
érintett vállalkozásoknak új adóbevallást kell benyújtaniuk. Adóhatóságunk
ezen adózóknak megküldi a kitöltendő
adóbevallást és annak útmutatóját még
ez év végéig.
Telekadó: A telekadó, mint adónem megszűnik és a belterületi telkek
magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek adóztatására, a
0-400 m2 területű telkek 2.500 Ft/ingatlan/év, a 400 m2 feletti területű telkek 5.000 Ft/ingatlan/év mértékkel. Az
érintetteknek nem kell új adóbevallást
beadniuk, a fizetendő adót adóhatóságunk a rendelkezésre álló adatok alapján fogja megállapítani és az érintett
adózókat erről határozattal értesíteni.
Magánszemélyek kommunális adója: A hasznos alapterület szerinti sávos
differenciálás megszüntetésre került a
jelenlegi övezeti besorolás változatlanul hagyása mellett. Övezetenként egy
adómérték kerül alkalmazásra az eddigi négy helyett. Az adó mértéke lakásonként illetve nem magánszemély
tulajdonában álló lakás bérleti jogonként belterületen egységesen 7.100 Ft/
év, Öregszőlőben, Nagylaposon, és
a Bánomkerti településrészen 5.250
Ft/év, külterületen 2.500 Ft/év lesz.
Azok, akiknek változik az éves adófizetési kötelezettségük, határozattal
értesülnek erről 2016. február végéig.
A helyi adórendeletünk ennél az adónemnél több adómentességet, illetve
adókedvezményt is biztosít. Mentes a
kommunális adó megfizetése alól az,
aki a hetvenedik életévét betöltötte,
az adóköteles lakásban egyedül lakik,
és jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, vagy az, aki az Önkormányzat
által kiírt „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázat keretében
a település szennyvízhálózatára rácsatlakozik. Kedvezményben részesül az,
aki az adóköteles ingatlan előtt megvalósuló szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárul. A mentesség
és kedvezmény igénybevételének részletes szabályait a helyi adórendelet tartalmazza.
Ideiglenes iparűzési tevékenység
végzése utáni iparűzési adó egységesen 5.000 Ft/nap lesz.
Összességében a változtatások az
önkormányzat adóbevételét mintegy
3,2 millió Ft-al csökkentik. Az adózók vonatkozásában a módosítások

hatására 1.499 adózó esetében csökken, 4.894 adózó esetében nem változik, 2.182 adózó esetében növekszik
az éves adófizetési kötelezettség. A
növekedés a magánszemélyek kommunális adójában (1.400 adózó) és
az üdülőépületek utáni építményadóban (651 adózó) érinti a legtöbb adózót. A növekedés mértéke kommunális
adó esetében évi 800 Ft, az építményadó esetében évi 1.000-3.000 Ft lesz.
A vállalkozásoknál, a vállalkozási célú építmények utáni építményadónál
várható még változás. Növekedés ott,
ahol az eddig adókötelezettség alól
mentesített épületrészek, a törvényességi követelményeknek való megfelelés következtében bevonásra kerülnek
az adókötelezettség alá, illetve csökkenés ott, ahol az eddig 300 Ft/m2/év
adómértékkel adóztatott építmények a
továbbiakban 200 Ft/m2/év adómértékkel kerülnek adóztatásra. Jelentősebb
mértékű csökkenés az eddig telekadót
fizetőket érinti, mivel a telkek magánszemélyek kommunális adójával történő adóztatásával lényegesen kevesebb
adót kell majd fizetni a belterületi beépítetlen területek után.
Fenti módosítások nem csak az adórendeletünket, az adózást teszik egyszerűbbé, hanem az adókötelezettség
teljesítésének az ellenőrzését is. Adóhatóságunk ellenőrzés céljából a Járási
Hivatal Földhivatali Osztályától adatokat igényel 2016. első hónapjaiban,
melyeket összevetve az adózói nyilvántartással kiszűrhetők azon személyek, akik nem teljesítették bevallási
kötelezettségüket, felderíthetőek azok
az ingatlanok, melyek után nem adóznak. Kérjük azokat, akik az adóköteles
ingatlanuk megszerzéséről, létesítéséről adóbevallást még nem nyújtottak
be, azt legkésőbb 2016. január 15-ig
pótolják.
(Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály)

Tájékoztató
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy
2015. novemberi és decemberi
testületi üléseket összevonja és
2015. december 3-án tartja
következő testületi ülését.
Ennek megfelelően, a bizottsági
ülésekre 2015. november 23-án,
24-én, 25-én kerül sor.
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HIRDETMÉNY –
Ingatlan értékesítés

Díszkút a
Szabadság téren

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete egyfordulós nyilvános pályázatot hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, Templom – zug
7701/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
A pályázat egyfordulós versenypályázat. A pályázati eljárásba részt vehetnek
természetes személy, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet; Több társaság vagy természetes személy együttesen,
amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát szerezhet. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
1. Bruttó induló ár: 4.800.000,- Ft.
2. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám
Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
7701/9 hrsz.
Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése
beépítetlen terület. Az ingatlan 2676 m2 területnagyságú.
Az ingatlanon külön, 7701/8 hrsz. alatt bejegyzett épület
található, melynek tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlant terheli a 7701/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát
megillető átjárási szolgalmi jog, útszolgalmi jog és egyéb
szolgalmi jog szennyvízakna elhelyezésére.
A pályázat benyújtásának helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban
aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be.
Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, “eredeti” megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Templom – zugban lévő 7701/9 hrsz.-ú
ingatlan értékesítésre” szöveget.
Ideje: 2015. november 20. 1200 óra.
A pályázat felhívás részletesen megtekinthető a gyomaendrod.hu honlapon.
Az ingatlannal, a pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete

HIRDETMÉNY –
Haszonbérleti pályázat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata haszonbérleti pályázatot hirdet a
Gyomaendrőd Endrőd - Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a
Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására.
A pályázati kiírás célja, hogy az új hasznosítási konstrukcióban növekedjen a
holtágak halállománya, fejlődjön a helyi horgász turizmus.
A haszonbérleti jog időtartama 10 év, melynek kezdő időpontja 2016. január 1.
A haszonbérleti eljárásban pályázóként részt vehetnek a jogi személyek,
egyéni vállalkozók és egyesületek.
A részletes pályázati felhívás letölthető a www.gyomaendrőd.hu oldalon.

Az Alföldvíz Zrt. szolgáltatási területén díszkutakat adományoz. 2015.
november 5-én vehette át Toldi Balázs
polgármester a gyomaendrődieknek
szánt ajándék kutat. A Szabadság téren, a szökőkút mellett kialakított kút
bizonyára jó szolgálatot tesz majd a
helybelieknek és az idelátogatóknak is,
különösen nyáron.

Tájékoztatás a
temetkezési
iroda pénztári
nyitva tartásáról
A Gyomaszolg Ipari Park Kft.
ezúton értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2015. november 15-étől a
Temetkezési iroda pénztári nyitva
tartása az alábbiak szerint változik:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

12:30-14:00
12:30-14:00
12:30-14:00
12:30-14:00
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Bíró-Balogh Tamás
Déry-díjat kapott

A Déry Tibor özvegyének végakarata alapján létrehozott díj az irodalmi
élet kimagasló alkotóit jutalmazza évről évre. A díjat odaítélő kuratórium
elnöke Závada Pál, titkára az Artisjus
főigazgatója, Szinger András, tagjai pedig Ilia Mihály, Keresztesi József és Lator László. Az első Déry-díjat 1984-ben
azóta több százan részesültek az elismerésben. A korábbi díjazottak között
szerepelnek olyan írók-költők, mint
Csoóri Sándor, Bán Zsófia, Csukás István, Esterházy Péter, Spiró György és
Ottlik Géza, illetve olyan irodalomtörténészek, kritikusok, esszéisták, mint
Csűrös Miklós, Ferencz Győző, Kovács
Sándor Iván, Lengyel András, Németh
G. Béla és Radnóti Sándor. Az idén
Sántha József író, Szlukovényi Katalin költő, műfordító és Bíró-Balogh
Tamás irodalomtörténész kapta idén
a Déry-díjat. Bíró-Balogh Tamás író,
irodalomtörténész 1975-ben született
Gyomán. A Szegedi Tudományegyetemen 2000-ben szerzett magyar nyelv
és irodalom szakos tanári diplomát, és
ugyanitt végezte el a doktori iskolát.
Dolgozott szerkesztőként, oktatott az
egyetemen, most általános és középiskolásokat tanít. Három tanulmánykötete jelent meg (Álmodozók irkafirkája,
Tollvonások és Mint aki a sínek közé
esett. Kosztolányi Dezső életrajzához
címmel) és három kötetet rendezett sajtó alá. Kiadták két prózakötetét is Egy
füzet magánélete, és Nemlétező dolgok
címmel. Az utóbbi időben összegyűjtötte Radnóti Miklós hatszáz dedikációját, ezek publikálása a közeljövőben
várható. Következő kötete, a „szegedi”
irodalom történetéről szóló Az irodalom személyessége, szintén megjelenésre vár.
(MTI híradás alapján-HGYVK)

Endrod és Vidéke
Takarékszövetkezet

Sza
felha bad
szná
lásra
egys
,
zeru
en!

