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Több száz millió forintra pályázik Gyomaendrőd a TOP-ban

Békés megye éés a térség
Béké
é é gazdaságád á á
nak fejlesztése a 2014 és 2020 közötti,
hétéves európai uniós pénzügyi ciklusban 57,94 milliárd forintnyi keret áll
rendelkezésre a Területfejlesztési Operatív Programban. A megyei szinten
megvalósuló, a megyének fontos területeket előtérbe helyező 10 felhívásra
az önkormányzat döntése alapján Gyomaendrőd 4 projektötlet benyújtását
tervezi az első ütemben:
– Gazdaságfejlesztést és a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
– Barnamezős területek rehabilitációja
– Zöld város kialakítása
– Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
GYOMAENDRŐD: TOP-2.1.3-15
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
Támogatható tevékenységek: Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója,
a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak
figyelembe vételével; belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és víz-
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rekonstrukciója; belterület védelmét
szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója; belterületet
veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései.
Támogatási intenzitás: 100 %
Projektötlet: A Belvíz IX megvalósítása érdekében, mely magába foglalja
gyomai településrészen a Kossuth Lajos, Bajcsy Zsilinszky, Botond, Kállai Ferenc, Fegyvernek, Fő út, Tompa,
Jókai, Kálvin, Petőfi, Újkert sor, Szent
István, Bethlen Gábor, Szélső utcák
tervek szerint meghatározott szakaszait, valamint az endrődi településrészen a Kenderáztató, Apponyi, Sugár,
Selyem, Korányi, Dózsa György, Blaha, Egressy, Juhász Gyula, Toronyi, Fő
út, Kárász, Táncsics Mihály, Dankó P.,
Körös, Vadász, Halász, Bányász utcák
tervek szerint meghatározott szakaszait.
– Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés

Támogatható tevékenységek: Kerékpáros barát fejlesztés (kerékpárforgalmi útvonal kialakítása lakott területen
kívül, teljes településen, településrészen, települések között, stb.); közbringa rendszer kiépítése, bővítése;
forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés. Önállóan nem
támogatható tevékenységként a projekt
keretében lehetőség lesz forgalmi épületek fejlesztésére, forgalomirányítás,
utas tájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztésére.
Támogatási intenzitás: 100 %
Projektötlet: A Kodály Zoltán utcától
az Endrődi hídig megépíteni a kerékpárutat.
– Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Támogatható tevékenységek: Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és
házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó
helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő - jelenleg más funkciót
beöltő - épületben történő kialakítása, valamint új helyiség, épület építése. Kizárólag meglévő praxis/ védőnői
szolgálat fejlesztése támogatható.
Támogatási intenzitás: 100 %
Projektötlet: A háziorvosi és fogorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése az endrődi településrészen (Fő út 3.);
Házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi
rendelők, valamint a védőnői szolgálat
infrastrukturális fejlesztése a gyomai
településrészen (Pikó Béla u. 3.)
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Több száz millió forintra pályázik
Gyomaendrőd a TOP-ban (folyt.)
– Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
Támogatható tevékenységek: a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti
alapellátás fejlesztése
támogatható, különös tekintettel az alábbiakra: étkeztetés, közösségi ellátások,
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat/
központ. Támogatható infrastrukturális
fejlesztések: férőhelybővítés, átalakítás,
felújítás (beleértve az épületgépészetet is), új szolgáltatás létrehozása, étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása,
fejlesztése, az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése,
hálózati rendszerek kiépítése, az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása,
átalakítása, felújítása. Eszközbeszerzés:
eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez
kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
járműbeszerzés.

Támogatási intenzitás: 100 %
Projektötlet: A Térségi Szociális Gondozási Központ 5.sz. Gyomaendrőd, Blaha
L. u. 2-6. Rózsakert Idősek Otthona (Átmeneti Elhelyezést biztosító Egység, Rózsakert Esélyklub, 5.sz. Idősek Klubja
– Leromlott városi területek rehabilitációja
– Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
– Helyi foglalkoztatási együttműködések
A megjelenő pályázati felhívásokra az
önkormányzat döntése alapján folyamatosan kerülnek majd benyújtásra a projektötletek.
Toldi Balázs polgármester lapunknak
nyilatkozta: Zalai Mihály elnök úr a
pénzügyi bizottság előtt mondta el, hogy
milyen fontosnak tartja Békés megye jó
szerepelését a TOP-os összegek lehívásában. Önkormányzatunk a hivatal illetékes dolgozóival közös erőfeszítésekkel
kívánja elérni, hogy Gyomaendrőd pályázatai elbírálásra, támogatásra alkalmasak legyenek. A döntéseknél pedig
számítunk a legjobb, számunkra legkedvezőbb ítéletekre.

