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Találkozzunk a Kállainál…
Szobrot avattak és kiállítást nyitottak születésének 90. évfordulója alkalmából Kállai Ferenc, a nemzet
színésze tiszteletére szülővárosában,
Gyomaendrődön pénteken. Az ünnepséggel kezdetét vette a 2010-ben
elhunyt művész tiszteletére szervezett Kállai-emlékév eseménysorozata.

Toldi
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ldi Balázs
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tőjében elmondta: Gyomaendrőd sok
híres embert adott a világnak, de közülük is kiemelkedik az 1925. október
4-én született Kállai Ferenc. A város
díszpolgárává avatta a színészt, róla
nevezték el az alapfokú művészeti iskolát, egy utca is őrzi az emlékét és a
tervek szerint február 1-től a Katona
József Művészeti Központ is az ő nevét viseli majd.
Hozzátette: a Nemzeti Színházban található már egy mellszobor Kállai Ferencről, szülővárosába most egy
egészalakos, ülő szobor kerül, amely a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásából és civil adakozásból készült el. Az
alkotás a Holler Szálloda melletti téren található, ahol kilencven éve Kállai
Ferenc édesapja várta gyermeke megszületését. „A szobor visszahozta őt
közénk” - fogalmazott Toldi Balázs.

tásaiból készült kiállítás péntek esti
megnyitóján elmondta: a képek „egy
nagyon nagy emberről szólnak, aki
nélkül nem lett volna 20. századi magyar színház”.

dű D. Géza
Gé
í ű é
Hegedűs
színművész,
a
Kállai Ferenc Alapítvány kuratóriumának elnöke a 20. századi magyar színház és filmművészet egyik legnagyobb
kiválóságának nevezte a színészt. Szavai szerint a családnak, a gyermekkor élményeinek, a hely szellemének
és Gyomaendrőd emberi közösségének
köszönhető, hogy Kállai Ferenc a nemzet színésze, a Nemzeti Színház örökös
tagja, Kossuth-díjas és még számtalan
díjjal elismert színész lehetett. „Mert
azt mondják, minden eldől kiskorunkban” - fogalmazott.
Hegedűs D. Géza reményét fejezte ki, hogy a Szabadság tér azon része,
ahol az alkotást elhelyezték, a szerelmesek találkozóhelye lesz, mert „Kállai Ferenc művészetének egyik éltetője
a szerelem volt, amely itt érte őt utol
először”.
Az ovális gránittömbön elhelyezett,
bronzból készült szobor egy padon ülve ábrázolja Kállai Ferencet. Szőke
Sándor szobra a művész derűjét és humánumát sugárzó alkotás, inspirálója
Keleti Éva 1971 júliusában készült fotója, amelyen kiskutyájával ölében ül a
színész.
Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező a Keleti Éva fotóművész alko-

Szinetár Miklós szerint a fotók jól
bemutatják Kállai Ferenc sokszínűségét, „azt, hogy az élet borzalmas és
gyönyörű”. A rendező úgy fogalmazott: vannak nagy művészek, akikkel
nem jó együtt lenni, de Kállai Ferenc
nem ilyen volt.
A kiállításon Keleti Éva 50 képe
látható, a Kállai-életpálya jelentős állomásait és magánéletének egyes pillanatait mutatják be a felvételek. A
Kállai 90 című fotókiállítás még az
idén Budapestre érkezik, először a Pesti Magyar Színházban, azután a Vígszínházban és a Nemzeti Színházban is
látható lesz, majd vidéki színházakban
- elsőként a Békéscsabai Jókai Színházban - mutatják be.
MTI híradás
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Találkozzunk a Kállainál… (folyt.)

A kiállítás után kezdődött a gálaműsor, amelyen felléptek: Hámori Ildikó
Kossuth-díjas, Császár Angela Jászaidíjas, Felföldi Anikó Jászai-díjas, Dániel Vali Kállai-díjas, Hegedűs D. Géza
Kossuth-díjas színművész. Megemlékezett Kállai Ferencről
Szinetár
Miklós Kossuthdíjas rengedező is.
Rubold Ödön Jászai-díjas színművész tolmácsolta a
Nemzeti Színház
üdvözletét, amelynek nevében koszorút is elhelyezett a
Kállai szobornál. A
fotókiállításon Béres Ilona Kossuth-díjas színművész lépett fel. Az ünnepség zárásaként Toldi
Balázs polgármester emléklapot nyújtott át a fellépő művészeknek, valamint
Pergel Zsuzsának a Kállai hagyatékot
kezelő kuratórium titkárának, Keleti

Éva fotóművésznek, Moór Marianna
Kossuth-díjas színművésznek, Lampl
Lajosnak a MASZK képviselőjének,
Szőke Sándor szobrásznak, Minya Gábor kőfaragónak, a Gyomai Szülőföld
Baráti Körnek. Elküldte üdvözletét
és köszönetét, valamint az emléklapot Kállai Ferenc özvegyének, Eszenyi
Enikő Vígszínház, Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház, Zalán János Pesti
Magyar Színház igazgatóknak.
A szobor építését a Szülőföld Baráti Kör Gyoma kezdeményezte. Az
NKA másfél millió forinttal támogatta. Ugyanennyi támogatást nyújtott a
város képviselő-testülete is. A hiányzó
összeget magánszemélyek, vállalkozások adják össze. Az egészalakos szobor
méltó emléket állít Kállai Ferencnek,

ÉTELED AZ ÉLETED

IGÉNYELJEN ÉTKEZÉST A
GONDOZÁSI KÖZPONTTÓL!
Az étkeztetést igénybe veheti a hét
bármely napján, hétvégén és
ünnepnapokon is. Az étkeztetést
-

elvitellel

-

házhoz szállítással biztosítjuk.

Orvosi javaslatra minden féle diétás
étrend igényelhető.
Mennyibe kerül a szolgáltatás?
Ha a havi jövedelme meghaladja a
47.000 Ft-ot, akkor 470.-Ft/ adag.
Ha 47.000.-Ft-nál kevesebb a jövedelme,
akkor a térítési díj is kevesebb, mint 470.-Ft.

Bővebb információ kérhető:

városunk hírét már is messzire vitte.
A gyomaendrődi ünnepségsorozattal
kezdődött meg a Kállai 90 emlék év.
(A fotókat készítette:
Ambruzs-Szabó József és Megyeri László)

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel:386-991 /104
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.sz.
Tel:386-529
Gyomaendrőd, Mester u. 19. sz.
Tel:282-342
Gyomaendrőd, Kondorosi u.1. sz.
Tel:280-015

Figyelem!
Irodahelyiség kiadó a Katona
József Művelődési Központ utcafronti épületében.
Érdeklődni: 66/283-524
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Polgármesteri beszámoló
A szeptemberi ülésen jóváhagytuk a város költségvetésének módosítását, amelyet a képviselő-testület
által hozott döntések, előirányzat átcsoportosítások, pályázat útján nyert
támogatások, pénzeszközök átvétele
tett szükségessé. Továbbra is kiegyensúlyozott, takarékos a gazdálkodásunk. Több fordulóban tárgyaltuk az
adórendelet módosítását. Megköszönöm a hivatal munkatársainak, hogy
számításokkal segítették a képviselők
munkáját. A módosítással az egyszerűsítés volt a célunk, illetve az, hogy
az igazságosabb teherviselés érvényesüljön. Nehéz döntés volt, mert
nem akartunk jelentős érdeksérelmet,
nem az adóteher növelése volt a cél.
A helyi adókból származó bevételekre szüksége van a városnak. Gazdálkodásunk stabilitása érdekében nem
hagyhattunk jóvá olyan változást,
amely jelentősen csökkentené bevételeinket. Az adórendelet módosított
szövege az októberi testületi ülésen
kerül a képviselők elé, elfogadáshoz
minősített többség kell.
Módosult az SZMSZ. A változások
a polgármester hatáskörének módosították. Csökkentik az adminisztrációs terheket, felgyorsítják bizonyos
döntések meghozatalának, feladatok
megoldásának idejét. A költségvetésre gyakorolt hatásuk nem jelentős,
nem járnak gazdasági hátrányokkal.
Beszámoltak a kft-k fenntartásában
működő óvodák és bölcsődék vezetői.
Az éves beszámolók rendszeresek, ez
által alapos, mindenre kiterjedő képet
kapunk a működésükről. Elfogadtuk
a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata beszámolóját a nyári napközis ellátásról, illetve a tartósélelmiszer csomagok osztásáról.
Nem sikerült előre lépni a laborvizsgálatok kapacitásnövelése, a labor várólista csökkentése ügyében.
A képviselő-testület újabb lehetőségek keresésével, a tárgyalások folytatásával bízott meg. Dr Torma Éva
intézményvezető főorvossal tovább
keressük a lehetséges megoldást arra,
hogy a város lakóinak egészségügyi
ellátása javuljon.
Önkormányzatunk évek óta támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszert, ennek keretét az
idei évtől 5000 Ft/hó összegre emeltünk fel. A szociálisan rászoruló
hallgatók támogatását ugyanennyi
összeggel egészíti ki a megyei önkor-