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül
nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos
mértékben módosulhat.
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint
hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a
Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén.
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09%
A
kamatok
meghatározása
2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték
figyelembevételével, a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Kölcsön
esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg
figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a
hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti
Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a
Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló
helyiségeiben, és honlapján érhet el. 2015. szeptember
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Projektzáró rendezvény a Start Szociális Szövetkezetnél
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2013. júliusában alakult azzal a céllal, hogy tagjai és a hátrányos helyzetű
munkavállalók számára munkalehetőséget biztosítson. A Szövetkezet még alig egy éve működött, amikor pályázatot
nyert a TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 konstrukcióban.
Azonosító száma: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1-2013-0339
Címe:„Vegyük kezünkbe a sorsunkat!” A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet varrodájának és betonelem-gyártásának
beindítása
Elnyert támogatás: 20.250.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt rövid leírása: A projektben az újonnan megalakult Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet tevékenységének
beindítását tervezték. 6 fő vett részt kompetenciafejlesztésen, majd foglalkoztatták őket teljes munkaidőben 10 hónapig:
3 főt a varrodában, 3 főt a betonelem-gyártásban. Az önfenntartóvá váláshoz elkészíttettek egy részletes piackutatást, és
marketing tervet. Ezen kívül beszereztek a varroda működtetéséhez interlock gépet, fedőzőt, ipari gyorsvarrógépet, míg
betonelem gyártáshoz egy hidraulikus kézi raklapemelőt, valamint kisebb értékű eszközöket. Honlapot és webáruházat
működtetnek az eladás növelésére. A projektben erősítik a társadalmi felelősségvállalást, a szövetkezet helyi beágyazottságát.
A projekt megvalósítása során 2014. szeptember 1-től indult be a varroda működése, majd október 1-től a betonelem
gyártás is. Jelenleg mindkét tevékenység teljes kapacitással működik.
A varroda folyamatosan gyártja a munkaruhákat, köpenyeket. Jelentős megrendelést kapott Körösladány önkormányzatától,
illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói számára is készít munkaruházatot. A továbbiakban megrendelést
kaptak néptáncos ruhák elkészítésére is.
A betonelem gyártás legnagyobb megrendelője jelenleg az önkormányzat.
2014 áprilisa óta a szövetkezet tevékenységi körébe tartozik a nagylaposi bolt működtetése is. Idén májusban és júliusban
készült egy kérdőíves felmérés, amely bizonyította, hogy a településrészen lakók elégedettek, és rendszeresen ott vásárolnak.
2015. október 14-én került sor a projektzáró rendezvényére. Toldi Balázs, Gyomaendrőd Város Polgármestere köszöntötte
a megjelenteket, majd részletes tájékoztatást adott a település gazdasági programjáról. Ezt követően Ugor Emese, a
szövetkezet elnöke mutatta be a szövetkezet múltját és jelenét, majd Béni Hella projektmenedzser adott részletes tájékoztatást
a megvalósított programról.
Suszter Zsolt rendőr alezredes, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság tanácsadója
tartott előadást a közfoglalkoztatás alapjain szerveződött szociális szövetkezetekről.
A szövetkezet életéről és az általuk előállított termékekről részletesebben a www.startszovetkezet.hu oldalon és a szövetkezet
Facebook oldalán tájékozódhatnak.
(Start Szociális Szövetkezet)

Ünnepi előadássorozat a Galaktika Baráti Kör jubileumi évfordulóján
2015. október 12-én, szombaton a
gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör
25 éves évfordulóját ünnepelte, neves
előadók által jegyzett ünnepi előadássorozattal egybekötve.
Gál Imre, az esemény főszervezője köszönetét fejezte ki dr. Frankó Károlynak, aki létrehozta és azóta
is töretlenül vezeti a kis csoportot,
majd a Klub tagjai egy az elmúlt 25
év kronológiáját tartalmazó fotóalbummal és mézeskalács szívvel kedveskedtek a Klub vezetőjének. Kalmár
János, az Ufószövetség elnöke kihangsúlyozta, hogy nem csak Magyarország, de Európa legrégebbi ufókutató
klubjaként tarthatjuk számon a Galaktika Baráti Kört, ahol mindig aktív tevékenység folyt. Kalmár János
egy emléklapot és egy jubileumi serleget nyújtott át dr. Frankó Károlynak,
ill. „a gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör részére, amelyet a nemzetközi és
hazai exopolitikai kutatásban, az ufók
és a parajelenségek feltárásában, azok
objektív megismerésében, népszerűsítésében, az elmúlt 25 évben kifejtett
kiemelkedő tevékenységéért nívódíj el-

ismerésében részesített.” Sós Tibor, a
hazai ufójelenségek elismert, több évtizedes tapasztalattal rendelkező helyszínelő kutatója szintén gratulált a
Klubnak és dr. Frankó Károlynak,
majd a Nemere István életmunkájáról
készített portréfilmjét nyújtotta át neki. Dr. Frankó Károly rövid történeti
áttekintést adott a Klub megalakulásáról, majd köszönetet mondott azoknak,
akik az elmúlt évtizedekben segítették a Klub működését: többek között
a Szabó József-Pozsár Katalin házaspárnak, akik lehetővé tették, hogy az
éves országos összejövetelekre a Kner
Nyomda faháza rendelkezésre álljon,
ill. a dévaványai „Tóth Pistának”, aki
rengeteg dévaványai, póhalmi anyagot gyűjtött, esetet tárt fel a 80-as 90es években. Ezt követően érdekfeszítő
előadások vették kezdetüket, az elsőt
Kalmár János tartotta: Az „L”-hallgatás
művészete, Titkok Földön és Égen címmel, amiben többek között a Stonehenge jellegű építményekről és rejtett
földöntúli üzenetükről számolt be. Sós
Tibor: „Családi ufók” címmel tartott
előadásában arra hívta fel a figyelmet,

hogy a több szemtanú által alátámasztott fényjelenségek, ufóesetek egyértelmű bizonyítékot szolgáltathatnak az
egyes jelenségek hitelességére. Az előadás alatt több dokumentált eset is vetítésre került. Aranyi László az 1962-es
Marsra szállásról tartott előadásával az
eltitkolt tudomány világába avatta be a
nézőket, újrarajzolva a 20. századi űrhajózás térképét. Az előadásokat követően a Klub tagjai és díszvendégei egy
jó hangulatú közös vacsorával zárták a
jeles eseményt.
Galaktika Baráti kör
http://www.galaktikaklub.hu
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A közmunkaprogram hírei
A közmunka végzés keretén belül,
tovább folytatódik a parkoló-építés.
Több mint 200 m2-es parkolót létesítettünk a Kis Bálint Általános Iskola
Petőfi utca oldalán. A parkoló építése
során új vízelvezető rendszer kiépítésére is sor került, valamint a hátsó bejárat akadálymentesítése is megtörtént.
A parkoló közelében a közmunkában
készített kukák is helyet kapnak majd,
és újabb virágágyások kerülnek kialakításra. A napokban elkezdődött a Rózsahegyi Iskola Kacsóh Pongrác felőli
oldalán létesítendő parkoló kivitelezése is. A kivitelezések költségeit jelentős
részben a Belügyminisztérium által finanszírozott közmunkaprogram biztosítja. A burkolásnál a Start Szociális
Szövetkezet térköveit használjuk.

Megtörtént a seprűcirok betakarítá
betakarítása. A mintegy egy hektáros területen
igen jó minőségű és mennyiségű cirok termett, amely alapanyagul szolgál
a téli időszakban kezdődő seprűkötési programunknak. A tisztítási, takarítási feladatokra tudjuk biztosítani a
szükséges seprű mennyiséget, jelentős

költség megtakarítást érünk el. Az előállított fölös mennyiséget értékesíteni
fogjuk.
A
Békés
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya által kiírt pályázat a
TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt keretében 2015.
nyarán, pályázatot írt ki, a polgármesteri hivatalok közfoglalkoztatott munkatársai részére, különböző
szakképesítések megszerzésére.
A pályázat keretében, Önkormányzatunk 10 fő férfi közfoglalkoztatott
munkatárs részére „Asztalosipari szerelő” OKJ azonosító száma:21 543 01
szakképesítésre nyert beiskolázási lehetőséget, melyet az ajánlattételi felhívás nyertese Átképző Felnőttképző
Reintegráló Tanácsadó Információs Betéti Társaság, (5600 Békéscsaba, Kis Tabán u 5. sz.) bonyolított le.
A képzés 2015 szeptemberében kezdődött, október végéig tartott, és képesítő szakvizsgával zárult, a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1085 Budapest Baross u 52.) által kijelölt Szakmai Vizsgabizottság előtt. A
képzés és vizsga megvalósítása Gyomaendrődön a Luther utca 2. sz. alatt
működő közmunkatelephely asztalosipari műhelyében történt. Az elméleti, és gyakorlati képzés munkanapokon
napi 8 tanórában folyt. Az érintettek
sikeresen vizsgáztak, és rengeteg hasznos gyakorlati, faipari műveletet sajátítottak el. Összességében elmondható,
hogy a programban
működő részleg jól,
és
eredményesen
működik, melynek
t ovábbfejle sz t é se
mindenképp szükséges.