Polgármesteri beszámoló
A képviselő-testületi ülés előtt egy
perces néma főhajtással emlékeztünk
meg elhunyt képviselő társunkról, Fülöp
Istvánról.
Lette esküjét új képviselő társunk,
Véháné Szedlák Ildikó.
Átadtam az elismerő oklevelet a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
vezetőjének, amelyet Gyomaendrőd kultúrájáért kifejtett tevékenységük elismeréseként ítélt meg az iskola közösségének
a képviselő-testület.
Soros ülésünkön két, pályázat útján
betöltésre kerülő álláshelyről döntöttünk. A kulturális koncepcióban megfogalmazottak szerint létrejött endrődi és
gyomai kulturális intézmények vezetésére kiírt pályázatokat a testület eredményesnek ítélte. A Kállai Ferenc Kulturális
Központ vezetésére Benéné Szerető Hajnalka kapott megbízást 2017. január 31-ig.
Az Szent Antal Népház vezetésével Dr.
Szonda István kapott megbízást, 5 év időtartamra. A testületi ülésen Kovács Erika
visszavonta pályázatát.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
támogatja a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület kérelemét a Turisztikai szervezetek (TDM) fej-

lesztésére kiírt GINOP-1.3.4-15 pályázati
felhívásra benyújtandó pályázat során. A
szükséges 25 %-os önerő biztosításához
4 667 084 Ft-ot biztosítunk. A projekt
célja: hozzájárulni a turizmus versenyképességének növeléséhez, a turisztikai teljesítményének fokozásához, a látogatók
megelégedettségének emeléséhez, a turisták információkkal való ellátottságának javításához, a turizmusban szereplők
naprakész üzleti információkkal történő
ellátásának érdekében.
A laboratóriummal kapcsolatos problémákról is többször tárgyalt már a testület. A korábbi évekkel szemben, a
tavaly rendkívüli támogatásra volt szükség ahhoz, hogy a lakossági vérvételek
megnövekedett száma miatt felmerült
többletköltségeket a laboratóriumi szolgáltatónak megtérítsük. Ugyanakkor, jogos lakossági panaszok merültek fel a
hosszúra nyúlt várakozási idővel kapcsolatban. Felmerült a szolgáltató váltás lehetősége is, a szarvasi Attentus Kft. helyett
a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetével
kötnénk szerződést. Ez egy hosszabb folyamat, további egyeztetésekre van szükség. Számunkra elsődleges a lakossági
érdek jó döntést szeretnénk hozni.