mányzat, valamint az állam is.
Az oktatási vagyon működtetéséről szóló beszámolót is jóváhagyta a
képviselő-testület. Gyomaendrődön
az állami iskolák működtetője az önkormányzat. A nyári szünet ideje alatt
megvalósított felújításokról, az elvégzett munkákról készült a tájékozató
szerint 12 millió forintot költöttünk
az iskolák felújítására, az épületek
karbantartására.
A testület elfogadta a kulturális
koncepciót. A továbbiakban három
intézményre épül a város kulturális
területe: Endrődön és Gyomán is, külön intézmény látja el a közművelődési, közgyűjteményi feladatokat és a
turisztikai látványelemek működtetését. A könyvtári feladatokat mindkét
településrészen a városi könyvtár látja el.
A képviselők elfogadták azt a tervezetet, amelyet a GYÜSZTE-vel kíván megkötni a város. A holtágak
kezelői beszámoltak az elmúlt évi tevékenységükről. Megszavaztuk, hogy
kerüljön kidolgozásra a beszámolók
tartalmi-formai követelménye. Jelenleg jelentősen eltérnek egymástól a
beszámolók, az elvégzett feladatok
összehasonlítása ezek alapján nem lehetséges.
A testületi ülésen kívül is jelentős
események történtek, néhány szó erről is:
- Sikeresen mutatkozott be kiállításunk a Békéscsabán megrendezett Közfoglalkoztatási Kiállításon és
Konferencián. A Gyomaendrődi Járás települései együtt, de önálló pavilonokban mutatták be eredményeiket,
termékeiket. Városunk kiállítóhelyét felkereste Dr. Gyuricza Csaba az
MVH elnöke és dr. Hoffmann Imre
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár is. A járásvezető és a
járási hivatal vezetőtisztségviselői
mellett a települések polgármesterei, valamint Gajda Róbert megyei
kormánymegbízott, a Békés Megyei
Kormányhivatal vezetője és dr. Nagy
Ágnes a BMK Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője is elfogadta
meghívásunkat.
- Részt vettem az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon is, ahol
szintén bemutattuk a közmunkaprogram és a szociális szövetkezet elért
eredményeit.
- Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyés püspök úrral is tárgyalhattam. Érdeklődve hallgatta a tervezett,

általános iskolai sporttagozatos osztály bevezetését, amely a gimnáziumban, sporttagozaton folytatódhatna.
Fejlesztési és együttműködési lehetőségekről is tárgyaltunk.
- Az Ybl Tervező Kft. munkatársaival találkoztam a fürdő lehetséges
fejlesztési terveiről folytattunk megbeszélést.
- A Kajak-Kenu Szövetség képviselőivel a Bejárható Magyarország
Programról - fő célja az egészséges
életmódra nevelés, az igény megteremtése a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a hazai turizmus
fejlesztése- egyeztettem, a Körös bevonása az aktív turizmusba volt a témánk.
- Dr Frankó Károllyal vettem részt,
a gyulai Kohán képtárban rendezett
Corini kiállításon. A megnyitón beszédet mondott Dr. Latorczai János,
az országgyűlés alelnöke.
- Soczó Attilával folytattam megbeszélést a Soczó Motormúzeum további sorsáról. Tájékoztattam arról, hogy
májustól-szeptemberig újra nyitva lehetne a múzeum, a költségeket a város fedezné. Ezáltal újra látogathatóvá
válna az Európa szerte híres gyűjtemény, amely tovább növelhetné a város turisztikai vonzerejét.
- A belterületi kerékpárút – amely
az endrődi szakaszon folytatódna a
közúti hídig-tervezéséről tárgyaltam
a kerékpárút tervezőivel. Felkészülten
várjuk az újabb pályázati lehetőséget.
Toldi Balázs polgármester

A RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2015. okt. 22, csütörtök 17 óra.
Helyszín: Katona József Műv. Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!
A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
otthon, egyénileg saját gépen,
interneten kersztül történő elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu
Bosnyák József tanfolyamszervező
Tel.: 0630/409-2868
B Kat.: ÁKO:117,97% VSM:ELM:85,71%
VSM:FORG:54,17% K.K.:139.500,OKÉV: 04-0089-05 Akkr.lajstromszám: 00533020
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Köszöntések az Idősek Világnapja alkalmából

Tisztelt Szépkorú Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Szépkorú Gyomaendrődi Polgárok!

Sütő András gondolatát idézve:
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”

Éppen húsz esztendeje, hogy az ENSZ az idősek világnapjává nyilvánította október elsejét. Ez a nap azóta Önökre, és
a világon élő mintegy 600 millió embertársunkra, idősekre,
szépkorúakra irányítja a figyelmet.

A mi világunk Önökkel: apáink , nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent,
amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt hitet és bátorságot.
Engedjék meg, hogy az Idősek Világnapja alkalmából
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében köszöntsem Önöket.
A következő idézettel kívánom, hogy szeretetben, egészségben és
megértésben teljenek napjaik , és köszönöm, hogy eddigi munkájukkal oly sokat tettek családtagjaikért, az itt élőkért, a településünkért.
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a
hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal tehát az ünneppel. ”
/Márai Sándor/
Toldi Balázs, polgármester

Tudnunk kell azonban, hogy világnappá korántsem csupán érzelmi, morális döntés nyomán alakulhat egy-egy jelenség, noha
az idősek iránti tisztelet valójában szinte valamennyi kultúra
része.
Fontos hát, hogy az idősekről szólva mindezen gondolatok mellett is teret nyerjen a tisztelet és a megkülönböztetett szeretet.
Szükség van a példaként felmutatható hosszú, dolgos életutakra, szükség a bölcsességre és igen, szükség van arra a stabil morális és érzelmi erőforrásra, ahová mindig jó visszatérni, hívjuk
azt szülői, nagyszülői háznak vagy atyai, anyai jótanácsnak.
Őszinte szívből kívánom valamennyiüknek , hogy életüket, mindennapjaikat örömök aranyozzák még nagyon-nagyon sok éven
át, jó erőben, egészségben!
Tisztelettel:
Dankó Béla
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülése
Ez év májusában megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, (KEF) a
nyári szünet után második ülését szeptember 30.-án tartotta.
Öt napirendi pont tárgyalását szavazták meg a jelenlévők.
A
tagok sorába való felvételét kérte Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata és a Roma Polgárjogi
Szövetség is, jelentkezésüket a tagok
egyhangúlag elfogadták.
E z t
követően Pál Jánosné a Fórum titkára
beszámolt a Nemzeti Drogprevenciós
Intézet által szervezett, május végén,
Szeghalmon lebonyolított képzésről,
melyen a szervezetek tagjai közül négy
fő vett részt.
A következő napirendi pontban a

beadott pályázatról hallhattak a jelenlévők. / A megalakulás mellett a KEF
másik fontos feladata volt a Nemzeti
Család-és Szociálpolitikai Intézet által
kiírt pályázat benyújtása. / A projekt
célja: egy átfogó felmérés készíttetése
városunkban a drogokkal kapcsolatos
ismeretek és attitűdök vonatkozásában.
A pályázatot vissza nem térítendő támogatásban részesítették, így
elkészülhet az a felmérés, melynek célcsoportjai a Gyomaendrődön élő és tanuló fiatalok, pedagógusok és szülők.
A teszt interneten lesz elérhető, melyről bővebb tájékoztatást nyújtunk majd
Gyomaendrőd város honlapján is.
Beszámoltunk egy drogprevenciós
programról, melyet a szarvasi Civil

Közösségért Alapítvány nyújtott be és
nyert rá támogatást. Mivel a Családsegítő Központ korábban is kapcsolatban
állt az alapítvánnyal, így lehetőséget
kaptunk arra, hogy a projekt egyes
elemei Gyomaendrődön is megvalósulhassanak. Terveink szerint az
általános iskolák 7-8. osztályában filmvetítésre kerül majd sor, valamint 3-3
alkalommal élménypedagógiai és kreatív foglalkozások is lesznek.
A KEF továbbra is várja olyan szervezetek vagy magánszemélyek jelentkezését, akik tevékenyen részt kívánnak
venni a település drogprevenciós programjaiban.
Lehoczkiné Timár Irén elnök,
Pál Jánosné titkár
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Határ Győző tér
A Kulturális Egyesület javaslata
alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szeptember 24-ei ülésén döntött a belterületi 36/2 helyrajzi számú, beépítetlen terület művelési ágú, természetben
parkosított térnek, azaz a mindenki által csak Kollmann lakótelep előtti parknak, az elnevezéséről. A Fő út
173-179. számú társasház előtti park
2015. október 1-től a „Határ Győző
tér” nevet kapta.

Endrod és Vidéke
Takarékszövetkezet
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Sikeres pályázat
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerint
a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A pályázat célja az önkormányzati fenntartású közművelődési
intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása, épületének karbantartása,
felújítása. A pályázat a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetőjével egyeztetve hang
és fénytechnikai eszközök beszerzésére került benyújtásra, amelyek az
intézmény Kossuth úti épületébe kerülnek felhasználásra. Korábban már
nyertünk ezen a pályázaton 353 000 Ft
támogatást, 2015-ben 420 000 Ft támogatást nyertünk, melyhez 420 000 Ft
saját forrás biztosítása szükséges, így
az intézmény 840.000 Ft értékű hang
és fénytechnikai fejlesztést tud végrehajtani.
Városfejlesztési Osztály

*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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Tájékoztató a vidékfejlesztési programokról
A „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
című ÁROP-1A. 3-2014 projekt keretén belül került sor szakmai fórumra,
amelyen részt vett Kis Miklós Zsolt,
a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Tájékoztatott az induló vidékfejlesztési
programról.