Tovább folytatódik a város köztereinek virágosítása is. Az elmúlt napokban elkezdődött, a nyár folyamán, a
kertészet fóliasátraiban, a közmunkások által előállított árvácskák kiültetése a város köztereire, közparkjaiba. A
következő napokban mintegy 20.000
db árvácska fogja díszíteni a köztereket. A növényanyagtól kezdve a
bérköltségig, beleértve a virágok gon-

dozási költségét is, szinte teljes egészében a közmunkaprogram finanszírozza
a költségeket.
(Varjú Róbert közmunkavezető)

GYOMASZOLG KFT.
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL
KA PCSOLATOS 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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Közösségi programok a
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány és a Hallható Hang Alapítvány közös szervezésében rendszeresen megrendezésre kerül
a Zenei Világnapi Hangverseny.
A hagyománnyá vált rendezvény
méltó helyszíne évről évre a Gyomaendrődi Járási Hivatal díszterme. Az
idén 2015. október 1-jén megrendezett
ünnepi hangverseny fellépett a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa, vezényelt Gecseiné Sárhegyi Nóra.
Repertoárjukban egyházi és világi művek szerepeltek, a kórust Dinya Milán kísérte zongorán. Ezt követően a
művészeti iskola tanárai és a meghívott vendégei léptek fel. Borbély Miklós szopránszaxofonon, Dinya Milán,
Gyumbier Adrienn, Vozár M. Krisztián zongorán, Papp Gábor klasszikus
gitáron, Pázmándi Gergely tenorszaxofonon játszott. Majd Nagy Lili jazz
énekesnő adásához Kovács Sándor
cajonon, Pázmándi Gergely tenorszaxofonon, Borbély Miklós cajonon, illetve altszaxofonon, Tóth Richárd
Zoltán gitáron adott hangszeres kíséretet. A városunk kulturális életében
kiemelkedő színfoltot jelentő műsor
végén a közönség vastapssal jutalmazta a fellépőket.

A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola májusban hirdette meg a „Köröskörül” - digitális fotó-, és video-montázs alkotópályázatát a Földünk és
környezetünk, illetve az Egészség témaköreiben, a nyílt és zárt forráskódú
szoftverek különbségeinek megismertetése, a fantázia, az esztétikai érzék
fejlesztése céljából. A pályázatra beérkezett tanulói munkák közönség előtti
levetítésére 2015. október 15-én, uniós projektzáró keretében került sor. A
pályaműveket Borbély Mihály Kossuth-díjas jazz zenész, Szőke Sándor szobrászművész, valamint, Farkas
Gergő Tamás Barcsay-díjas grafikusművész válogatta és értékelte. Díjazott

pályázók: video-montázs kategóriában
Ladányi Sára I., Bottlik Dominik és
Füzes András II., Zakari Márk és Vass
Bíborka III., fotomontázs kategóriában
Bottlik Dominik I. helyezéséért részesült díjazásban. Magyari Tünde, Kollár
Molli és Tóth Zoltán munkájuk elismeréseként külön díjat kapott.
A programok a Széchenyi 2020
program keretében a „Művészetekkel a máért és a holnapért” – Innovatív közösségi programok a Kállai
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0251
azonosító számú projekt keretében
kerültek
megvalósításra.
(Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola)

BMX-bemutatót tartottak Gyomaendrődön

2015. november 5-én, csütörtökön
délelőtt különleges élményben lehetett része a gyomaendrődi Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola diákjainak: Kun Ádám kétszeres amatőr
és kétszeres profi világbajnok BMXes tartott előadást nekik a biztonságos
kerékpározásról, amit egy elképesztő
trükkökkel teletűzdelt rövid bemutató
követett.
Hamarosan átadják Gyomaendrő-

dön a 46. számú főút mentén készülő
kerékpárutat, amely a Hármas-Körös
folyó védtöltése és az Olajosok útja közötti szakaszon épül. Ehhez kapcsolódóan a Kerékpáros Magyarország
Szövetség Csárdaszállás és Gyomaendrőd Önkormányzata és az Active
Solution Kft. megbízásából a bringázás és az egészséges életmód népszerűsítéseként a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola diákjainak
szervezett egy különleges programot
szerda délelőttre. A diákok közül szinte mindenkinek van biciklije, azonban
időt kell szánni arra is, hogy a szabályokat áttekintsük – a KMSZ megbízásából ezért Kun Ádám, kétszeres
amatőr és kétszeres profi világbajnok
BMX-es tartott előadást a gyerekeknek a biztonságos közlekedésről és a
kerékpározáshoz kapcsolódó szabályokról. Ezt követően pedig elérkezett,
amire mindenki várt: az udvaron egy
rövid bemutatóval örvendeztette meg

az általános iskolásokat a világbajnok.
A gyerekek elragadtatva tapsolták meg
a hajmeresztő trükköket, amikor pedig
a 29 éves Kun Ádám BMX-e a hátsó
keréken pörgött, és ő átmászott a kormányon át, hogy a kerékpár másik oldalán kössön ki, akkor már nem hittek
a szemüknek.
„Fontos, hogy minél többen biciklivel járjanak, ezt pedig a legfiatalabbak
körében kell elkezdeni népszerűsíteni. Ha bringával járnak a gyerekek,
akkor jó átismételni a szabályokat,
amik persze néha unalmasak, de nagyon fontosak ahhoz, hogy biztonságosan, egymásra figyelve közlekedjünk”
– mondta el Kun Ádám. – „A bemutatót
azért szeretem csinálni nekik, mert nagyon jó út arra, hogy népszerűsítsük a
kerékpározást. Nem kell mindenkinek
BMX-eznie, viszont nagyon látványos,
ezért kedvet kapnak a bringázáshoz” –
tette hozzá.
Kerékpáros Magyarország Szövetség
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Őszi Hírek a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvodából
Újabb sikeres pályázat a
Őszi Könyvtári
Margaréta Óvodában
Napok

Az OTP Bank Önkéntes Programja
lehetőséget nyújt a banki dolgozók
számára, pályázati formában, önkéntes
munka hozzáadásával, 100.000,- Ft
támogatás nyújtására. A pályázat témája:
„ A víz az élet forrása ”. Törekedtünk,
hogy minél több szülőt bevonjunk a
program sikeres megvalósításába,
ezért családi rajzpályázatot hirdettünk
a víz témakörében. A rajzpályázatra
beérkezett műveket az OTP Bank
Gyomaendrődi Fiókjának vezetője,
Sári Csilla és kolléganői zsűrizték. A
díjakról és átadásukról szintén a bank
Önkéntes Csoportja gondoskodott. A
program keretében hagyományt teremtve
működött együtt az óvoda a bank önkéntes
kollégáival. Az általuk felajánlott
ballonos vízadagoló berendezéssel
megalapoztuk a gyermekek mindennapi
szükséges minőségi ivóvíz fogyasztását.
Esernyőket, esőkabátokat, gumicsizmákat
gyűjtöttünk, hogy ősszel is tudjunk
sétálni a gyerekekkel. A vízi világot
akváriummal szemléltettük, melyet a
szülők és a bank önkéntes csoportja által
felajánlott kellékekből állítottunk össze.
A pályázaton nyert 100.000 forintból
mozgás – és egyensúlyérzék fejlesztő
rollereket és 3 méter átmérőjű trambulint
vásároltunk. Az egészséges életmódhoz
szorosan kapcsolódó mindennapi
gyümölcsfogyasztás mellett, a fel nem
használt gyümölcsök tartósítására,
gyümölcs aszalógépet szereztünk be.
A program legnagyobb élményt nyújtó
eseménye a tulajdonában lévő Boglár
nevű sétahajóval tett kirándulás volt,
melyet a hajótulajdonosok (Csikász
Lajos és Székely János) térítésmentesen
biztosítottak a Margaréta Óvoda számára.
A kikötőbe a Mobilbusz Kft. autóbuszával
utaztunk, Toldi Balázs Polgármester
Úr jóvoltából.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani az OTP Bank Önkéntes
csoportjának, minden segítőnek és
adományozónak, akik a program
megvalósításában részt vállaltak.
Százszorszép Óvodánk gyermekeinek
- a Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány
Lélekpillangó pályázatának jóvoltából
- mesekönyveket nyertünk. A pályázat
célja: hogy a támogatásként elnyert
könyvek segítsék a gyermekek olvasóvá

A Határ Győző Városi Könyvtár által
szervezett: Őszi Könyvtári Napokon
a Maci csoportos gyermekek előadták
Az oroszlán a könyvtárban című mesét.
Az Állatok Világnapja alkalmából
a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
gazdaságába kirándultunk, ahol a ház
körül élő állatokkal ismerkedhettünk.
A házigazdáknak köszönjük szépen a
vendéglátást.

Foglalkozások
nevelését Az Állatok Világnapja
nevelését.
alkalmából a Bethlen Gábor Szakképző
Iskola gazdaságába kirándultunk.
A házigazdáknak köszönjük szépen
a lehetőséget. Intézményünk az
idén is sikeresen szervezte meg az
őszi hulladékgyűjtést. Szeretnénk
megköszönni a Kedves Szülők aktív
részvételét. Örömmel számolunk be
róla, hogy szeptembertől óvodánk
Süni csoportjában bevezetésre került
a kétnyelvű német óvodai nevelés.
A gyermekek életkori és egyéni
fejlettségi szintjüknek megfelelően
ismerkednek a német nemzetiségi
kultúrával, hagyományokkal. Egész napi
tevékenységükbe, játékukba beágyazódik
a német nyelv használata. Gyakorolják
a hallás utáni megértést, folyamatosan
bővül szókincsük. Az óvodáskor végére
passzív szókincsük aktívvá válik, így
jó alapokkal kezdhetik meg a német
nyelv tanulását az iskolában.