Az idei évben is biztosítjuk a többletforrásokat a megnövekedett számú vérvizsgálatokhoz, reméljük, hogy ezzel a
várakozási időt is csökkenteni tudjuk. A
további lehetőségek keresése érdekében
félévre kötünk szerződést.
A Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére Gyomaendrőd, Mirhóháti út 11. szám
alatti épület alsó szintjének átalakítására
kerül sor. Kialakításra kerül: foglalkoztató torna szoba, pszichológiai szoba, váró helyiségek, iroda, tanári szoba, vezetői
iroda, pelenkázó, dolgozói, látogatói és
gyermek WC. A vizesblokk felújítása mellett villanyszerelési, fűtésszerelési
munkálatok, festés, parketta felújítás történik majd. Költségbecslés alapján a kivitelezési díj bruttó 3,4 millió forint lesz.
A Ligetfürdő Kft. fejlesztési lehetőségeiről is többször tárgyalt már a testület.
Január elején lehetősége volt a képviselőknek a fürdőben megtartott bejáráson,
a helyszínen is tájékozódni a fürdő állapotáról, helyzetéről. Most egy gyors, akut
problémákat megoldó felújításról döntöttünk, megbíztuk a fürdő vezetőjét, hogy
dolgozza ki a fejlesztési tervet.
A testület jóváhagyta a 2016-os rendezvénynaptár tervezetét, egyúttal
döntött a támogatást nyújtó alapok pályázati kiírásról is. Ehhez kapcsolódó másik
döntés is született: az államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások
hatásköri szabályainak rendezése tárgyban.
Jóváhagytuk a TOP-ban megfogalmazott felhívásokra benyújtandó projektötleteket.
A képviselő-testület, mint alapító a
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és
Szolgáltató Kft. és a Zöldpark Nonprofit
Kft. feladatköreit módosította, a szükséges helyeken bővítette. A Zöldpark Nonprofit Kft alapító okiratát módosítottuk,
elfogadtuk. Célunk a társaságok működésének átláthatóbbá tétele. A módosítások
során arra is törekedtünk, hogy előrelátóan, több tevékenység kerüljön be a kft-k
működési körébe, hogy gyorsabban tudjanak reagálni a változásokra.
Lakossági kérelmet támogatva döntöttünk arról, hogy az úgynevezett „Olajosok útja” hivatalosan is kerüljön be a
központi címregiszterbe, ugyanezen a
néven. Megteremtettük a feltételét annak,
lakóhely vagy tartózkodási helyként bejegyezhető legyen az itt található ingatlanok címe.
Dankó Béla országgyűlési képviselőnk kérte, hogy foglaljunk állást az illegális migránsok beáramlása és kötelező
betelepítési kvóta ellen. A képviselő-testület egységesen kiállt a kötelező betelepítési kvóta ellen.
Toldi Balázs polgármester
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei - 1.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal a 2016. január 1-től bekövetkező jogszabályi változások, induló
programok, aktualitások közül az
alábbiakra hívja fel a Tisztelt Ügyfelek figyelmét:
A Kormányablak Osztály tevékenységét érintő változások:
Új, elektronikus tároló elemet
(chip) is tartalmazó személyazonosító igazolvány kiadása történik a kormányablakban január 1-től a korábbi
személyazonosító igazolvány helyett.
A közigazgatási rezsicsökkentés
kapcsán január 1-től bekövetkezett illetékváltozások:
a) illetékmentes a kizárólag a hatóság
jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt kezdeményezett
elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás;
b) illetékmentes a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás
c) illetékmentes a személyazonosító
igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) kiadására irányuló eljárás
d) illetékmentes a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult
eljárás
e) illetékmentes az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás
f) illetékmentes a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával
kapcsolatos eljárás
g) illetékmentes az oktatási igazolvány
kiállítása
h) illetékmentes a gépjárművezetői engedély kiadása az első kiadás alkalmával
i) útlevél ügyintézés esetében a három
vagy több kiskorú gyermeket a háztartásában nevelő törvényes képviselő
esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500,- Ft, két
kiskorú gyermeket a háztartásban nevelő törvényes képviselő esetén a
kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250,- Ft.
Az útdíjmentességi nyilvántartás
vezetése új feladatként jelentkezik a
kormányablakban
Új kormányablak hatáskörök jelentek meg január 1-től, melyek közül a
legfontosabbak.:
a) Azonnal intézhető ügyek:
-. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése

- A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és
aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban:
Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód,
az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN
kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása
- A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz
tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és
tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok
b) Továbbítás céljából előterjeszthető
ügyek:
- A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának
lemondásáról tett nyilatkozat és annak
visszavonása
- Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és
megszűnésére vonatkozó bejelentés ellenőrzése érdekében
c) Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára
vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható
- Gyermekgondozást segítő ellátásra
való jogosultság megállapítása iránti
kérelem
- Gyermeknevelési támogatásra való
jogosultság megállapítása iránti kérelem.
A Foglalkoztatási Osztály közleményei:
Indul a „Nők 40+” elnevezésű központi munkaerő-piaci program
A program célja az álláskeresőként
nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem
rendelkező nők foglalkoztatásának
elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba
vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése.
A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők tartoznak, akik:
• 60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül
beléphetnek a programba.
• az 55. életévüket betöltött nők esetében a legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők képzik a
további célcsoportot.