A fórumon elhangzott, hogy az agrárkörnyezetgazdálkodási program keretében jelenik meg az első pályázati
felhívás szeptemberben, amelyet rövid
időn belül újabbak követnek. Az államtitkár a fiatalgazdák lehetőségeit bemutatta. A tervek szerint 2016 végéig
a Vidékfejlesztési Program összes pályázata meghirdetésre kerül. A rendezvény résztvevőit köszöntötte Dankó

Béla
Előadást
Bél országgyűlési
á
űlé i képviselő.
ké i lő Elő
dá
tartott többek között Toldi Balázs polgármester, aki Gyomaendrőd gazdasági programját, valamint dr. Uhrin
Anna jegyző, aki az esélyegyenlőség,
mint önkormányzati feladat témát mutatta be.

Az év ökoturisztikai létesítménye II. helyezés
A Földművelésügyi Minisztérium,
a Nemzetgazdasági Minisztérium és
a Magyar Turizmus Zrt. által „Az év
ökoturisztikai létesítménye 2015” című
pályázaton az Erzsébet ligeti kilátó és
lombkorona sétány tanösvény kategóriában az országos II. helyezést érte el.
Az elismerő oklevelet Toldi Balázs polgármester vette át 2015. szeptember
27-én – a Turizmus Világnapján- Dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől, Dr. Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkártól,
valamint Dr. Faragó Pétertől, a Magyar
Turizmus Zrt. vezérigazgatójától. Az
idén átadott tanösvény része a Lélekkel
a Körösök mentén című ökoturisztikai
pályázatnak. A több mint 1000m hoszszú sétaút különlegessége, hogy földön,
vízen, „levegőben” is bejárható. Az interaktív elemek segítségével játékká válik a tanulás. A lombkorona szinten a
ligetben élő madarak is megfigyelhetők.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik megálmodták, megtervezték, megvalósították és támogatták
a „Lélekkel a Körösök mentén” című
pályázatot, és azok valamennyi projektelemét, különösképpen az Erzsébet ligeti tanösvényt.

• Nagyné Perjési Anikó tervezés
• Hídknap Kft. Knapcsek Lajos ügyvezető-a tanösvény megépítése
• Patkós Stúdió- Patkós Gábor ügyvezető élményelemek kivitelezése
• GYÜSZ-TE, pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

• Erzsébet ligeti Gyógyfürdő- Gera
Krisztián ügyvezető igazgató- üzemeltetés
• A projektmenedzsment: Szikoráné
Simon Ágnes, Uhrin Anita, Kürtiné
Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika, Cserenyecz Bettina
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Nyert a kerékpárútra benyújtott pályázat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015 augusztusában „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén
a Hármas-Körös folyó védtöltése és
az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel sikeresen pályázott a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által újra megnyitott Közlekedés Operatív Program „Térségi elérhetőség
javítása” tárgyú KÖZOP-3.5.0-09-11
számú tárgyú konstrukciójában.
A projekt megvalósítása során a
46-os számú főút mellett a HármasKörös védtöltése és az Olajosok útja
között egy illetve kétoldali kerékpárút készül. A Hármas-Körös és a
Pájer kemping bejáró útja között kétoldali egyirányú, míg a Pájer kemping bejáró útja és az Olajosok útja
között egy oldalon, kétirányú, aszfalt
burkolatú kerékpárút valósul meg. A
Templom-zugi holtágon kétoldali új
műtárgy készül a kerékpárosok biztonságos átvezetése érdekében.

A projekt összköltsége bruttó
199.923.400 Ft, mely teljes egészében Európai Uniós finanszírozású.
A projekt kivitelezője a KONDOR-

SZOLG Kft és a Szalay BAU
Kft. által alkotott konzorcium.
A projekt kivitelezésének befejezési
határideje 2015. november 30.

Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás - Budapest
Gyomaendrőd
Önkormányzatának közmunkaprogramja első ízben
vett részt az Országos Közfoglalkoztatási kiállításon, melyet Budapesten a Vajdahunyad várában rendeztek
meg 2015. október 02-án és 03-án. A
kiállítást Dr. Pintér Sándor belügyminiszter nyitotta
meg.
y
g A rendezvé-

érdeklődők. Önkormányzatunk a közmunkaprogramban előállított virágokat, asztalosipari termékeket (kukákat,
virágládákat, gyerekasztalt,) homoktövisből készített lekvárt, dzsemet állított ki. Kiállítottuk a Gyomaendrődi
Start Szociális Szövetkezet varrodai
programjának termékeit, valamint a
betonelem gyártó programjának térköveit is megtekinthették a látogatók.
A kiállítás rengeteg érdeklődőt vonzott, sikeresen zárult, jövő évi, újbóli
megrendezése már a kiállításon szóba
került.

nyen 110 kiállító 55 faházban mutatta
be a közfoglalkoztatási programok során termesztett, előállított termékeket.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
szakmai előadások mellett a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban kerekasztal beszélgetéseken is részt vehettek az
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Közfoglalkoztatási és kiállítás és konferencia Békéscsabán

IImmár
á hharmadik
dik alkalommal
lk l
l – idé
idén
szeptember 17-én - rendezte meg a
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Békéscsaba
főterén azt a közfoglalkoztatási kiállítást, ahol az önkormányzatoknak lehetőségük nyílt arra, hogy bemutassák,

milyen
il
ttermékeket
ék k t ttermeltek
lt k meg éés
állítottak elő a közfoglalkoztatási programok keretében. A konferencián a
kendertermesztés lehetőségeiről szóltak neves szakemberek.
A Gyomaendrődi Járáshoz tartozó öt
önkormányzat – Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya és Csárdaszállás - is részt vett az eseményen és
látványosan mutatta be az általuk létrehozott értékeket. Leginkább a mezőgazdasági program termékei (paprika,
paradicsom, tök, krumpli, kukorica
stb.) tették hangulatossá a standjaikat,
de láthattunk seprűkötést is, illetve a
közfoglalkoztatottak által készített sző-

nyegeket, párnákat, takarókat, utcai padokat, kukákat, térköveket, virágokat,
savanyúságokat, lekvárokat. Nagy sikere volt a homoktövis dzsemnek és
lekvárnak. Igen nagy érdeklődés mutatkozott, főleg a gyerekek részéről, a
bemutatott juhok, gyöngyösök, tyúkok
iránt. Kóstolhattunk paradicsomlevet,
sült tököt, zöldségfélékből készült süteményeket, salátákat, lecsót, birkapörköltet.

A kiállítás ismét bizonyította, hogy a
közfoglalkoztatási programok keretében milyen sokféle értéket lehet létrehozni, amellyel a települések saját
magukat gazdagítják és teszik szebbé,
rendezettebbé környezetüket.
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
(A fotókat köszönjük Hajdu Józsefnek)
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Lakossági szennyvíz-csatlakozási pályázat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
támogatás
kíván
nyújtani
a
talajterhelési díjra kötelezett lakosok
számára a szennyvíz csatlakozási
pontok kiépítéséhez. A támogatásra
egy rövid pályázati adatlap kitöltésével
lehet pályázni. A támogatás összege a
szennyvíz csatlakozási pont kiépítési
költségeinek 50 %, de legfeljebb 60.000
Ft. A fenti támogatási pályázaton
kívül várhatóan 2016-tól kommunális
adó kedvezmény formájában további
támogatást lehet majd igénybe venni a
pályázatban résztvevő személyeknek.
A pályázat további részleteit az alábbi
pályázati felhívás tartalmazza:
1. A pályázati konstrukció tárgya,
célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Pályázat kiíró) 489/2015 Gye. Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé
cselekvőképes nagykorú természetes
személyek részére, a település szennyvízhálózatára történő csatlakozás támogatására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes
nagykorú természetes személyek, támogatással csökkentett beruházási
áron jogosultak a házi szennyvíz csatlakozási pont kiépítésére.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.334.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az
a 2015. szeptember 30. előtt létesített
gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező
cselekvőképes nagykorú természetes
személy kaphat, akit a tulajdonában

lévő, Gyomaendrőd közigazgatási
területén álló, a 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana után a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése
szerinti talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli.
4. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati támogatás a 3. pontban
foglalt lakás talajterhelési díjfizetési
kötelezettséget
keletkeztető
állapotának megszüntetésére nyújtható
be. A pályázat benyújtásának feltétele,
hogy a pályázó előzetesen beszerezze
az
Alföldvíz
Zrt
Szolgáltatói
hozzájárulását. Egy személy csak egy
pályázatot nyújthat be.
5. A költségek meghatározásának
szabályai
Pályázat kizárólag az Alföldvíz Zrt.
(5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.) által kiadott Szolgáltatói hozzájárulásban foglalt költségvetés alapján nyújtható be.
A lakóépület és a szennyvízcsatlakozó
pont közötti összekötő szennyvízvezeték kiépítése nem támogatott költség.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató
a Támogatott és a kivitelező között
létrejött
1.
melléklet
szerinti
engedményezési szerződés alapján
közvetlenül a kivitelezőnek folyósít.
A támogatás összege:
A szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb 60.000 Ft.
A támogatást a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a kivitelezési szerződés aláírásával.
A támogatás folyósításának feltétele,
hogy a Pályázó a csatlakozási pont
megrendelésekor a saját forrást a Kivitelezőnek megfizesse.