Intézményünk minden óvodájában Csemetekert, Margaréta, Százszorszép
- lehetőséget kínálunk a nevelési időn túl
szervezett, ingyenes foglalkozásokra is.
• Így indult be a hittan, ahol
gyermekek játékosan ismerkedhetnek
meg bibliai történetekkel. Sokat
beszélgetnek, énekelnek az ünnepekről,
szeretetről, egymás megbecsüléséről.
• A népi gyermekjáték, néptánc
foglalkozásokon népzenére gyakorolják
az ütemes járást, amelyet ritmusos
mozdulatokkal kísérnek. Megalapozzák
a jövőben történő néptánc elsajátítását.
• A Zene-ovira járó gyermekek
játékos zenei képességfejlesztése folyik
• A tehetséges kis kézművesek
különböző vizuális technikákkal
ismerkednek meg és fejlesztik tovább
kézügyességüket, kreativitásukat.
• A játékos tartásjavító tornán lúdtalp
és tartásjavító gyakorlatokat végeznek a
gyermekorvos által kiszűrt gyermekek

Őszi
hulladékgyűjtés
Intézményünk az idén is sikeresen
szervezte meg az őszi hulladékgyűjtést.
Továbbra is fontos számunkra, hogy
tudatosítsuk
gyermekeinkben
a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát,
megismertessük velük az újrahasznosítást.
Szeretnénk megköszönni a Kedves Szülők
aktív részvételét és együttműködését.

14

Kis Bálint Általános Iskola hírei
Iskolabál...avagy boszorkányszombat
Igazán sikeres rekordot állítottak fel
azok, akik úgy döntöttek elfogadják a
meghívást és rész vesznek a szombat
esti iskolavacsorán. A rekord nemcsak
a létszámban mutatkozott meg.
A hangulatot segítette a jó zene, a
táncos lábú vendégsereg. Együtt táncoltak gyerekek, szülők és pedagógusok. Sokaknak kedvezett a szerencse,
értékes tombolatárgyakkal térhettek
haza.

Az iskola vezetősége köszönetét fejezi ki a Szülői Munkaközösség
mindazon tagjának, aki munkájával,
tombolatárgyak adományozásával segítette a vacsora megrendezését. Köszönjük szülőnek és pedagógusnak,
minden kedves vendégünknek, hogy
jelenlétével megtisztelt bennünket és
hozzájárult a bál sikerességéhez.
A bevételt a Hősök úti iskola játszótéri
eszközeinek fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Látogatás a Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban
Almási Lili, Gál Bence 8.b, valamint Gecsei Zita 8.c osztályos tanulók, és felkészítő tanáraik Szurovecz
Zoltánné és Vaszkó Lajosné meghívást
kaptak a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium programjára, a Kenguru matematika versenyen elért sikereik alapján.
A gimnázium 2015. október 19-én
szakmai napot szervezett, amelyen a
saját diákjaik matematikai témájú elő-

adásait mutatták be. A nyolc bemutató
után tanulóink az iskola tantermeiben
és folyosóin kialakított kalandpályán
játékos matematikai, logikai vetélkedőn vehettek részt a meghívott tanulók.
A tanulságos és egyben szórakoztató délutánon mindenki nagyon jól
érezte magát.

Évkezdés a Vásártéri Óviban
A már hagyománnyá vált ismerkedési napunkat az idén
szeptember 24-én rendeztük
meg. A reggeli órákban felszedelődzködtünk a lovas kocsikra
és az endrődi szabad strand környékén lévő, nemrégiben megépült Bárka Látogatóközpontba
vittük el a gyerekeket. Megismerkedhettünk a halászokkal
(pákászok) és a halászattal kapcsolatos régi hagyományokkal.
A kiállító teremben található interaktív játékokkal is tevékenykedhettek a gyerekek, a videó
szobában pedig egy rövidfilmet
láthattak a pákászok és csíkászok egy napjáról. Lehetőséget
biztosítottunk az óvodásoknak
a szabad kézműveskedésre, ahol
csónakot készítettünk, majd a
szorgos kis kezek által készített
csigákat, teknősbékákat elúsztattuk az udvar közepén lévő „tan
tó”-ban. A kisfilmben megismert
merítőhálók segítségével halásztunk, amit a kicsik nagy lelkesedéssel fogadtak. Mozgásigényük
kielégítésére ügyességi játékokat, fogójátékokat és kötélhú-

zást szerveztünk. A tartalmasan
és kellemesen eltöltött délelőttöt
egy közösen elfogyasztott finom
ebéddel zártuk. A programunk
után lovaskocsival tértünk viszsza az óvodába, ahol még sokáig beszélgettünk a kiránduláson
átélt élményekről. A mindennapjainkba beépítve a továbbiakban a gyerekek játékába szőttük
a „Bárkában” szerzett ismereteinket, mely segítségével újra átélhették e kedves napot.
Szeptemberben „Galambom”
címmel rajzpályázatot hirdetett
meg a gyomaendrődi 243.számú Galamb-és Kisállattenyésztő
Egyesület és a Fenntartható Térségért Alapítvány, melyen Vetráb
Zsófi nagycsoportos óvodásunk
mind a két rajza a zsűri véleménye alapján különdíjat érdemelt.
A hónap méltó lezárása volt,
hogy a népmese napján a Határ
Győző Városi Könyvtár szervezésében Kovács Edit, a békéscsabai Jókai Színház színésze
mondott mesét óvodásainknak,
amit nagy örömmel fogadtak
gyermekeink.

15

A Rózsahegyi Iskola hírei
A leginkább várt program a Vitamin
nap volt, ahol zöldségből, gyümölcsItt van az ősz… ből
készült finomságokat kóstoltak a

Móka, kacagás, játék, alkotás és
sok-sok finomság. Ez volt a jellemző
az Ősz témahetünk programjaira. A
hét elején a folyosókon megjelentek a
termésekből, levelekből készült alkotások, amelyek a tanulók, a szülők és a
pedagógusok kifogyhatatlan kreativitását bizonyítják. A futóverseny ismét
megmozgatta az alsó tagozatosokat.

gyerekek. A felső tagozatosok Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombhullásig című természetfilmjét nézték
meg a gemenci erdő élővilágáról. Közben tesztkérdésekre válaszoltak, és a
legügyesebbek jutalomban részesültek. Halloween-vetélkedőn versenyeztek a vállalkozó kedvű tanulóink, ahol
szellemdobálásban, boszorkánykalapszelídítésben, halloween-i receptkészítésben, múmia-öltöztetésben és egyéb
játékos feladatokban mérték össze tudásukat. A hét zárásaként a Körösön
sétahajóztak a gyerekek, ahol gyönyörködhettek az őszi Körös-partban,
megismerkedhettek a táj növény- és állatvilágával, a folyó földrajzi jellemzőivel.

További információk a
rozsahegyiiskola.hu oldalon találhatók.

„Az összedolgozás képessége az
egyik legnagyobb érték az életben.”
Október 16-án 48 matematika iránt
érdeklődő rózsahegyis diák vett részt
a Bolyai matematika csapatverseny
megyei fordulóján, Szarvason. A verseny célja az volt, hogy a diákok fejlesszék együttműködési készségüket
matematikai problémák megoldása so-

rán. A csapatok az elvárásoknak megfelelően teljesítettek, különösen igaz ez
a Tudósok, a Bölcsek, és a Bence és a
hercegnők csapatára. A részletes eredményeket a bolyaiverseny,hu oldalon
találhatják meg az érdeklődők.

Dolce Vita!
Az idén ismét külföldi tanulmányi kirándulást szerveztünk a Student
Lines Diákutazási Irodával. Az olasz
fővárost, Rómát, valamint néhány
Toszkán gyöngyszemet látogattunk
meg. Az utazáson iskolánk jelenlegi és volt tanulói, pedagógusai és ismerősei vettek részt. Az utazás során
megismerkedtünk Róma számos nevezetességével, többek között megnéztük
a Colosseumot, a Forum Romanumot,
a Spanyol lépcsőt, a Trevi-kutat. Ellátogattunk a Vatikánba, ahol belülről
csodálhattuk meg a Szent Péter Székesegyházat és sétálhattunk a Szent Péter
téren. Látogatást tettünk Arezzoban,
Toszkána műemlékekben egyik leggazdagabb városában, Sienaban, ahol
szinte minden épület műemlék, és San
Gimignanoban, a tornyairól híres gyönyörű kisvárosban. Utolsó állomásunk

Firenze volt, ahol pazar látványban lehetett részünk a monumentális székesegyház kupolájából. De láthattuk még
a főteret, a Ponte Vecchiot, a keresztelőkápolnát és a középkori városházát is.
Bepillantást nyertünk az olasz kultúrába, rengeteg új információval bővítettük történelmi tudásunkat, és örök
élményt hagyott bennünk a kisvárosok
hangulata. Reméljük, a jövőben is lesz
lehetőségünk hasonló kirándulás megszervezésére.

Fém és papírgyűjtést szerveztünk
Iskolánk diákönkormányzata október 9-10-ére szervezte meg a fém- és
papírgyűjtést az Oskó-féle hulladékgyűjtő telepen. A kedvezőtlen időjárás
ellenére a két nap alatt 3600 kg vasat,
7300 kg papírt, 53 kg alumíniumot és
3 kg rezet szállítottak ki a helyszínre a
gyerekek mintegy 250 000 Ft értékben.