A program keretében a munkaadók
számára a célcsoportba tartozó nők
munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a
ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes öszszegének 100 %-a kerül megtérítésre.
A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a 2015. évi
garantált bérminimum 120%-a, azaz
legfeljebb 146 400,- Ft vehető figyelembe.
A programmal kapcsolatos további információ a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán érhető el.
Indul a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program
Elhelyezkedési juttatást nyújtó központi munkaerő-piaci program indult
közfoglalkoztatottak részére 2016. január 1-től.
A támogatás a közfoglalkoztatásban
résztvevőt ösztönzi a versenyszférában
történő elhelyezkedésre oly módon,
hogy a közfoglalkoztatási jogviszony
időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül. Az egyén
csak akkor jogosult az elhelyezkedési juttatásra, ha elsődleges munkaerőpiacon működő munkaáltatóval létesít
munkaviszonyt.
Versenyszférának minősül:
• Ptk. szerinti gazdasági társaság:
közkereseti társaság, betéti társaság,
korlátolt felelősségű társaság vagy
részvénytársaság.
• Egyéni vállalkozó, egyéni cég.
• Vízi társulat.
• Erdőgazdálkodó.
Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony
megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási
hivatalhoz. Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (Az
FHT jelenlegi összege 22.800 Ft/hó), a
közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig
tartó időtartamra számított összegével,
ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony létesítése hiányában - fennállt volna.
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatal munkatársaihoz!
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei - 2.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály tevékenységét érintő változás:
Tájékoztatjuk baromfitartó és sertéstartó ügyfeleinket, hogy az MVH 1542015. és 155-2015. közleménye alapján
igényelhető baromfi és sertés állatjóléti támogatás igényléséhez szükséges hatósági állatorvosi igazolást 2016.
évben az állattartó telep fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsá-

Változás a képviselő-testületben

gi és állategészségügyi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatal adja ki.
(Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya 5600 Békéscsaba,
Szerdahelyi u. 2.) Az igazolás kiadásához továbbra is változatlanul szükséges a telepet ellátó állatorvos és az
állattartó nyilatkozata, az állattartás
állatjóléti, és állategészségügyi előírásoknak való megfeleléséről.

Változások a család- és
gyermekjóléti szolgálatnál
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „családsegítő” 2016. január 1-től Térségi
Szociális Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központ néven működik
tovább.
Szolgáltatásaink:
- Tájékoztatjuk az ügyfeleket az igénybe vehető támogatásokról, az
igénylés módjáról.
- Segítséget nyújtunk:
o nyomtatványok kitöltésében,
o ügyintézésben,
o levelek, hivatalos iratok értelmezésében.
- Tanácsot adunk szociális, életvezetési, mentálhigiénés és egyéb
problémák esetén.

Mély megrendüléssel
Mél
dülé l ffogadta
dt G
Gyomaendrőd Önkormányzata a szomorú hírt decemberben, hogy elhunyt
Fülöp István képviselő. A 61-ik életévében, röviden tartó súlyos betegség után elhunyt Fülöp István Béla
önkormányzati képviselőt az önkormányzat saját halottjává nyilvánította. Képviselő úr a 2014. október 12-ei
általános önkormányzati választáson
szerzett mandátumot az MSZP kompenzációs listájáról. Az elhunyt képviselő egyéb közmegbízatásaiban a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsági és
a Gyomaközszolg Kft.-ben Felügyelő
Bizottsági tagságot látott el.
Fülöp István helyét Véháné Szedlák Ildikó vette át, aki letette esküjét
a januári képviselő-testületi ülésen.
A képviselő nő az MSZP listás mandátumi helyét tölti be. A továbbiakban
a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságban tagként vesz részt, valamint a
Gyomaközszolg Kft. Felügyeleti Bizottsági tagságot lát el.