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva
álló idő: 2015. október 15.-től 2015.
november 30. napjáig folyamatos. A
Pályázat kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy a rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a pályázatot idő
előtt lezárja.
A pályázat postai és személyesen nyújtható be. A pályázatok személyesen a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán
2015. november 30-án 16 óráig nyújtható be. Postai úton történő benyújtás
esetén a postabélyegző dátuma: 2015.
november 30.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül, a Pályázat
kiíró dönt a pályázatok:

támogatásáról;

tartaléklistára helyezésről;

elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés
meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot
és a támogatás Kivitelezőre történő
engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó szerződést küld a
pályázók részére.
9. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a www.
gyomaendrod.hu/civil_palyazatok internet címen érhetőek el, valamint a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztálynál.

Meghívó - Márton napi lampionos felvonulás
A Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda Százszorszép és Margaréta tagóvodája, a Katona József Művelődési Központ és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja a város lakóit a 2015. november 13-án 15 órakor kezdődő Márton napra.
Helye: Katona József Művelődési Központ (Kossuth út 9.)
A lampionos felvonulás 17 órakor indul a Katona József
Művelődési Központ udvaráról.
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Nyári napközi Gyomaendrődön
Az általános iskolai tanulók nyári
napközis ellátása önkormányzati feladat, amelynek ellátásával ezen a nyáron is a Térségi Szociális Gondozási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát bízta meg a képviselőtestület.
Lakatos Loretta vezette a napközit,
megszervezte és lebonyolította a heti
programokat, illetve segített a szükséges eszközök és anyagok beszerzésében is. Két segítője volt a 6 hét alatt:
Berki Éva és Brezovai Edit.
A helyszín az elsődleges tervek szerint a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola ebédlője lett volna, de végül az
iskola kollégiuma adott helyt a napközinek, ami nagyon szerencsés választásnak bizonyult.
Minden nap reggeli tornával kezdték a
napot. Nagyon sok, mozgásos feladat
volt, ugrálókötél-hajtó, labda-pattogtató verseny, sorversenyek, futóverseny,
stb.
Ügyességi versenyben is részt vettek: lekváros, ill. nutellás kenyér
evőverseny, lisztfújó verseny, léggömbfújás, célba dobás stb. Kézműves
tevékenységeket is végeztek: színezés, rajzolás, üvegfestés, gyöngyfűzés,
képkiegészítés, üdvözlőkártya készítése a szülők számára. A legnépszerűbb
a falikép készítése volt.
Állandó program volt a Tájház, illetve a Szent Antal kenyérsütő ház meglátogatása.
A gyerekek betekintést nyerhettek,
hogy régen az emberek hogyan is éltek, milyen eszközöket használtak.
Emellett kipróbálhatták a „régi” foglalkozásokat is, mint a bútorfestést,
a korongozást, a körmön fonást, kötélverést, valamint a mézeskalács- és
kelt tésztasütést is. A Szent Antal Házban szappant és levendula babákat készítettek. Minden foglalkozás nagyon
tetszett az gyerekeknek, de a legemlékezetesebb a bútorfestős foglalkozás maradt. A másik állandó program
a fürdőzés volt a Liget Fürdőben, természetesen ez is nagy népszerűségnek
örvendett. Megtekintették a Lélekkel
a Körösök mentén projekt ligeti nevezetességeit: a tanösvényt, a kilátót,
a Sóhajok Hídját illetve a vízi színpadot is. Meglátogatták a helyi tűzoltóságot, ahol a gyerekek felmászhattak a
tűzoltó autókra. Egy-egy alkalommal
sor került hajótúrára, mozizásra illetve üzemlátogatásra is. A gyomai programokra a helyi buszjárattal jutottak el
a résztvevők, amely Hunya Imre és a
Mobilbusz Közlekedési Kft jóvoltából

ingyenes volt. Ezen kívül volt palacsintasütés, illetve kekszgolyót is készítettek a gyerekek. Minden hétre volt egy
programterv, melyet az időjárás függvényében módosítottunk, ha szükséges
volt. A Facebook-on a napközi vezetője
létrehozott egy csoportot, ahova rendszeresen feltette az elkészült képeket,
aminek nagyon örültek a szülők is.
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a gyerekektől és a szülőktől is.
Külön köszönet illeti az alábbi intézményeket és vállalkozókat, akik ru-

galmas hozzáállásukkal, esetenként
kedvezmények biztosításával segítették a nyári napközi lebonyolítását: helyi tűzoltóság, Liget Gyógyfürdő és
Kemping, Endrődi tájház, Szent Antal Kenyérsütő Ház, Tanács Zoltán
(Mozgó Mozi), Körös-Túr-Szol Hajózási Társaság Kft., Tivi-Technika Kft
(üzemlátogatás), Mobilbusz Közlekedési Kft.
A nyári napközis táborról megvalósításáról szóló beszámolót a szeptemberi testületi ülésen jóváhagyták.
Térségi Szociális Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti
ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt
versenytárgyaláson az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám
3495 hrsz.

Az ingatlan főbb adati,
jellemzői, egyéb megjegyzés
Gyomaendrőd, Fő út 85.
Korábban óvodaként funkcionált.
Műszaki állapota jó.

Induló ár
( Ft )
9.250.000

1. A versenytárgyalás időpontja: 2015. október 30.-án de. 10.00 óra.
2. A versenytárgyalás helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó terme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
3. A versenytárgyalást vezeti: Csényi István közös önkormányzati hivatal
alkalmazottja,
4. A meghirdetett ingatlanra - legkésőbb 2015. október 30.-án de. 9.00-ig az induló ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését biztosító előleg utalását el
kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 5320012511062402 számlára. A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által
kiadott bizonylattal igazolni kell az előleg átutalásának elindítását.
5. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a
befizetett előleg visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján
szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
6. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti
meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
7. A versenytárgyalást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási
árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az
önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot
biztosít.
9. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával
nem élt, az értesítést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. Az
ajánlattétel során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben
2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 8 napon belül neki felróható
ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő
ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
10. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni, írásban,
melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan munkanapokon, 7 óra 30
perctől 16 óráig terjedő időintervallumon belül, előre egyeztetett időpontban
megtekinthető.
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Biztonságosabb lett egy gyalogátkelőhely
A Fő út és Hősök útja kereszteződésénél lévő kijelölt gyalogátkelőhelyen
a reggeli órákban nem hivatalos becslés szerint 7-8 óra között átlagosan 120
személy kel át. Javaslatot tettem ezen
átkelőn való áthaladás segítésére. A
polgármester úr döntése alapján minden hétköznap reggel 7-8 óra között
az önkormányzat állományába tartozó
mezőőri szolgálat segíti a biztonságos
áthaladást. A végleges megoldásról később születik döntés. A visszajelzések
igazolják a megoldás szükségességét.
A 7-8 éves kisiskolásokat is elengedik a
szülők, mert tudják, hogy ezen a veszélyes helyen segítik az áthaladást. Igaz,
hogy a KRESZ szabályok mindenkire

vonatkoznak, de egy pöttöm gyermek
épsége ne száraz jogszabályon múljon.
Tegyünk meg mindent a gyermekek
védelmében!
Gózan Sándor
1 sz. vál.körz. képviselő

Megérkeztek a 2016-os fali
naptárak, határidőnaplók,
asztali naptárak.
Halottak napjára nagy
választékban kaphatók
mécsesek selyemvirágok.
Tapir Papír
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31.
Tel.: 06/30-278-0405

Kirándulás a Bűvösvölgy Médiaértés és Oktatóközpontba
2015. szeptember 15-én Budapestre kirándult a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolából három hetedik
osztályból 50 gyermek. A Bűvösvölgy
Médiaértés és Oktató Központba mentünk. Kkiscsoportos foglalkozásokon
vettünk részt. Minden csoport kapott egy animátort, akik a munkát segítették, beavattak minket a média
rejtelmeibe. Először a rádiózást próbálhattuk ki. Elkészíthettük saját rádióműsorunkat, készítettünk műsortükröt
és szereposztást is. Voltak műsorvezetők, híradósok, sztárvendégek, reklámosok, sőt rádió hangja és játékos is.
A 2. foglalkozáson Greenbox háttérrel
dolgoztunk, ahol híradót készítettünk.
Szembesültünk vele, hogy amit a képernyőn látunk, az nem úgy van a valóságban. Szerkeszthettünk híradót és
időjárás jelentést is. A 3. stúdióbna,
autós filmet forgattunk. A helyszínre
egy kis Polski volt betéve, és mögötte egy hatalmas TV volt. Választhattunk a sztorik közül, és eljátszhattuk
a történetet a saját magunk által kitalált szöveggel illusztrálva. Nagyon jól
sikerültek a filmek. A 4. helyszínen
nyomoztunk. Kaptunk okos telefonokat, és rajta SMS-eket, email-eket és
fotókat. Át kellett nézni az egész telefont, és a kérdésekre válaszolni. Az
eredmény megdöbbentő volt. Amikor
összeolvasták a csapatok a megoldásokat, mindent megtudtunk a képzeletbeli személyről. Ezután mutattak egy
olyan videót, amiben egy ember mágusnak nevezte magát, és az utcáról járókelőket hívott be a sátrába. Csak a
nevüket kérdezte, és megmondott róluk mindent. A végén leleplezték, hogy

a sátor egy elkülönített részében” hackerek” kerestek ki az adott személyről
az interneten keresztül minden adatot,
és súgták a mágusnak. Az emberek és
mi is megdöbbentünk, hogy mennyire
lehet bennünket manipulálni, és menynyire hiszékenyek vagyunk a 21. században. Az 5. helyszín a sajtó volt, ahol
egy program segítségével megszerkesztettük saját újságunkat.
Izgalmas, különleges élményekkel lettünk gazdagabbak. Köszönjük
a Kis Bálint Általános Iskola tanárainak a szervezést, igazgató néninek pedig, hogy elengedett bennünket a nem
minden napi tanulmányi kirándulásra.
Fülöp Enikő, Nagy Noémi,
Tóth Zoltán, 7. osztály