„Itthon vagy –
Magyarország
szeretlek”
Ebben a tanévben is a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület szervezésében került sor a
rendezvényre, melynek célja Gyomaendrőd természeti értékeinek bemutatása volt. Iskolánkat 12 vállalkozó
kedvű, kerékpáros tanuló képviselte az
októberi szombat délelőttön. A meghirdetetthez képest fél órás csúszással
kezdődő programon a gyerekek összehasonlították a különböző talajfajtákat, megismerkedtek a gyógynövények
szerepével, a parlagfű kártékonyságáról is ismereteket gyűjtöttek, csendjátékot játszottak. Végül az összegyűjtött
cukorkás papírok megszámlálására került sor, hiszen e rendezvény egyik
fontos feladata volt, hogy a tanulókat
környezetünk tisztaságának megóvására szoktassa. Bár a cukorkás papírok
összegyűjtésében elmaradtak diákjaink, a jó hangulatú délelőtt élményével
gazdagabban tértek haza.
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Bethlen Gábor Szakiskola hírei
Európai Parlament által 2008-ban
Davidovics László igazgató - Európai Az
alapított Európai Polgári Díjat olyan
kivételes teljesítményt nyújtó szeméPolgár kitüntetésben részesült
lyeknek illetve szervezeteknek ítélik
oda, akik hozzájárultak a közös megér-

tés, a polgárok és a tagállamok közötti
szorosabb integráció előmozdításához,
az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki. Ez magában foglalja az európai szellemiség
megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú
távú, határokon átnyúló tevékenységeket, illetve a nemzetek közötti kulturális együttműködésben részt vevő
polgárok tevékenységeit és fellépéseit is. A díjazottak a saját országukban
rendezett díjátadó ünnepségen kitüntetésben részesültek, valamint meghívást
kaptak az októberben, Brüsszelben
megtartott központi díjátadó ünnepségre is. A díjat Sylvie Guillaume az
Európai Parlament alelnöke adta át az
igazgató úrnak.

Idegen nyelvi délután
Iskolánkban a TÁMOP
program keretein belül megrendezésre került a német
nyelvi délután. Az osztályok
4-5 fős csapatai kreatív feladatokon keresztül gyakorolhatták a német nyelvet.
Bingóztunk, német ajkú országokat kellett bemutatni,
változatos feladatokat lehetett megoldani. A végén egy
közös dallal és a díjak, oklevelek átadásával zártuk a
délutánt. Szintén a TÁMOP
keretein belül rendeztük meg

az angol nyelvi délutánunkat. A gyerekek csapatokban
képviselték osztályukat. Plakátokat készítettek Angliáról
és Amerikáról, amelyekről
angolul beszéltek. A változatos, játékos, vidám feladatokon keresztül gyakorolták az
angol nyelvet. A nagy kedvenc az öltöztetős játék volt.
Mivel versenyről volt szó,
így a díjak sem maradhattak
el. A győztes csapat egy finom tortában és oklevélben
részesült.

Gólyaavató
Mi első éves diákok már
izgatottan vártuk 2015. október másodikát. Elérkezett az a nap, mikor fölsőbb
éves diáktársaink próbáit
kiállva, gólyából teljes jogú
Bethlenes diákokká válhattunk.
Bemelegítésként
reggeli
tornával kezdtük a napot,
ahol a békaugrást vicces vonatozás követette.
A második szünetben kacsatáncoltunk, majd a tornateremben folytattuk a
szórakoztató és ügyességi
feladatokat. Állatokat utánoztunk,
karaokéztunk,

ping-pong labdákat terelgettünk seprűvel bóják között úgy, hogy közben a
kezünkben egy másik labdát kanálban egyensúlyoztunk, bekötött szemmel
almát horgásztunk. Mikor minden próbát sikeresen teljesítettünk, fél lábon
állva együtt ismételtük a
végzősök után az eskü szövegét. Kellemesen töltöttük
a napot és reméljük három
év múlva, mikor mi leszünk
végzősök hasonlóan jól fogják érezni magukat az akkori Gólyák is!

17

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
„Egy fecskefészekben ellakni vele” PénzSztárjaink
Békéscsabán rendezték meg 2015.
november 4-én az országos PénzSztár
gazdasági és pénzügyi verseny megyei fordulóját. Iskolánkat Sipos Fanni, Uhrin Ágnes, Uhrin Sára és Virág
Andrea 12. A osztályos tanulók képviselték és az előkelő 3. helyezést érték
el. Eredményes felkészülésüket kísérőjük, Malatinszky Zita tanárnő segítette.

Kner-sírok
gondozása
A mi fecskéinkről igaz ez a mondás,
amit akkor használnak, ha valakivel jól
ki lehet jönni, ha valaki nagyon békés,
szelíd ember. Bizonyíték erre az elmúlt
időszak, amely a fecskeavatás jegyében telt iskolánkban. Kilencedikeseink
életében ugyanis meghatározó időszak
a szeptember és október, ekkor kerül
sor az avatásukra. Ebben a tanévben a
kollégiumi Fecskeavató-nap zajlott le
elsőként. A felsőbb éves diákok előzetesen feladatot adtak a kilencedikesek
részére, akik ennek megfelelően öltöztek fel, majd rímes versikékkel köszöntötték a „nagyokat”. Következett
a lekváros kenyér evés, a lufi borotválás, majd az eskütétel. A kollégiumi nevelők ezután süteménnyel, sós
falatkákkal vendégelték meg a fecskéket és avatóikat, majd egy kellemes be-

szélgetéssel zárták a napot. Kollégista
tanulóink a többi kilencedikes tanulóval együtt az október 19-22 közötti
„Fecskehét” program keretében a végzőseink által kitalált előzetes feladatokat teljesítették, majd a csütörtöki
Fecske-nap zárta a programot. A kilencedikesek osztályfőnökeik vezetésével és aktív közreműködésével egy
igazán jó hangulatú vetélkedőn vettek
részt, bemutatták táncos produkciójukat – megmozgatva még a szervezőket is -, végül esküt tettek és így igazi
„szentgellértesekké” váltak. Az iskolai
DÖK lelkes közreműködésével sütemény-sütési akcióval támogatta a rendezvényt, a remekműveket jutalmul
ajánlva fel a csapatoknak és a szervezőknek.

Iskolánk már több éve tevékenyen
közreműködik a gyomai temetőben található Kner-sírok gondozásában. Ebben a tanévben Varsányi Gyula tanár
úr vezetésével négy 12. B osztályos tanuló vett részt a munkában: Gyebnár
Tibor, Kriszt Márton, Nagy Bence és
Sipos Krisztián. Diákjaink ezt a tevékenységet az iskolai közösségi szolgálat keretében végezték.

„Jártunkban keltünkben”
A gimnáziumunk diákjai az idei tanévben már három alkalommal vehettek
részt kirándulásokon, legutóbb Poroszlón járt egy kis
csapat. Október végén iskolánk emelt biológiát tanuló
csoportja általános iskolai tanulókkal kiegészülve Salyné
Buza Hajnalka és Tóthné
Stibán Erika tanárnők kíséretében ellátogatott a Tiszatavi Ökocentrumba. Elsőként
a centrum külső területén élő

állatokat nézték meg, majd
megtekintették a kiállításokat, felmenve a kilátóra gyönyörködhettek a centrum
egész területében. Délután
motorcsónakkal mentek a tavon kialakított előadóházakba, ahol beavatták őket a
madárgyűrűzés rejtelmeibe.
A nap végén kipróbálták még
a tavi játszóteret, ahol fából
épített tutajokon egyensúlyozhattak. Igazán szórakoztató,
ugyanakkor hasznos kirándulás volt, az esős idő ellenére
nagyon jól érezték magukat a
gyerekek, felnőttek egyaránt.
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Bemutatkozó:
Dr. Kerekes Attila fogorvos
Dr. Kerekes Attila fogorvos praxisjogot vásárolt városunkban, fogászati alapellátásban fog dolgozni a 1. sz.
körzetben. Rendelését a Fő u. 3. szám
alatt végzi majd.
Dr. Kerekes Attila vagyok, békéscsabai lakos. Fogorvos családból származom, ami sokban hozzájárult ahhoz,
hogy én is az orvosi pályát választottam. Tanulmányaimat a marosvásárhelyi orvosi egyetem végeztem el. A
diplomám megszerzése után Békéscsabán kezdtem el dolgozni. A munka

mellett szeretek sportolni (labdarúgás,
tenisz), kirándulni, új helyeket felfedezni. Szabadidőmben a történelemmel is szívesen foglalkozok. De most
legfontosabb számomra a fogorvosi hivatásom, s hogy leendő pácienseim a legjobb ellátásban részesüljenek.
Gyomaendrőd városa nagyon pozitív
benyomást tett rám. Megköszönöm a
bizalmat a várostól, orvosi hivatásomnak megfelelően lelkiismeretesen és
legjobb tudásom szerint fogok praktizálni.

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Sajtóhírek - 1. rész
„Földet a gazdáknak!” Békés megyében
A „Földet a gazdáknak!” program
keretében állami földek kerülnek értékesítésre Békés megyében is. A cél
az, hogy a termőföld azok tulajdonában legyen, akik megművelik azt, tehát
a magyar gazdáké, a magyar földműveseké, Békés megye tekintetében elsősorban az itt földet művelő gazdáké.
Az állami földek értékesítése átlátható módon, nyilvános keretek között fog
megtörténni, árverés formájában.