Továbbra is lehetőség van a pszichológiai tanácsadás igénybevételére, melyhez
előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A tanácsadói feladatokat Dobóvári Béla
klinikai szakpszichológus látja el a hónap 1-2-3-4. keddjén 13 és 18 óra között.
Időpontot lehet kérni személyesen munkanapokon 8 és 16 óra között a Fő út
2. szám alatt, vagy telefonon a 66/282-560-as telefonszámon.
Új szolgáltatásunk a készenléti telefon: Krízishelyzet esetén minden nap –
hétvégén is - hívható a 20/938-97-08-as telefonszám, ahol szakképzett kollégák
nyújtanak azonnali telefonos segítséget.
A nap 24 órájában hívható készenléti telefon száma:
20/938-97-08
Lelki problémák esetén a nap 24 órájában hívható az SOS telefonos lelkisegély
szolgálat, melynek száma Békés megyében: 66/441-300. A hívás a 66-os és 68-as
körzetekből ingyenes. A szolgálat vezetője Szabóné dr. Kállai Klára
Elérhetőségeink:
Ügyfélfogadás helye: Gyomaendrőd Fő út 2. (volt endrődi tanácsháza)
Ügyfélfogadás ideje
Nap
Délelőtt
Délután
Hétfő
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
Kedd
8.00 -12.00
--------Szerda
--------12.30 – 16.00
Csütörtök
8.00 -12.00
--------Péntek
--------12.30 – 16.00
Telefon és faxszám: 66/282-560
Mobil telefonszám: 20/99-66-144
E-mail cím: csaladsegito.gye@gmail.com
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Zalai Mihály Gyomaendrődön
2015. január 20-án Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat elnöke
járt Gyomaendrődön. 15 órától fogadóórán találkozott érdeklődő polgárokkal.
Előtte részt vett a pénzügyi bizottság ülésén is. Zalai Mihály ismertette
a TOP-pal (Területfejlesztési Operatív
Program) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, majd képviselői kérdésekre
válaszolt. A fogadóóra után Toldi Balázs polgármesterrel is megbeszélést
folytatott. Ezek előtt nyílt lehetőség arra, hogy néhány kérdést feltegyünk
elnök úrnak.
- Az utóbbi években jelentősen átalakult az önkormányzati és közigazgatási
struktúra. Először a kormányhivatalok
jelentek meg, majd létrejöttek a járások,
mindkettő mára már beépült rendszert
mutat, jelentős és sok feladatot átvéve
az önkormányzatoktól. Milyen szerepkör maradt a megyei önkormányzatoknál, mi most a feladatuk?
Zalai Mihály: 2012. január elsejével
nagyon jelentős változások következtek be a megyei önkormányzatok életében. A korábbi, intézményfenntartói
szerepkör teljesen megszűnt. Én három
cikluson keresztül önkormányzatnál
dolgoztam: Orosházán képviselő, alpolgármester, majd polgármesteri jogokkal megbízott alpolgármester is voltam.
Nem voltam korábban tagja a megyegyűlésnek, ezért számomra már ez a
megváltozott szerepkör volt a természetes. 2015 októberében arra tudtam
koncentrálni, hogy jelenleg mi a szerepköre, feladata a megyei önkormányzatoknak. Nagyon tudatos, aprólékos
építkezés kezdődött el, hogy azokat a
feladatokat, amelyek törvényi kötelezettségeink, nagyon magas színvonalon, maradéktalanul láthassuk el. Ezek
elsősorban területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs
feladatai vannak a megyei önkormányzatoknak. Nagyon fontosnak tartom a
települések érdekképviseletét is. A feladatok ellátására törvényi felhatalmazásunk van. A megyei önkormányzatok
a pár éves útkeresés után törvényi előírások alapján feladatokat látnak el, felelősségük a települési önkormányzatok
felé megnőtt. A legtöbb jogi eszközünk
a területfejlesztési feladatok ellátáshoz van, emellett én nagyon fontosnak
tartom a koordinációs feladatainkat is:
települések érdekeit összefogni, összefoglalni, képviselni csak megyei szinten lehet.
A kormányzat a közigazgatási régiókkal kapcsolatos kísérleteknek véget
vetve letette voksát a megyei rendszer

mellett. Ez a természetes, 1000 éves történelmi alapokon nyugvó közigazgatási
és jogi rendszer a legalkalmasabb arra,
hogy a megyékben élők érdekeit a legjobban képviselje. A törvény a területfejlesztési pályázatok terén nagyon sok
feladatot és felelősséget ír elő. Ez nem
csak az előkészítésben nyilvánul meg: a
megyei önkormányzat viseli annak felelősséget, hogy a helyi önkormányzatok által elérhető TOP-os lehívások, és
a hozzájuk kapcsolódó indikátorvállalások hogyan teljesülnek. A végrehajtás
során az értékelési rendszerben, mint
döntés-előkészítő bizottságban is részt
veszünk. Lehetőséget ad arra is a törvény, hogy a megyei önkormányzat a
projektekkel kapcsolatos feladatokat is
ellássa.
Tudni kell, hogy projektmenedzsmenti feladatok a pályázatokhoz kapcsolható munkák egy kis szelete.
Vannak olyan, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú vállalkozások, amelyek
ezeknek a feladatoknak az ellátására alkalmasak. Úgy gondolom, nagyon
előnyös, ha a települések ebben is öszszefognak, és közösen látják el a pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat is.
Az erre kifizethető összegek is itt maradnak a megyében, nem budapesti cégek viszik el az erre fordítható pénzt.
Szerencsésnek tartanám, ha azt a kis
szeletet - 2,5 %-ban elszámolható projektmenedzsment költséget- a megyei
önkormányzattal közösen látnák el. A
megyei önkormányzat nem csak a saját érdekeit nézi a projektmenedzsmentben való részvétele során, felelőssége
van a program végrehajtásában, a megvalósításban is. Ezt csak úgy tudjuk
gyakorolni, ha a munkálatok valamelyik részében részt tudunk venni. A feladat ellátására felkészült szervezetünk:
megújítottuk a megyei önkormányzat
hivatalát, növekedett a létszámunk. Jól
felkészült kollégáim arra várnak, hogy
a TOP-os pályázatokban segítségére lehessenek az önkormányzatoknak a pályázatírástól akár a lőszermentesítésig.
Minden tevékenységben, amit igényelnek tőlünk, törvényi kötelezettségünk
együttműködni. Kis településeknek ez
gyakorlatilag az egyetlen lehetősége a
magas színvonalú pályázatmegvalósításban.
- A TOP uniós források lehívásának
lehetősége. 2014 és 2020 között Békés
megyének közel ötvennyolc milliárd
forintnyi összeg lehívására lesz lehetősége. (Békéscsaba, mint megyei jogú város külön kezelendő, 13 milliárd
Ft-nyi fejlesztési lehetőség előtt áll.) A