Parkoló épül a
Jókai utcában
Folytatódik a parkoló építési program. A Kis Bálint Általános iskola
Jókai úti oldalán épülnek parkolók,
amelyek tovább javítják a városképet. Biztonságosabbá válik a közlekedés, megszűnik a sárfelhordás is
a Fő útra. A kivitelezési munkákban a közmunkaprogram munkásai
is részt vettek. A térköveket a Szociális Szövetkezet gyártotta.
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Őszi Hírek a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvodából

Szeptember végétől lázas készülődésben teltek Százszorszép Óvodánk
mindennapjai.
Hagyományőrző
Szüreti
mulatságra
készültünk.
Hétköznapokon sokat beszélgettünk a
szüretről, a kapcsolódó szokásokról,
munkafolyamatokról. Örömmel mondogattuk, dramatizáltuk az alkalomhoz illő mondókákat, dalosjátékokat,
verseket. A kincsesládákból előkerültek hagyományőrző tárgyaink, kellékeink. Seprű Sári köszöntőjével kezdődött el Szüreti Mulatságunk, amelyre a tagóvodák nagycsoportos gyermekei és a Kis Bálint Általános Iskola
első osztályosai is meghívást kaptak.
Népi, szüreti játékot elevenítettünk fel,
amelybe a lelkes gyermekközönséget
is bevontuk. A táncház után megnyitottuk Zénó gazda présházát, lakmá-

Intézményünk
minden
óvodájában tudatosan alakítjuk az
egészséges életmód iránti igényt, a
mozgás szeretetének megalapozását.
Büszkék vagyunk, hogy részt
vehettünk egy országos projekt
„Egészséges alapanyagok - egészséges
táplálkozás” c. roadshow-ján. A
TÁ MOP- 6.1.2.B -14/1-2015 - 0 0 01
számú, a 100%-os uniós finanszírozású
rendezvénysorozat egyik állomása
Százszorszép óvodánk volt. 2015.09.29
- én pedagógus, egészségfejlesztő
és animátor kollégák tartottak
játékos interaktív foglalkozásokat
nagycsoportos gyermekeink részére.

Multi-sport Program
Óvodásoknak

www.SportMano.hu

h tt k a finomabbnál
bb ál finomabb
bb
rozhattunk
őszi gyümölcsökből, szomjunkat pedig
frissen préselt szőlőlével, musttal oltottuk. Ezek a közös alkalmak lehetőséget
adnak régi szokásaink felelevenítésére,
újbóli átélésére.
Örömmel adunk hírt a „Százszorszép
művészpalánták”
sikereiről:
A
Generali Biztosító által meghirdetett
Szimba „Mozgás és egészség - Irány
a természet!”c. országos rajzpályázat
nyertesei: Balázs Bence Maci csoport,
Csipai Csenge Breki csoport, Izsó
Flóra Breki csoport. Nyereményük
egy-egy 25000 Ft-os utalvány.

Margaréta
Óvodánkban
eddig
é Ó
dá kb
ddi iis
nagy hangsúlyt fektetettünk a mozgás
megszerettetésére. Ebben az évben
a Decathlon áruház és a Sportmanó
program pályázatot hirdetett öt sportág
óvodai bevezetésére (kézilabda, tenisz,
labdarúgás, kosárlabda, floorball).
A sikeres pályázat eredményeként
160000 Ft értékű sportszercsomagot
vehettünk át. Tájékoztatást kaptunk a
program részleteiről is: a testmozgás
megszerettetése,
az
önbizalom
erősítése és a mozgáshoz kapcsolódó
alapvető
képességek
fejlesztése
(egyensúlyozó, motoros tanulási,
mozgáskoordinációs, audiovizuális,
térbeli tájékozódási, ritmusérzék és
motiválhatóság). Régi tervünk, hogy
óvodás korban megalapozzuk a labdás
sportok szeretetét, megismerkedjenek

a gyerekek a sportág alapjaival. A
Sportmanó óvoda program kiválóan
beilleszthető
óvodánk
nevelési
programjába, melynek módszertani
ajánlása
foglalkozik
a
labda
megismertetésével és a labdatechnikai
elemek gyakoroltatásával. A Sportmanó
programmal tovább lépünk a labdás
sportjátékok
megismertetésében.
Városunkban az öt sportág közül az
alábbiakat választhatják későbbiekben
gyermekek: kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás. A tenisz és a floorball játék
azonban újdonság lesz az ovisoknak is.
Újra gyerekzsivajtól és kacagástól
hangos a Csemetekert Óvoda. Az
ovisok ismét benépesítették az
intézményt. A nyár folyamán sikeresen,
zökkenőmentesen került összevonásra
a Napsugár Óvoda a Csemetekert
Óvodával. Örömmel kezdték az új évet
együtt a gyerekek és szülők, hiszen
birtokba vehették a felújított óvodát.
Megújult a mosdóhelyiség; megtörtént
a vizesblokk felújítása; új színben
pompáznak az óvoda helyiségei és
csoportszobái. A minőségi változás
megkönnyíti az egészséges életmódra
és a higiénés szokásokra történő
nevelést. Különböző mozgásfejlesztő
játékokkal gazdagodott óvodánk
udvara, amelyek bőven kínálnak
lehetőséget
a
gyermekek
mozgásigényének és fejlődésének
kielégítésére. A szülői közösségnek
köszönhetően lehetőségünk nyílt egy
fészekhinta vásárlására is. Ezúton
szeretnénk megköszönni városunk
Önkormányzatának,
a
Szülői
Munkaközösségnek, és a Kedves
Szülőknek a támogató együttműködést.
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Őszi túrán ismerkedtünk környezetünkkel
Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány az őszi túra megszervezése.
Ebben a tanévben szeptember 4-én
került sor a tanulók körében oly népszerű rendezvény lebonyolítására.
Az alsó tagozat tanulóik egy része
a környék természeti szépségeit fedezték fel egy ártéri séta keretében,
mások kerékpártúráztak, és voltak,
akik a gyomai lombsétány végigjárása után a fürdőben töltötték a délelőttöt. A felső tagozatos osztályok
játékos ügyességi vetélkedőn vettek
részt. Hat állomáson labdajátékkal,
sport elméleti kérdésekkel, szójátékokkal, angol nyelvi kérdésekkel,
célba dobással és akadálypályával
várták az állomásvezető pedagógusok az ügyeskedő csapatokat. A feladatok megoldása során szükségük
volt az ügyességen túl a kreativitásukra, a csapattagok együttműködésére is. Sajnos az időjárás ezúttal nem
volt kegyes hozzánk, egy zápor félbeszakította a túrát. Az átszervezést követően az iskola épületében sikerült

befejezni a vetélkedőt. A jól megérdemelt jutalmat ezúttal az 5. b és a 8.
b osztály vehette át. A jó hangulatú
túra élményével az iskola minden tanulója gazdagabb lett.

Rendhagyó órák egészségnevelésből

A „Egészséges
Az
E é é
alapanyagok
l
k - egészé
séges táplálkozás” című, uniós finanszírozású kiemelt projekt keretében
a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatásával roadshow-t
szerveztek 40 iskolában, közöttük a
miénkben is. A gyermekek táplálkozásában kiemelt szerepe van az oktatási intézményeknek, ezen belül a
menzák kínálatának, illetve a táplálkozásról az intézményekben a gyermekek felé átadott információnak,
tudásnak. A projekt elsősorban a közétkeztetés minőségi és mennyiségi jobbá tételét, valamint a 4-14 éves
korosztálynak az egészséges táplálkozásról szóló ismereteinek bővítését
célozta meg.
Szeptember 29-én egy busz érke-

zett iskolánk
i k lá k udvarára.
d á
A különös
külö ö
látványt csak fokozta, amikor egy
„Sárgarépa úr” szállt ki belőle, mint
kiderült, ő volt ennek a délelőttnek az
irányítója. A 2. és 3. évfolyamos tanulók négy helyszínen, játékos formában ismerkedhettek az egészséges
táplálkozási szokásokkal. Különleges szemszögből fotózott zöldségeket kellett felismerniük, felszeletelt
zöldségekből képet készítettek, majd
tapintás és szaglás alapján gyümölcsöket ismertek fel, emlékezetfejlesztő feladatokat oldottak meg, játékos
sorversenyen küzdöttek. A gyerekek
a sikeresen megoldott feladatokért
pecséteket kaptak, amit a délelőtt zárásaként beválthattak egy egészséges
táplálékra: egy almára.