Az árveréseket a Békés Megyei Kormányhivatal fogja lebonyolítani, a
Nemzeti Földalap munkatársai közreműködésével. A licitálások a megyei
jogú városban, Békés megye estében
Békéscsabán fognak megszervezésre
kerülni.
Az árverésekkel kapcsolatos hirdetmények október második felében jelentek
meg az NFA hivatalos honlapján, illetve a megyei médiában, ezen kívül az

A Hatósági és Gyámügyi Osztály hírei
A hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény módosításával a kormányzat kibővítette azon személyek
körét, akik hadigondozási ellátásra lehetnek jogosultak.
A törvény eddig is lehetővé tette, hogy
azok a személyek, akik harci cselekmények folytán megsérültek, illetve ezen
személyek özvegyei egyszeri ellátásban, vagy rendszeres járadékban részesüljenek, de a jogszabály 2015.07.04-ei
módosításával három új ellátási forma is bekerült a jogszabályba, mellyel
kiterjesztették az ellátásra való jogosult személyek körét. Mindez azt jelenti, hogy azok az állampolgárok is

jogosultak lehetnek ellátásra, akik
korábban,
gyermekkoruk
ideje
alatt, szüleik vagy más családtagjaik hadi eredetű halálának okán már
1949.01.01-jét megelőzően is jogosultak voltak ellátásra, de ezt megszüntették, vagy erre irányuló kérelmüket
politikai okok folytán elő sem terjesztették. A jogszabályváltozással bevezetett új ellátások okán a Gyomaendrődi
Járási Hivatal 2015.07.04-ét követően ezidáig összesen 79 kérelmet bírált
el, melyek alapján az ügyfelek részére a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a
nyugdíjjal együtt, a kérelem benyújtásának napjától az öregségi nyugdíj

érintett önkormányzatoknál is kifüggesztésre kerültek. Megyénkben az első árverési nap november 23-án lesz
4 helyszínen. A Gyomaendrődi Járásban érintett állami földek árverezésére 2015. december 3-tól 18-ig kerül
sor. Az árverések december végéig be
fognak fejeződni. A törvény értelmében egy gazda maximum 300 hektár
földnek lehet a tulajdonosa, vagy haszonélvezője. A licitáláshoz 10 % letéti
összeg szükséges, az árverés a piaci ár
+ 10%-ról indul. Az árverésen az nyer,
aki a legmagasabb árat kínálja.
mindenkori legkisebb összegének
30 %-át, azaz 8.550 Ft-ot folyósít. Az
eljárás során elsősorban azt kell a hatóságnak vizsgálnia, hogy a kérelmező
ügyfél hozzátartozója hadi eredetű halált halt-e. Az ellátásra való jogosultság
feltételeit iratokkal, illetve az ügyfelek
nyilatkozatával lehet megállapítani.
A kérelmet a jogszabály melléklete
szerinti formanyomtatványon szükséges előterjeszteni, mely a Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán,
illetve a Kormányablakban is kérhető,
illetve benyújtható. Az ellátásra való
jogosultság megállapításával egyidejűleg a járási hivatal hadigondozotti
igazolványt állít ki az ügyfél részére,
illetve hadigondozotti nyilvántartásba
veszi.
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A Gyomaendrődi Járási Hivatal sajtóhírei - 2. rész
volt további 1-1 díj vagy illeték csökkentését, megszüntetését ajánlani. A
Közigazgatási rezsicsökkentés
járási hivatalokban 390 ezren mondták

Magyarország Kormánya kiemelten
fontos feladatának tekinti, hogy hazánkat a szükséges reformok végrehajtásával szolgáltató jellegű állammá tegye,
és ennek érdekében mindenki számára biztosítsa az ügyfélbarát, átlátható és gyors közigazgatási ügyintézést,
csökkentve a lakossági és vállalkozói
adminisztratív terheket. A Kormány
alapelve, hogy sikeres reformokat az
állampolgárok véleményének megismerésével, velük együttműködésben
lehet hozni. Éppen ezért konzultációt
hirdetett a közigazgatás átalakításának
következő lépése, az állami rezsicsökkentés irányvonalának meghatározása
érdekében.
A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek
enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést.
A Kormány döntött arról, hogy 10

milliárd forint összegű közigazgatási rezsicsökkentést hajt végre, melyet az állampolgárok véleményének
és javaslatainak felhasználásával kíván megvalósítani. Ennek érdekében
az állampolgárok és vállalkozások bevonásával a nyár folyamán konzultációt kezdeményezett. A konzultációban
részt vevők számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási
díj és illeték megszüntetésével összefüggésben fejthették ki véleményüket,
továbbá javaslatot tehettek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére.
A konzultáció keretében az állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőív került összeállításra,
melyek kitöltése önkéntes és anonim
volt. A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének csökkentésére, megszüntetésére tehetett
javaslatot a kitöltő, valamint lehetősége

A Foglalkoztatási Osztály hírei
A) GINOP programok:
GINOP 5.2.1. az Ifjúsági Garancia
Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A projekt célja: az Ifjúsági
Garancia lényege, hogy azon 25 év
alatti fiatalok számára, akik sem nem
tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott
időn belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy
a tanulásra. Az első szakaszban elsődlegesen (de nem kizárólag) a legalább 6
hónapja álláskeresőként regisztrált 25
év alatti fiatalok kapnak segítséget.
Milyen szolgáltatások és támogatások igényelhetők?
A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a
résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen
támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak a
résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek
javításához, személyes fejlődéséhez.
GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt. Megvalósítás
időtartama: 2015. október 1. – 2018.

december 31. Rendelkezésre álló
forrás: 102 milliárd forint országosan,
Békés megyében 5,735 Mrd Ft
Országosan 96 000 fő kerül bevonásra, Békés megyében a programba 5 735
fő kerül bevonásra, ennek a létszámnak a program elvárása szerint minimum 33,3 %-a alacsony iskolázottságú
személy kell legyen. Célcsoportok: 2564 év közötti nyilvántartott álláskeresők és inaktívak Kiemelt célcsoportba
tartozók:
- 25-30 év közötti pályakezdő
álláskeresők,
- alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők,
- gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról
visszatérők,
- tartósan nyilvántartott álláskeresők,
- 50 év feletti nyilvántartott
álláskeresők,
- a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők.
B) Közfoglalkoztatás:
Gyomaendrődön jelenleg, 2015. évi
indulással három programcsoportban
folynak Startmunka közfoglalkoztatási programok:
- közfoglalkoztatók által szervezett
hagyományos hosszabb időtartamú

el véleményüket, mely díjakat kellene csökkenteni a közigazgatás területén. E tapasztalatok alapján készült el a
T/6988. számú törvényjavaslat, melyet
tárgyal az Országgyűlés. A Miniszterelnökséget vezető Lázár János miniszter által benyújtott törvényjavaslat
alapján 2016. január 1-től illetékmentessé válik többek között:
- a személyazonosító igazolvány és
lakcímkártya kiadása
- a névváltozás miatt indult okmánycsere
- az eltulajdonított okmány pótlása
- a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány pótlása
- a hatósági erkölcsi bizonyítvány
- a diák/pedagógus igazolvány
- a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás
- a gépjárművezetői engedély első
alkalommal történő kiállítása
- az adóhatósági igazolás kiállítása.

közfoglalkoztatási programok (hagyományos állami és önkormányzati feladatok ellátására)
- járási startmunka minta- és ráépülő
programok (ezek tervezése történik jelenleg a 2016-17-es évekre)
- minta és ráépülő kistérségi programok (értékteremtő, többnyire a helyi
erőforrásokra és adottságokra alapozó
programelemek, továbbá szociális típusú projektek)
- országos közfoglalkoztatási programok (országos illetékességű nagyfoglalkoztatók bevonásával)
A járási startmunka mintaprogramok keretein belül összesen 7 programelemben folyik valamilyen a közösség
számára hasznos tevékenység:
• Értékteremtő programelemek:
- Mezőgazdasági programelem
- helyi sajátosságokra épülő programelemek
• Egyéb szociális jellegű programelemek:
- belvíz-elvezetési programelem
- mezőgazdasági földút-karbantartási
programelem
- bio- és megújuló energiafelhasználási programelem
- illegális hulladéklerakók felszámolása programelem
belterületi
közút-karbantartási
programelem
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A Gyermeklabdarúgó Egyesület hírei
A GYLE focistái október hónapban
sem unatkoztak, a különböző korosztályok minden hétvégét a pályán töltöttek. 2015. október 16-án került sor
a hazai Bozsik tornára az U11-es csapatunk számára, ahol Dévaványa,
Kondoros, Békésszentandrás, Szeghalom és Szarvas csapataival küzdöttünk a pontokért. Az 5 mérkőzésből
10 pontot gyűjtöttek be fiúk, a Kondoros ellen kapituláltunk, a Szarvas ellen
egy 1-1-es döntetlent értünk el, a másik három ellenféllel szemben győztesen hagytuk el a játékteret. Ezen a
napon lépett pályára az U13-as korosztály is, akik egy kicsit eredményesebbek voltak, ők 4 győzelemmel és
egy Kondoros elleni vereséggel zárták
a tartalmas napot. Összességében kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott
mindkét korosztályunk és szebbnél
szebb megmozdulásnak lehettek szemtanúi a mérkőzésekre kilátogatók.
2015. október 18-án az endrődi pályán került megrendezésre a 2003as és 2004-es korosztályok számára
az Interliga fordulója, ahol a Berényi
Gyermek FC-vel közös csapataink vettek részt a pontvadászatban. Mindkét
korosztályunk 4-1-es arányú győzelemmel végzett a Gyula Thermál FC