TOP-os pályázatok a korábbi lehetőségektől eltérően megyei szinten megvalósuló, a megyének fontos területeket
előtérbe helyező projektötletek alapján
valósul meg. A források felhasználása
megyei elosztási rendszerben, rövidebb
pályázati idővel, egyszerűbb pályáztatási eljárással valósulnak meg. A TOP
2014. utolsó negyedévében indult, a
projektötletek kidolgozásával, majd jóváhagyták a Területfejlesztési Programot (ITP). Kidolgozták és elfogadták a
pályázatok értékelésének szempontjait, meghatározták a 2016. évi fejlesztési keretet és vállalásokat.
Zalai Mihály: A 2007-2013-as pályázati ciklus hasonló pályázataival szemben, több előnye van a mostani TOP-os
rendszernek. A megyei elosztási rendszerrel is nagyon sokat nyerünk a korábbi, regionális rendszerrel szemben.
Most a megyén belüli települések versenyeznek egymással. Az egyszerűsödés,
a rövidebb pályázati idő pl. azt jelenti, hogy nem építési engedélyes tervvel
kell pályázni, hanem projektötletekkel. Gyakorlatilag egy A/4-es oldalt
kitöltve több száz milliós projektekre lehet pályázni. Ha nyert a pályázat,
akkor kell kezdeni a kidolgozást, engedélyeztetést, tervezést. Nagyon fontos
változás az is, hogy a kormányhivataloknak törvényi kötelessége ezeknek
az engedélyeknek a soron kívüli kiadása, az eljárások kiemelt kezelése. Lerövidülnek a határidők, s már ezzel a
z egyszerűsített ügyintézéssel is jelentős költségeket, időt, lehet megtakarítani. Lesznek olyan pályázatok, amelyek
már ebben az évben a megvalósítás szakaszába lépnek. Azért is nagyon fontosak ezek az egyszerűsítések, mert
jelentősen csökkentek a pályázatokhoz
kapcsolható tevékenységek elszámolható összegei. Maximum 12,5 % fordítható erre, szemben a korábbi évek
20-25 %-val. Minden, megyénkbe érkező forintból sokkal több fordítható
az építkezésre, megvalósításra. A megfogalmazott felhívási célok keretösszeget tartalmaznak, a tényleges pályázati
ötletek benyújtása során fogjuk látni a
valós igényeket. A döntés előkészítő bizottságban az irányító hatóság (Nemzetgazdasági Minisztérium) és megyei
önkormányzat delegált tagja vesz részt.
A saját hivatalunkkal szembeni elvárás az, hogy a lehető leghatékonyabb
együttműködéssel valósuljon meg a Békés megye rendelkezésére álló összeg
lehívása. Azt kell elérnünk, hogy a forráslehívás tekintetében az elsők között
legyünk. A rosszabbul teljesítő megyék
le nem hívott összegei átcsoportosításra
kerülnek a legjobban teljesítők között.
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Zalai Mihály Gyomaendrődön (folyt.)
- Mi a véleménye Gyomaendrőd és a
megye kapcsolatáról? Gyomaendrőd a
KBC-vel kötött megállapodást a TOPos pályázatokkal kapcsolatos feladatok
ellátására, nem a megyei önkormányzattal…
Zalai Mihály: Az hogy a város a
KBC-vel kötött szerződést, amelynek
tudomásom szerint nem tagja, nem teremt olyan helyzetet, amely a megye
és a város kapcsolatára hatással lenne.
Bízom abban, hogy a megyei önkormányzatnál rendelkezésre álló szakembergárda, a hivatal felkészültsége
a mérleg serpenyőjében javunkra dönti el, hogy ki az, aki magasabb színvonalon képes ellátni a projektekkel
kapcsolatos feladatokat. Azt is érdemes egy településnek mérlegelni, hogy
egy szervezet, ahol nem tag, mennyire
képviseli majd az érdekeit esetleg, a tulajdonos tagokkal szemben. A piac nyitott, hiszek az összefogás erejében. A
megyei önkormányzatnak törvényi felelőssége van a megye összes településével szemben, nem csak egy szűkebb
részével kapcsolatban. Gyomaendrődnek egyébként rendkívül elkötelezett
és erős lobbistája van Várfi András
társadalmi alelnök személyében. Azt