Amit illik tudni az
autizmusról
Napjainkban újabb és újabb kihívásokkal kell szembe néznie a pedagógusoknak. Ilyen kihívást jelent az
autista tanulók integrált oktatása is.
Az utóbbi években egyre több kisgyermek küzd ezzel a problémával,
ezért a tantestület egy továbbképzés
keretében szerzett információkat az
autizmusról. Az interaktív előadást
az Aut-pont Alapítvány munkatársai tartották. Megismerkedhettünk
ennek, az egész személyiséget érintő fejlődési zavarnak a tüneteivel,
hiszen a felismerés és az időben elkezdett fejlesztés rendkívül fontos
a gyermek közösségbe történő beillesztésében. Mindemellett javaslatokat, kipróbált metódusokat is
megmutattak nekünk, hogy az integráció hatékonyabban működhessen. A programsorozat részeként
tanulónk is támogatást kaptak ahhoz, hogy „különös társaik” beilleszkedését segíthessék. Az iskola
és az alapítvány között a kapcsolat ezzel nem zárult le, hiszen több
kollegánk is meglátogatta az alapítvány békéscsabai központját.
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A Bethlen Szakképző Iskola hírei
Kertbarát Bethlenes diákok
Minden év szeptemberében kerül
megrendezésre városunkban a Dr
Tóth Elek Kertbarát Kör által szervezett termés kiállítás. A kiállítók kertjeikben megtermelt gyönyörű gyümölcs
és zöldségcsodákat valamint az ezekből készült befőtteket, pálinkákat, borokat és még számos különlegességet
állítanak ki. Az idén, mint minden évben a Bethlen Gábor Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium lelkes diákjai is aktívan
képviselték iskolánkat a rendezvényen. Tanulóink standja méltán nyerte el a látogatók elismerését, hiszen

ízelítőt adtak iskolánk színes képzési
kínálatából, szem előtt tartva a kertbarát kiállítás szellemiségét. Tangazdaságunkban a gazda tanulóink által
termelt zöldségek és gyümölcsök méltán vették fel a versenyt a kertbarátok
terméseivel. Kiállítóhelyünk legfőbb
dísze volt a tanyasi udvart bemutató életkép, amely a falusi vendéglátó
képzésben résztvevő tanulóink keze
munkáját dicséri. A látogatókat pékcukrász tanulóink a helyszínen sütött
friss, meleg Bethlen pogácsával várták. Diákjaink számára igazi elismerést jelentett, hogy mindenki dicsérte

munkájukat, sokan még a receptet is
elkérték.
A sok dicséret, amit diákjaink kaptak,
arra lelkesíti őket, hogy jövőre is berendezzenek egy kis bemutatósarkot
a kiállításon, hiszen ahogy jelmondatunk is mondja iskolánk a vidék jövőjéért dolgozik.
Komóczi Krisztina

Bethlen Sportéletmód-tábor -2015. szeptember 21-23.
A Bethlen Iskolának TÁMOP páylázat
keretein belül lehetősége volt három
napra intenzív sporttábort szervezni.
Az iskolából tizenhat diák egy fő pedagógus, egy kísérő felnőtt vett részt.
Az első napot Mezőhegyesen és környékén töltöttük.
A csapat megtekinthette a ménesbirtokot, a méntelepet. A tanulóknak lehetősége volt a lovaglásra is. A tábor
következő állomása a Steigerwald Tanyamúzeum volt. Megnézhettük a
tanyán élő őshonos állatokat, versenylovakat, állatsimogatót, a tanyasi életet, Körbekocsikáztuk a pusztát, majd
tovább mentünk és megnéztük a Lökösháza – Vásárhelyi Bréda Kastély
és Kastélykertet. Az egész napos sport
és kulturális program sok élménnyel
és információval gazdagította a csapatot. A második napot a gyulai Várfürdő és Aqua palotában kezdtük,
majd átsétáltunk gyulai Várhoz. Kö-

vetkező állomásunk az Erkel Ferenc
Emlékház volt. Este érkeztünk Kétegyházára, ahol labdarúgó mérkőzésre került sor. A második nap folyamán
a csapat nagyon pozitívan értékelte az
elmúlt két napot, az élvezetes programokat maximálisan kihasználtuk.
A kétegyházi iskolában megnéztük a
hatalmas gépészmúzeumot, ami a gödöllői egyetemhez
tartozik. Orosházán
az Alföld Gyöngye
Kalandparkot jártuk be. A Következő
állomás Szarvasra
volt, ahol megnéztük a Arborétumot,
Mini Magyarország
Makett Parkot és a
Körösvölgyi Látogatóközpont és Ál-

latparkot. A három nap kulturális és
sportélménnyel nagyon gazdagon bővelkedett. A csapat nagyon jól érezte magát. Nem bánnánk, ha minden
hónapban lenne ilyen három napunk.
Köszönjük az iskolának és a szervezőknek!

OMÉK 2015

nisztérium ingyenes belépőjegyet bocsájtott rendelkezésünkre a Bethlen
Alapítvány az utazási költséget fizette ki. A 45 diák és 5 pedagógus köszöni a támogatást a lehetőséget, hogy

a mezőgazdaság és az élelmiszeripar
legmagasabb szintű seregszemléjén
részt vehetett. Ezáltal lehetőség nyílott a szakmai képzés színesítésére, a
látottak hasznosítására.

Az idősebb korosztály nosztalgiával
gondol azokra az időkre, amikor még
diákként ellátogatott valamelyik szakmai kiállításra. A BMV-n, az OMÉK
–on látottak sokáig emlékezetesek
voltak. Ma még sokkal nehezebb eljutni ezekre a sokszínű kiállításokra.
A belépőjegy ára és az utazási költségek a tanulók nagy részének lehetetlenné teszik a rendezvények
meglátogatását. A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola diákjai segítséget kaptak
az utazáshoz. A Földművelésügyi Mi-
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
Szent Gellért- és
Egészség-nap
Iskolánk gimnáziumi egysége a Szent
Gellért-nap alkalmával rendezett ünnepi megemlékezés után egészségnapot szervezett 2015. szeptember
28-án 11 órától. Forgószínpadszerűen érdekes bemutatókat hallhattunk
egészséges életmód, doppingolás és
káros szenvedélyek témában Virág
Andrea, Gyuricza Beáta, Gönczfalvi
Balázs, Csatári Bence 13. A osztályos tanulók, valamint Czeglédi Laura és Soczó Beatrix 12. B osztályos
tanulók előadásában. Az összenyit-

Ifjúsági találkozó
Szegeden
2015.szeptember 26-án Szent Gellért
napon vettünk részt Szeged- Alsóvároson. Napunkat reggeli imával, elmélkedéssel kezdtük, melyet Ft. Exc.
Gyulay Endre ny. püspök atya tartott.
A délelőtt folyamán előadások voltak.
A középiskolások számára, Mázas
Orsolya Marianna OP szerzetes és
Jung Gabriella hitoktatók elmélkedtek. Az egyetemisták és a kísérő felnőttek számára Ft. Pál Feri atya tartott
előadást. A találkozó mottója: “Ki
vagyok Én?” Az előadások után kiscsoportokba feldolgoztuk, és játékos

Kirándulás Szegedre

ható teremben ezalatt kreatív kézműves tevékenység folyt néhány lelkes
13. A osztályos tanuló közreműködésével, irányításával. Természetesen a
sportesemények sem maradhattak el,
a nevezett csapatok izgalmas sportvetélkedőn mérhették össze ügyességüket, jutalmul 100%-os almalevet
vehettek át, valamint a legjobbak
gyümölcskosarat kaptak. Izgalmas,
jó hangulatú délelőtt volt, köszönjük
a szervezőknek.
feladatok keretében, megbeszéltük
az elhangzottakat. Délután forgószínpad szerűen vicces játékok voltak,
amit az egész fiatalság nagyon élvezett. A nap közös szentmisével zárult,
melynek főcelebránsa Wertheim Mátyás OFM ferences szerzetes volt, a
zenei szolgálatot pedig a ZenebarátFelebarátok békéscsabai közösség
vállalta. Ez a nap számunkra nagyszerű volt, új barátokat szereztünk és
lélekben feltöltődve értünk haza. Köszönjük a támogatást: a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, az Endrődi, a
Gyomai, a Hunyai és a Mezőtúri plébániáknak, valamint a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumnak.
Ungvölgyi Péter 12. B

A gimnáziumunk
i á i
k 11/A osztályának
tál á k
kis lelkes csapata szeptember 12én felkerekedett, hogy megismerje Szeged város nevezetességeit. A
napsütés már a reggeli órákban melléjük szegődött és egész nap velük
tartott. Szegedre érve először a még
felújítás alatt álló Dóm épületét tekintették meg, majd egy villamossal
a város szélén található vadasparkba
mentek. Itt mindenki a maga tempójában barátkozott a park lakóival,
többen kedvencet is találtak. Nagyon aranyosak voltak a nagy medencében úszkáló bébi fókák, de a
szurikáták is nagy sikert arattak. A
nap során a belvárosban az egyetem
és a közelben levő sétáló utca szép
épületeit is megtekintették, és néhányan egy piros telefonfülke jóvoltából még Londonban is érezhették
magukat. Tartalmas szép nap volt,
reméljük, lesz még jó néhány ilyen
a tanév során.