ellen. A Szeged 2011 egyesületénél is
jobbnak bizonyult mindkét korosztályunk. A 2003-as fiataljaink 8-1-es fölényes győzelemmel, a 2004-es fiaink
pedig 6-1-re nyertek a szegediek ellen.
A keleti szomszédainkat Arad képviselte a fordulóban, akik ellen egy pontra
voltunk jók. A 2003-as korosztályunk
szoros mérkőzésen 1-0-ra kikapott, a
2004-es gyermekek pedig 1-1-gyel remiztek az aradi csapattal. Ugyanezen
a napon léptek pályára Makón a 2007es játékosaink, illetve az U10 és U11es korosztály csapata is, ahol szintén
többen képviselték az egyesületünket
a Berényi Gyermek FC-vel közös csapatban. Az U9-es korosztályú együttesünk a Szentes ellen 2-1-es arányú
győzelmet aratott, a házigazdákat 41-re győztük le és a SZEOL csapatától 3-1-es vereséget szenvedtünk el. Az
elszámoláskor 6 pont került a nevünk
mellé, minden játékos nagy akarattal
és alázattal futballozott a mérkőzéseken.
Az U10-es korosztályban két döntetlent és egy győzelmet értünk el a
makói Interliga fordulóban. A Szentes csapatával gólnélküli döntetlenre
futotta, a makóiakkal szemben illetlen vendégeknek bizonyultunk, mert

ez a korosztályunk is legyőzte a házigazdákat 3-1 arányban. A SZEOL csapatától pedig egyedüliként tudtunk
pontot csípni, egy 2-2-es döntetlennel. Az U11-es csapatunk 3 mérkőzésből 6 pontot szerzett, ők is a Makót és
a Szentes csapatát verték meg, illetve
egy szoros mérkőzésen 3-2-re kikaptak
a SZEOL gárdájától.
2015. október 31-én került sor a hazai rendezésű Interligára, ahol 4 korosztály csapatai küzdöttek a pontokért.
A szép őszi időben a Berényi Gyermek
FC-vel közös csapataink mellett, a Békéscsabai 1912 Előre SE és a Szentesi
Kinizsi gárdája vett részt a pontszerző
akcióban, az LPS Banatul TM egyesülete nem jelent meg a fordulón. A négy
korosztályunk összesítetve 8 mérkőzésen 12 pontot ért el, és harmincszor
zörgették meg a fiúk az ellenfelek hálóját.
2015. november 7-én a legkisebb
korosztályunk Bozsik Grassroots rendezvényen vesz részt Békéscsabán, illetve ugyanezen a napon ismét Makóra
utaznak az U9-U11 csapataink Interliga
mérkőzéseket játszani. Az U13-as korosztály pedig vasárnap Szentesen fog
pályára lépni a bőséges góltermés reményében.
(GYLE)
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Évadzáró vacsora a Körös Kajak Sport Egyesületnél

Október utolsó
Októb
t l ó napján
já kkerült
ült sor
a hagyományos évadzáró vacsorára.
A szülők és a gyerekek számára is, a
felhőtlen kikapcsolódásé volt az este,
ahol közösségünk lazábban, közvetlenebb formában találkozhatott és kovácsolódhat még jobban össze. A Körös
Kajak SE által szervezett bált megtisztelte jelenlétével Kárai Péter, a Magyar
Kajak Kenu Szövetség képviselője,
Kálmán Tibor a magyar Kajak Kenu Szövetség Dél-Alföldi Régiójának
képviselője, Toldi Balázs polgármester, Nagyné Perjési Anikó képviselő
és városunk egyik legnagyobb büszkesége, világbajnoka Tótka Sándor és
kajakos párja Molnár Péter. Tímárné Tandi Gyöngyi elnök megnyitó
beszédében külön kiemelte, hogy az
egyesület taglétszáma rohamosan nő,
köszönhetően a sikeres nyári táboroknak és az egyre nagyobb számban viszszatérő versenyzőknek. Ez is igazolja,
hogy a Körös Kajak SE sikeres és jó
csapat. Felnőtt versenyzőink is mindannyian visszajárnak hozzánk, szívesen edzenek a Fűzfás-zugi holtágon,
ahonnan reményeink szerint ismét kerülnek ki sikeres, világhírű versenyzők. Az egyesület telephelye tovább
gyarapodott, kül- és beltéri eszközökkel, valamint térburkolat kialakítása és
parkosítás is történt. A sárkányhajózás - mint szabadidős szolgáltatásunkis egyre népszerűbb, az ország minden

pontjáról
tjá ól érkeznek
ék
k a kik
kikapcsolódáslódá
ra és sárkányhajózásra vágyó csoportok. Az évadzáró vacsorán került sor a
versenyzők egész éves munkájának a
megjutalmazására, minden egyesületünknél kajakozó sportoló, a legkisebbek is ajándékkal gazdagodtak.
A Magyar Kajak Kenu Szövetség
képviselői kiemelték egyesületünk kitartó és sikeres munkáját, valamint
biztosítottak bennünket támogatásukról, hiszen számukra a kisebb vidéki
egyesületek is ugyanolyan fontosak,

mint a nagy, központi iskolák. Toldi
Balázs polgármester elmondta, ahogy
eddig is, ezután is megkap egyesületünk minden támogatást a várostól.
Körvonalazódik egy országos projekt
is, amelyben számít együttműködésünkre, hogy ennek eredményeképpen
Gyomaendrőd és a Körös Kajak SE is
fejlődjön, valósítsa meg fejlesztési elképzeléseit.
A vacsorával egybekötött bál legnagyobb sztárjai a világbajnok páros tagjai voltak. Együtt néztük meg a kétszer
is megnyert világbajnoki döntőt, amelyet a két világbajnok kommentált. Az
élmény leírhatatlan volt, hiszen nem
mindennap találkozunk ilyen világszintű eredményeket elért sportolókkal, akik jelenléte extra inspirációt
adott a fiatal és idősebb versenyzőink
számára egyaránt. Köszönjük a cégeknek, vállalkozásoknak, szülőknek
a tombola felajánlásokat, a tombolából befolyt bevételből a hajóparkunkat
fogjuk bővíteni.
(Körös Kajak SE
www.koroskajak.hu)
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A KSI
Gyomaendrőd
hírei
Elkezdődött az alapozó időszak a KSI
– nél. Az őszi szünet után, kipihenve a
nyár fáradságát ismét munkához látott
a csapat. A KSI gyomaendrődi egyesületének három válogatott versenyzője
közül Nagy Kristóf és Dékány Gergő
már túl van egy kemény dunavarsányi
kerettáboron. A serdülő korosztályú
Szántó Milán december elején utazik
szintén a dunavarsányi edzőkomplexumba, ahol összemérheti erejét az ország legjobbjaival.
Az őszi szünetben, Szegeden egy Tisza
parti vízitelepen is képviseltette magát a KSI Gyomaendrőd. Polyák László, Hajkó Kata, Fodor Bence és Szántó
Milán teljesítette a kiírt edzésprogramot és keményen dolgozott a jövő évi
szebb eredmények érdekében.
A KSI december elején mikulás napi évadzáró vacsorát szervez, ahol
az egyesület összes versenyzőit jutalmazza egész éves munkájáért. A
„Hollerben” tartandó összejövetelen
lesz díjazás, tánc és tombola.

Kiemelkedő eredmények a
Sport XXI. regionális mezei futóversenyen

Pósteleken a Parkerdő volt a mezei
futóverseny őszi állomása. A Dél-alföldi régióban 100 gyerek vett részt a
versenyen. A nagy létszámban részt
vevő Békéscsabai AC békéscsabai

és Gyomaendrődről érkező versenyzőin kívül jelen voltak még Kecskemét, Békés, Hódmezővásárhely,
Gyula, Kiskunfélegyháza, Kevermes és Szentes legjobbjai is. Október

24-én, három korosztályban versenyezhettek Vaszkán Gábor szakedző
tanítványai. A legkisebbeknek, az U9es versenyzőknek is lehetősége nyílt,
hogy 1000m-en egyéni verseny formájában elindulhassanak. Vaszkán
Milán meggyőző teljesítménnyel győzött: 3:22,9p-es idővel. Ezüstérmes lett
Karsai Patrik 3:37p-cel. Az U11-ben
1500m-en Vaszkán Bence az egy évvel idősebbek között futva, ezüstérmet
szerzett 5:46p-cel. Testvérével együtt
az aranyérmes 8 fős Békés megye válogatottjának tagjai voltak. Az U13ban 2000m-es távon a Kónya Frigyes
bronzérmes lett 6:54p-es eredménynyel. Csapatban Szendrei Boglárkával,
Karsai Gáborral és Szlancsik Bencével együtt a II. helyen végeztek. Mertz
Ádám a Mezei Ligában már országos
szintű versenyen indult, ahol az előkelő
12. helyen ért célba. Az idei év utolsó
Sport XXI. versenyét, a terematlétikát
Kecskeméten december 11-én rendezik
meg.
(Vaszkán Gábor szakedző)
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Vaszkán Milán országos ezüstérmes
A közelmúltban került
megrendezésre a IV. Béka
Országos Derby Hódmezővásárhelyen a Hajós Alfréd
Sportuszodában, ahol hazánkból a legjobb 7 és 8
évesek adtak találkozót egymásnak. A Gyomaendrődi
Úszó SE 2008- as születésű versenyzője Vaszkán Milán 50 méter mellúszásban
57, 21 mp-es kiváló eredménnyel a hazaiak versenyzője mögött a II. helyen ért
célba. A mezőnyben többek között a Szeged, BVSC,

Kőbánya, Kaposvár legjobbjait is sikerült megelőznie.
A Megyebajnokság
7. fordulójára a Nagy Sándor Emlékversenyre Orosházán szakadó esőben, hideg
szélben került sor ahol 50m
gyorsúszásban 53,17mp-el
II., míg 50m mellúszásban
59, 77mp-el I. helyen végzett,
ezzel összetettben 758 ponttal továbbra is az élen áll az
utolsó forduló előtt.
A versenyző felkészítője
Vaszkán Gábor edző.