Gyomaendrőd
Kultúrájáért

szoktam mondani, hogy kevés olyan
település van, amelynek elkötelezettebb képviselete lenne, mint Gyomaendrődnek.
- Most elsősorban azért érkezett
Gyomaendrődre elnök úr, mert fogadó
órát tart. Mi a tapasztalatuk a fogadóórákkal kapcsolatban?
Zalai Mihály: Nagyon jók a tapasztalataink. Én települési önkormányzattól
érkeztem, már akkor is nagyon fontosnak tartottam ezt a fajta kommunikációt. Ilyen alkalmakkor tudok találkozni
a település önkormányzati képviselőivel, településvezetőkkel. Személyes tapasztaltszerzés mellett visszajelzést is
kapunk. Megismerik a megyei önkormányzat munkáját, feladatainkat, az
ezzel kapcsolatos lehetőségeket is. . Ez
a nyitás azért is fontos, mert a korábbi intézményfenntartó szerep egy természetes kapcsolattartást tett lehetővé,
ennek helyébe kellett lépnie egy új lehetőségnek. Szeretnénk a települések
és a megye közötti szálakat erősíteni. A
fogadóórák mellett a munkaüléseinket,
ünnepi közgyűléseinket sem Békéscsabán tartjuk. Kihelyezett ülésen hamarosan lesz alkalmunk Gyomaendrődre
is ellátogatni. Fontosnak tartom, hogy

új kapcsolódási pontokat találjunk.
Nemcsak terület és településfejlesztés
kapcsán, hanem például az értéktár, értéktár bizottságok kapcsán is. Értéktár
túrákat tartunk, segítjük a helyi értéktár bizottságok munkáját. Szeretnénk
a megyei értéktárban szereplő értékeket összefogni, közösen bemutatni.
Szeretnénk bemutatni új arculatunkat,
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
a megye hírei eljuthassanak a megye
polgáraihoz. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk helyi lapokkal,
híreket juttatunk el hozzájuk tevékenységünkről.
- Köszönjük Zalai Mihály elnök
úrnak, hogy nyilatkozott a Gyomaendrődi Hírmondó számára!

Pályázati felhívás
civil szervezetek részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának működési tartaléka terhére
nyilvános pályázatot hirdet a
Civil Alapból, Idegenforgalmi Alapból, Környezetvédelmi Alapból és a
Sport Alapból pályázati úton elnyerhető
vissza nem térítendő támogatásokra.
A pályázati kiírás részletei megtalálhatóak az
önkormányzat internetes honlapján.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Kultúrájáért Elismerő Oklevelet adományozott a Kállai
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolának.
Az elismerést a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére a képviselő-testület januári ülésén Toldi Balázs polgármester adta át.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
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Lapunk következő száma márciusban jelenik meg.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007
ISSN 20624352 (nyomtatott)
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A közmunkaprogram hírei
került, kézi munkaerő alkalmazásával. A betakarított kenderszárat önkormányzati épületek fűtésére használjuk,
a kendermagot pedig madáreledelként
értékesítjük.
Elkezdődtek a cserjézési, nádvágási munkálatok is. A városban lévő
régi agyaggödrök, záportározók kaszálási, kitakarítási munkálatai folyamatban vannak. A munkálatok célja, a
nád megújítása, a gödrök, tározók feltöltődésének, eliszapolódásának csökkentése, illegális szemétlerakások
megszüntetése.