Kollégiumi
fecskeavató
Elérkezett a kollégisták által várva várt Fecskeavató-nap. A felsőbb
éves diákok előzetesen feladatot adtak a kilencedikesek részére, akik ennek megfelelően öltöztek
fel, majd rímes versikékkel köszöntötték a „nagyokat”. Következett a
lekváros kenyérevés, a lufi borotválás, végül esküt tettek, így valódi „kolisokká” váltak. A kollégiumi
nevelők ezután süteménnyel, sós falatkákkal vendégelték meg a fecskéket és avatóikat, majd egy kellemes
beszélgetéssel zárták a napot.
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Őszi Könyvtári Napok

Balog Lajos a gyomaendrődi madarakat mutatta be

Bátori Sándor nyugdíjas nyomdász

Egészségnap

Egészségnap

Kiállíátsok a könyvtárban

Péterfi Rita olvasásszociológus

Települési Értéktár

Vidra Mentőcsoport bemutatója
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MEGHOSSZABBÍTOTT PÁLYÁZATOK NOVEMBER 15-IG

Problémamegoldó csoportos pályázat körös-szögi általános-,
M{\oRoUHĜKUMQNhUFKhMQMToU\oTG
A csapatok egy helyi hulladékproblémával és annak megoldási lehetĜségeivel pályázhatnak, feltérképezve az érintettek körét, a megoldásban
segítségükre levĜszervezeteket, illetve a megoldást gátló tényG\Ĝket.
Felhívásunkra olyan projekteket várunk, amelyek a környezeti
fenntarthatóságot, ezáltal az éghajlat védelmét szolgálják, különös
figyelmet fordítvCCJWNNCFoMOGIGNĜ\oUre.
Jelentkezés 2015. november 15-ig!

Környezetvédelmi-, és ismerettGTLGU\VĜDGOWtCVxCJWNNCFoMOGIGNĜ
zésrĜNoUCU\Glektív hulladékI[ĬLVoUGredményeként ösU\GI[ĬLV{VV
hulladékok újrahasznosításáról, illetve a hulladékok környezeti
hatásairól.

Újrahasználati pályázat
körös-szögi lakosok részére
Készítsen újrahasznosított alapanyagok felhasználásával hasznos
használati tárgyat, bútort vagy
egyéb kreatív, ám mindenképp
praktikus tárgyCMCV
Jelentkezés 2015. november
12-ig!

November során nyílt napok a
U\CTXCUKoUCI[QOCGPFTĜFKJWNNCFoMMG\GNĜVGNGRGMGP

A kiállítás 2015. október 9-21 között látogatható a
szarvasi Cervinus Teátrumban
További részletek a www.szelektiv.korosszog.hu weboldalon

.RKp]LyV$ODS

Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási
Rendszerének
továbbfejlesztése

A programok a Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének
továbbfejlesztése c. projekt keretében valósulnak meg: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043.

Festőművész kiállítása
a Városi Képtárban
2015. október 01.-től - 2015. november 13.-ig
Sallai Lajos békéscsabai festőművész kiállítása tekinthető meg a nyitvatartási időben.

Stancolt és hagyományos

GYOMASZOLG KFT.
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

papírdoboz gyártása
minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés,
kasírozás!

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.

RÓZA KFT.

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

www.rozakft.hu
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Gyermeklabdarúgás
A nyári nyúlfarknyi pihenőt követően a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesületnél augusztus hónapban
elkezdődtek az edzések, majd az első őszi hónapban már az Interligában
és a Bozsik torna keretében is megkezdődtek a küzdelmek. Az első Gyomaendrődön rendezett Bozsik tornára
szeptember 13-án került sor, amelyet
még két helyi Bozsik rendezvény követ
az ősz folyamán. Az U9-es és U11-es
korosztály számára az Interliga startja Gyulán volt 2015. szeptember 19-én,
ahol három mérkőzésből a maximálisan megszerezhető 9 pontot be is gyűjtötték a gyermekek. A torna során
végig kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtottak a játékosaink, mindenki dicséretet érdemel a hozzáállásáért és
a mutatott teljesítményért. Az U13as korosztály egy nappal később Békéscsabán várt a kezdő sípszóra, ahol
minden mérkőzés kimenetel előfor-

Judo sikerek
Szeptember 5-én Kiskőrös adott otthont az I. Kárpát-medencei Ifjúsági
Judo Bajnokságnak. Fehér Dóra a 70
kg-osok mezőnyében minden mérkőzését idő előtt befejező sportoló még a
leggyorsabb ipponért járó különdíjat is
hazavihette a három másodper alatt elért győzelméért!
Klubunk 5 versenyzővel vett részt
az algyői Euro Liga versenyen. Sóczó
Rebeka és Fehér Dávid aranyérmet
szerzett, míg Németh Regina és Fehér
Dóra bronzéremmel zárta a megmérettetést. A Diák „A” korosztály 50 kg-os
súlycsoportjában Sóczó Rebeka minden mérkőzését megnyerte. Emellett, a
legnépesebb súlycsoportban elért győzeleméért különdíjat vehetett át. Fehér Dávid négy mérkőzést is ipponnal
nyerve, magabiztosan menetelt a dobogó legfelsőbb fokáig. Németh Regina javuló teljesítményt nyújtott, immár
új súlycsoportjában, az U16-os korcsoportban 44 kg-ban a harmadik helyen
végzett.
Szeptember 19-én Aradon szerepelt a Gyomaendrődi Judo Klub három
versenyzője a Judo Euro Liga harmadik állomásán. Fehér Dóra aranyérmet
szerzett a versenyen, Sóczó Rebeka az
idősebbek között indulva végzett a harmadik helyen, míg Németh Regina egy
ötödik hellyel gazdagodott.
Szeptember 26-án és 27-én harmincnegyedik alkalommal rendezték

dult, hiszen a Békéscsabai Előre csapatát 3-1-re legyőztük, a Szeged 2011
csapatával egy döntetlenre futotta és
a Szentestől egy szoros mérkőzésen 21-es vereséget szenvedtünk. Így a nap
végeztével 4 megszerzett ponttal szálltak a hazafelé induló buszra a fiúk. A
legutóbbi Interliga fordulóra 2015. október 3-án került sor Temesváron, ahol
a játékosaink több korosztályban mérkőztek. A legeredményesebb az U10es csapatunk volt, akik mind a három
mérkőzésüket megnyerték. A 2005ös korosztályban ezen a napon sajnos
nem sikerült pontot szerezni, viszont a
2008-as születésű játékosaink egy vereséggel és két győzelemmel vonultak
le a játéktérről.
Az U 11-es csapatunk nagy gólarányú győzelmet aratott a Grosics
Akadémia ellen, illetve ugyancsak
győzelemmel ért véget az LPS Arad elleni összecsapásunk is. Egy vereséget
meg Pakson a nemzetközi Atom Kupát, ami a Diák „C” korosztály számára a Magyar Kupa is volt egyben. Fehér
Dávid a 39 kg-osok között MK bronzérmet szerzett, Sóczó Rebeka a Diák
„A” korcsoport 50 kg-osai között szintén a harmadik helyen végzett, míg Fehér Dóra az ifjúsági 70 kg- ban ért el
hasonló eredményt.
Az Országos Bajnokságon – Tata,
október 3-4.- Sóczó Rebeka megvédte bajnoki címét, így már háromszoros magyar bajnok. Fehér Dóra ismét
idősebbek között versenyzett és a felnőttek között szerzett bronzérem után
ezúttal ezüstérmet szerzett az U23as korosztályban. Sóczó Rebeka diák
„A” korosztály 50 kg-os súlycsoportjában állt tatamira, ahol minden mérkőzését ipponnal nyerve harmadszorra
lett Országos Bajnok. Fehér Dóra ismét
idősebbek között lépett szőnyegre, ezúttal a 23 év alattiak mezőnyében. A
még csak 15 éves versenyző a 70 kgos súlycsoportban magabiztos győzelmekkel menetelt a döntőig, ahol
igyekezett megnehezíteni jóval rutinosabb ellenfele dolgát, ezúttal az ezüstérmet ért el.
Varga István edző: Egy hétvége alatt
két versenyzőm közül kettő is döntőbe jutott Országos Bajnokságon, ez
azt hiszem, önmagáért beszél. Rebekának nagyon erős mezőnyben kellett
szőnyegre állnia a címvédésért, de tökéletes formában volt. Három év alatt
minden fontosabb versenyt megnyert,
ám ezzel nincs vége a munkának! Idén

szenvedetünk el, a házigazda Temesvár együttesétől. Egyesületünk őszi
eseménynaptára november 21-ig telítve van, és bízunk benne, hogy minden
korosztály nagyon eredményes időszak
előtt áll. Az edzéseken elvégzett munka minősége és mennyisége arra enged
következtetni, hogy az eddig begyűjtött pontokat tovább szaporíthatjuk
minden korosztályban.
Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó Egyesület
még az idősebbek között indul magyar
bajnokságon, ahol szeretnénk a lehető
legjobb eredményt elérni! Fehér Dóra rutinszerzési céllal indult az U23-as
bajnokságon. A célkitűzés annyi volt,
hogy jusson el érmes mérkőzésig. Nagyon fiatal még így minden ilyen teljesítmény komoly eredménynek számít!
Dórira is vár még egy Országos Bajnokság a saját korosztályában, ahol
egyértelmű cél az éremszerzés.
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Újabb Körös kajakos sikerek
A szeptember is a kemény edzések és
versenyek jegyében telt a Körös Kajak SE sportolói számára. Szeptember 5-én került megrendezésre a békési
Kikötő Kupa, amely az esősebb idő ellenére nagyon jó hangulatban telt el,
hála a kiváló szervezésnek is. Egyesületünk szép létszámban képviseltette
magát, duatlon verseny lévén futással kombinált kajakozás volt. Versenyzőink méltók voltak a gyomaendrődi
kajakozás múltjához, tekintélyes éremkollekcióval gazdagították egyesületünket. Első helyezést ért el Gubucz
Panna, Gellai Gergő, Fekete Patrik,

István, Nagy Ágoston, Szurovecz Dániel, Nagy Dominik, Tímár Krisztián.
Harmadik helyen végzett: Rau György,
Megyeri Milán, Varga Bence, Vincze
Levente, Dudás Zsolt, Laskai Ádám.
Negyedik lett: Kun Zsombor, Pap Dániel, Varga Zsanett, Gubucz Szilvia.
Ötödik helyet szerzett: Weigert Zsolt,
Giricz Bettina, Bereczki Barbara,
Hermeczi Richárd, Hunya Péter. Hatodik helyen végzett Varjú Zalán. Természetesen sárkányhajósaink is részt
vettek az eseményen és első helyezést
értek el, tovább népszerűsítve e remek
sportolási lehetőséget.