KERÉKPÁRÚT ÉPÜL
CSÁRDASZÁLLÁSON

KERÉKPÁRÚT ÉPÜL
GYOMAENDRėDÖN

Csárdaszállás Község Önkormányzata a KÖZOP-3.5.009-11-2015-0036 azonosító számú pályázat keretén belül 199.986.000 forint európai uniós támogatást nyert
a Közlekedési Operatív Program, Közlekedésbiztonságú kerékpárút építése a 46-os sz. fĘút Csárdaszállás – MezĘberény szakaszon c. pályázati kiíráson az
Új Széchényi Terv keretében. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású.

GyomaendrĘd Város Önkormányzata a KÖZOP-3.5.009-11-2015-0064 azonosító számú pályázat keretén
belül 199.923.400 forint európai uniós támogatást
nyert a Közlekedési Operatív Program „Térségi elérhetĘség javítása” c. pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében. A kerékpárút fejlesztése a 46-os
számú fĘút mentén – a meglévĘ, illetve tervezett kerékpárút hálózathoz csatlakozva – készül el. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású.

A napokban megkezdĘdött a MezĘberény és Csárdaszállás közötti kerékpárút kiépítése. Jelenleg az úgynevezett
közmĦfeltárások zajlanak az érintett részeken, amelyek elengedhetetlenül fontosak az építési szakasz megkezdéséhez. Miután ez a folyamat jó ütemben halad, várhatóan a
már említett konkrét kivitelezés is hamarosan elindulhat,
amelynek részeként Csárdaszállás és MezĘberény irányából is haladnak majd a kerékpárút megvalósításával.
A pályázati konstrukcióban településeket összekötĘ szakasz kiépítésére lehetett támogatást igényelni, az érintettek
egyebek mellett ezért is döntöttek a MezĘberény és Csárdaszállás közötti szakasz mellett, ami elsĘsorban biztonságot ad a kerékpárral közlekedĘk számára, másrészt pedig a
kerékpáros turizmus erĘsítéséhez is hozzájárulhat.
A projekt megvalósítása során a 46-os számú fĘúttal párhuzamosan alakítanak ki úgynevezett hivatásforgalmi célú,
önálló kerékpárutat. Az érintett szakasz hossza 3.680 méter.
A kerékpárút kiépítésével az adott szakaszon a 46-os
számú fĘutat tehermentesítĘ, közlekedésbiztonságot fokozó eredmény érhetĘ el. A lakosok a rövid távú helyváltoztatási igényüket kerékpárral oldják meg, ezáltal a közeli települések közötti és a városon belüli gépjármĦforgalom csökkenhet, valamint a mindennapos lakóhely-munkahely közötti közlekedés
– hivatásforgalom – eszközévé
válik a kerékpár.
A projekt befejezési határideje 2015.11.30., a
munkálatok szeptember elsĘ hetében elEurópai Regionális
Fejlesztési Alap
kezdĘdtek.

GyomaendrĘd Város Önkormányzatának célja a biztonságos közlekedés megteremtése a gyalogos, kerékpáros és
gépjármĦvel való közlekedés tekintetében egyaránt. A város kerékpárútjai folyamatosan épülnek, lehetĘséget biztosítva ezáltal a lakosság számára a környezetkímélĘ közlekedési mód alkalmazására.
A kerékpárút építése a Támogatási SzerzĘdés aláírását követĘen 2015. szeptember elsĘ hetében megkezdĘdött. A tervezett befejezés idĘpontja 2015. november 30-a.
A kétoldali kerékpárút tervezett szakasza a 46-os sz.
fĘút Hármas-Körös folyó védtöltése, és az Olajosok útja
közötti szakaszon épül meg. A jobb oldali kerékpárút 942
méteren, a bal oldali kerékpárút 419,2 méteren készül el.
Összességében tehát 1361,2 méter kerékpárút épül.
A Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt. beruházásaként 2010-ben megvalósult a 46. számú fĘúthoz tartozó, a Hármas-Körös folyón átívelĘ közúti híd teljes
rekonstrukciója, melynek során a híd mindkét oldalán
kerékpárutat alakítottak ki. A jövĘben az Önkormányzat tervei között szerepel a Hármas-Körös folyón átívelĘ közúti hídon lévĘ megépített kerékpárút mindkét irányba történĘ folytatása, valamint további kiépítés várható a város meglévĘ kerékpárút hálózatáig. A hálózat Csárdaszállás irányába, külterületen
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
ér véget.
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VII. Gyomaendrodi

Programajánló

Disznótoros és
Böllérpálinka Verseny

November 29. (vasárnap) 17 óra
Adventi Gyertyagyújtás
Műsorral közreműködik a Szent
Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium
Helyszín: Szabadság tér

2015. november 28. (szombat)

December 5. (szombat) 15 óra
Városi Mikulás Ünnepség
Helyszín: Katona József
Művelődési Központ

Helyszín: Gyomaendrod, Varga Lajos Sportcsarnok (Szabadság tér 1.)
$UHQGH]YpQ\IĞYpGQ|NH

Toldi Balázs *\RPDHQGUĞG9iURV3ROJiUPHVWHUH
0ĬVRUYH]HWĞNagyné

Bódi Katalin

Program:

A rendezvény díszvendége
pVD]VĬULHOQ|NH

Benke Laci Bácsi
négyszeres olimpiai bajnok

PHVWHUV]DNiFVPHVWHUFXNUiV]
09:00: A rendezvényt megnyitja
Toldi Balázs
   *\RPDHQGUĞG9iURV3ROJiUPHVWHUH 18:30-tól Rock Est
 /iWYiQ\RVKDJ\RPiQ\ĞU]Ğ
bemutató disznóvágás
18:30: Doors Tribute Band
10:00: Laci Bácsi jó tanácsai
10:30: Óvodások PĬVRUD
11:00: Pólus Viktor ]HQpVPĬVRUD
12:30: Nagyenyedi
Fügevirág Néptáncegyüttes PĬVRUD
13:00: A 20 éves Suttyomba Zenekar
népzenei koncertje
14:00: Barbie]HQpVPĬVRUD
19:30: Feláldozhatók
14:30: Farkas Sándor
   PXVLFDOV]tQpV]PĬVRUD
15:00: Megyesi Hajni]HQpVPĬVRUD
15:45: Körösmenti Táncegyüttes
   PĬVRUDNtVpUDpYHV
Suttyomba Zenekar
16:30: Eredményhirdetés
21:00: Monotone Rock Team
17:30: Disznótoros tombolasorsolás
+iMDVWHSHUWĞVVWHPpQ\HNYHUVHQ\H
Hagyományos disznótoros ételek kóstolása
támogatójegyért.
Tombola 500 Ft
Nyeremények: a helyszínen feldolgozott disznóból
készített értékes csomagok.
.LUDNRGyYiViU*\HUHNHNQHNHJpV]QDSRVLQJ\HQHV
XJUiOyYiUWUDPEXOLQNp]PĬYHVMiWV]yKi]
4GPFG\ā

$UHQGH]YpQ\OiWRJDWiVDLQJ\HQHV
$PĬVRUYiOWR]iVMRJiWIHQQWDUWMXN

+PHQTO¾EKÐ

TOURINFORM IRODA
)[QOCGPFTāF'T\UÆDGVNKIGV
VGNOQDKN

6¾OQICVÐ
I[QOCGPFTQF@VQWTKPHQTOJW
YYYI[QOCGPFTGJW
-GTGUUGTGPFG\XÆP[ÙPMGVC(CEGDQQMQPKU

)[QOCGPFTāF8¾TQU
³PMQTO¾P[\CVC

December 6. (vasárnap) 17 óra
Adventi Gyertyagyújtás
Műsorral közreműködik a
Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola
Helyszín: Szabadság tér
December 12. (szombat) 15 óra
Idősek Városi Karácsonya
Helyszín: Katona József
Művelődési Központ
December 13. (vasárnap) 17 óra
Adventi Gyertyagyújtás
Műsorral közreműködik a
Kis Bálint Általános Iskola
Helyszín: Szabadság tér
December 20. (vasárnap) 17 óra
Adventi Gyertyagyújtás
Műsorral közreműködik a Szent
Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium
Helyszín: Szabadság tér

MEGHÍVÓ
Karácsonyi
hangversenyre
hangverseny
re
A Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus
sok szeretettel vár minden
érdeklődőt szokásos,
Karácsonyi Koncertjére, amely
2015. december 19-én (szombat)
16 órakor lesz az endrődi Szent
Imre katolikus templomban.