Putnoki Róbert, Vincze Viktor, Gellai
Balázs. Ezüstérmet szerzett: Csényi

Szeptember 19-én került megrendezésre az Autómentes nap Gyomaendrő-

dön, amelyen a Körös Kajak Se tagjai
nagy létszámban képviselték egyesületünket, a délelőtti futáson és a délutáni
bringatúrán egyaránt. Bizonyítottuk,
hogy bármilyen közös, mindannyiunk
érdekét szolgáló megmozduláson részt
veszünk, főleg, ha sportolásról van szó.
Sportolóink még egy kis produkciót is
előadtak a közönségnek, amely igen
nagy tetszést aratott.
Szeptember 29-én került sor Szolnokon
a Nagy Zoltán emlékversenyre, amelyen egyesületünk ismét nagy létszámmal szerepelt. Az országos verseny
igen erős és a versenyzők létszáma is
jelentős volt, de ennek ellenére megint
csak szép sikereket értek el versenyzőink. 2000 m-en Gellai Gergő, Vincze
Levente harmadik helyezést ért el, Tímár Krisztián, Nagy Dominik, Gubucz
Szilvia, Giricz Bettina, Gellai Balázs,
Fekete Patrik, Megyeri Milán, Vincze
Viktor, Varga Zsanett, Varga Bence,
Pap Dániel pedig szintén szépen szerepeltek a nagy létszámú mezőnyben. A
200 m-es versenyszámban szintén kiváló eredményt ért el Tímár Krisztián,
Megyeri Milán, Vincze Viktor, Giricz
Bettina, Gubucz Szilvia, Varga Zsanett
és Vincze levente, aki 40 versenyző
közül a kilencedik helyet szerezte meg.
Körös Kajak SE

Galambkiállítás

FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ –
Közmeghallgatás
Gyomaendrőd Város Polgármestere
tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület 2015. november 9-én 17
órakor kezdődő közmeghallgatásra
a Városháza üléstermébe. (Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.)
Napirend:
1. Tájékozató az önkormányzat
2015. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2016. évi várható beruházásokra, fejlesztésekre.
2. Bejelentések, közérdekű kérdések, javaslatok.
A Képviselő-testület minden érdeklődőt tisztelettel vár
Toldi Balázs polgármester

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők 243. számú gyomaendrődi egyesülete
a magyar autosex tyúkgalamb fiatal bemutatóját tartotta meg szeptember 25-én,
szombaton. A rendezvény - amelyet Toldi
Balázs polgármester nyitott meg- kiemelt
feladatának tekintette a Forgách Sándor
által Gyomaendrődön kinemesített magyar autosex tyúkgalamb ismertségének
növelését. A gyomaendrődi Települési
Értéktárba is felvett, és további elismerésre felterjesztett galambfajta népszerűsítése azért is fontos, mert kiváló húshasznú
fajta. Cél, hogy a háztáji kisgazdaságok
is megismerjék, tenyésztésre kerüljön. A
kiállításon 12 galambász 62, 2015-ös kelésű szárnyasát mutatta be. Knapcsek Lajos elnök elmondta, hogy 2016. januárban
nagyszabású kiállítást szerveznek, ahová
ezer galambot és tenyésztőiket, valamint
sok-sok érdeklődő nézőt is várnak.

Tisztelt Gyomaendrődi Polgárok!
Önök közül nyilván sokan tudják,
hogy 1945. január elején Gyomáról
kb. 260 német származású lakost deportáltak a Szovjetunióba. Az elhurcoltak listája sajnos nem tükrözi a
valóságot.
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy legyenek segítségünkre a lista pontosításában. Aki
tud saját családjában, ismerősei körében, szűkebb és tágabb környezetében
olyan személyről, aki az elhurcoltak
között volt, kérem, jelezze az alábbi
elérhetőségek valamelyikén;
e-mail cím: hack.maria52@gmail.
com, vagy 20/465-9150 számon.
Köszönettel: a Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében: Braun Márton, Hack Mária, Schwalm Márton
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Végleges Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési stratégiája
A
DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002;
DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-;
KMOP-; NYDOP-6.2.1K-13-2014-002
azonosító számú, „Fenntartható településfejlesztés a ki- és középvárosokban (fővárosi kerületekben)
– Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt
keretében Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a Belügyminisztériummal az integrált
településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítéséről. A Belügyminisztériummal vállalkozási szerződést kötött

regionális szakértői csapat, az ITS DA
Konzorcium (Trenecon Cowi Tanácsadó és Tervező Kft., MAPI Magyar
Fejlesztési Iroda Zrt.) Önkormányzatunkkal együttműködve, határidőre
elkészítette a településfejlesztési stratégiát. A Belügyminisztérium által
minőségbiztosított stratégiai dokumentum Gyomaendrődön a 2015. szeptember 24-ei ülésen került beterjesztésre a
Képviselő-testület elé, melyet az jóváhagyott. A Belügyminisztérium 2015.
október 14-én „Integrált Településfejlesztési Stratégiák készítésének ta-

pasztalatai” címmel záró konferenciát
tart a pályázat megvalósításában részt
vevő települések és fővárosi kerületek
képviselőinek részére, mely konferencián ünnepélyes keretek között átadásra kerülnek a dokumentumok.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiája, valamint a Megalapozó
Vizsgálatok a város honlapján elérhetőek:
ht t p://w w w.g yomaend rod.hu / hu /
integralt_telepulesfejlesztesi_strategia

Rövid hírek a KSI Gyomaendrőd kajak – kenu
szakosztály háza tájáról
Szeptember első hétvégéjén a békési kikötőben versenyeztek a KSI kajakosai. Megszámlálhatatlan éremmel és
egy kupával tértek haza Gyomaendrődre. Az összesített pontversenyben a
házigazda békésiek mögött a második
helyen zárt a KSI csapata.
Maraton Világbajnokságon a KSI
–s versenyzők. Szeptember 12 –én
rendezték Győrben a Maratoni Kajak
Kenu Világbajnokságot, ahol három
gyomaendrődi KSI – s fiatal is rajthoz

csapatokban vehettek részt egy bemutató számban. Óriási tömeg előtt zajlott a futam, mindez nem látszódott a
KSI – s versenyzőkön. Magabiztosan
küzdöttek, és megérdemelten állhattak a Világbajnoki dobogóra. Sági Alíz
és Fodor Napsugár 3. helyezést ért el,
Berta Bence 6. helyen végzett. A lelátón helyet foglaló nagyszámú közönség
ugyan úgy ünnepelte őket, mint a felnőtt világbajnok versenyzőket. Felejthetetlen élménnyel tértek haza a KSI-s

állt. Mindhárman az Országos Utánpótlás Bajnokságon szereztek jogot a
világbajnokságon való részvételre. Az
ország legjobb gyermek versenyzőivel

gyerekek. Ez a siker még nagyobb erőt
ad nekik a jövő évi felkészüléshez. Kovács Gábor, a KSI Gyomaendrőd edzője maximálisan elégedett kajakosaival.

Nemzetközi versenyen szerepelt
Szántó Milán, aki országos bajnoki címével harcolta ki a részvételt az
Olimpiai Reménységek Versenyén. Ez
a rangos viadal a serdülőkorúak nem
hivatalos világbajnoksága. A lengyelországi Bydgoszczban rendezett ORV
-n mintegy harminc ország vett részt.
Milán a két évvel idősebb versenyzők
között szépen helyt állt, és középfutam
hatodik helyet szerzett. Szántó Milán
december elején utazik a Serdülő válogatott téli edzőtáborába.
Az idei év zárásaként Szolnokra látogattak a KSI-s kajakosok. Itt rendezték meg a hagyományos Nagy Zoltán
Emlékversenyt. Hatalmas mezőnyök
álltak rajthoz, szinte bajnoki színvonalú volt a mezőny. Az év utolsó versenyén szintén szép sikerek születtek.
Az éremtermés a következő volt: Két
arany, három ezüst és kilenc bronzérem. Az éremszerzésben a következő versenyzők vették ki a részüket:
Wágner Anna, Lehoczky Levente,
Konyecsni Milán, Berta Bence, Dékány Gergő, Sági Alíz, Kalmár Lilla,
Rau Mariann, Várkonyi Sarolta, Fodor Napsugár, Gyetvai Csongor, Nagy
Kristóf, Lengyel Dorottya.
Október 19 – től Dunavarsányban
edzőtáborozik Dékány Gergő és Nagy
Kristóf. A két fiú a Magyar Kölyök
Válogatott tagjaként szerepel a legjobb hazai kajakosok között. A táborba
meghívást kapott Kovács Gábor edző
is.