Az év végén tovább folytatódott a
parkolóépítés, melynek köszönhetően a Rózsahegyi Iskola Kacsóh Pongrác felőli oldalán új parkoló építésére
került sor. A programban létesített parkoló kivitelezési költségeinek jelentős
részét a Belügyminisztérium finanszírozta. A parkoló széle kiemelt szegélylyel ellátott, valamint felső burkolata
térkövezett, melyhez a térkövet a korábbi parkolókhoz hasonlóan, a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
biztosította. Az új parkoló jelentősen
bővíti a parkolási lehetőséget az iskola környékén.
Az őszi hónapokban, a közmunkaprogram keretein belül mintegy 6.5ha–
on termelt kender betakarítására is sor

mányzati épületeket fűtünk, valamint a
darálék egy részét értékesítjük. A galylyak egy része kötegelve kerül értékesítésre. Az önkormányzat célja, a város
szépítésén túlmenően az értékteremtés, melynek segítségével egy önfenntartóbb közmunkaprogram hozható
létre.
Varjú Róbert
közmunkaprogram vezető

Újévi köszöntő
A Körös Maros Nemzeti Park megállapodást kötött Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával, amelynek keretében az ártérben lévő gyalogakác kitermelése is megkezdődött. A kitermelt
cserjéket, ágakat, aprítógép segítségével felaprítjuk, és a darálékkal önkor-

Toldi Balázs polgármester újévi
koccintásra hívta meg a vállalkozói
partnereket, megköszönve 2015-ös
évben Gyomaendrődön és Gyomaendrődért végzett munkájukat. A kötetlen találkozón lehetőség nyílt az
idei tervekről, lehetőségekről is beszélni.

GYOMASZOLG KFT.
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL
Stancolt és hagyományos papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás, szitaforma készítés, kasírozás!

KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

RÓZA KFT.

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.

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

www.rozakft.hu

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.
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FELHÍVÁS
*\RPDHQGUęG9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN.pSYLVHOęWHVWOHWHD ; gQNRUPiQ\]DWLUHQGHOHWpYHO*\RPDHQGUęG
9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN(OLVPHUę2NOHYHOHNLWQWHWpVWDODStWRWW
x „Gyomaendręd Város Nevelésügyéért”
x „Gyomaendręd Város Kultúrájáért”
x „Gyomaendręd Város Biztonságáért”
x „Gyomaendręd Város Egészségügyéért”
x „Gyomaendręd Város Idęsekéért”
x „Gyomaendręd Város Sportjáért”
x „Gyomaendręd Város Környezetvédelméért”
x „Gyomaendręd Város Közszolgáltatásáért”
$](OLVPHUę2NOHYpONLWQWHWpVEHQUpV]HVtWHWWHNDYiURVFtPHUpYHOHOOiWRWWGtV]HVRNOHYHOHWNDSQDN$](OLVPHUę2NOHYHOHNEęO
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WHVWOHWLOpVHQNHUOVRU

*\RPDHQGUęG YiURV SROJiUPHVWHUH MHOHQ IHOKtYiVEDQ WHV]L N|]]p D |V pY (OLVPHUę 2NOHYHOHLQHN NDWHJyULiLW D
MDYDVODWRNEHQ\~MWiViQDNKDWiULGHMpWD]2NOHYHOHNDGRPiQ\R]iViQDNLGęSRQWMiW

2NOHYpOPHJQHYH]pVH
2NOHYpOEHQUpV]HVtWKHWę
-DYDVODWRN
$GRPiQ\R]iVUyO
$]RNOHYpODGRPiQ\R]iViQDN
V]HPpO\HNFLYLOV]HUYH]HWHN
EHQ\~MWiViQDN
V]yOyG|QWpV
LGęSRQWMD
LQWp]PpQ\HNN|UH
KDWiULGHMH
LGęSRQWMD

$ N|]EL]WRQViJ YpGHOPpEHQ PiUFLXV 2016. március 31. $0DJ\DU5HQGęUVpJ1DSMiWN|YHWę
Å*\RPDHQGUęG9iURV N|]UHPħN|Gę
V]HPpO\HN
iSULOLV 
%L]WRQViJipUWµNLWQWHWę V]HUYH]HWHN
UHQGęUVpJ
iSULOLVL
RNOHYpO
SROJiUęUVpJWħ]ROWyViJ 
.pSYLVHOęWHVWOHWLOpV

7HOHSOpVL
N|]V]ROJiOWDWiVRN iSULOLV
2016. április 28.


EL]WRVtWiViW YpJ]ę V]HPpO\HN



V]HUYH]HWHN LYyYt]HOOiWiV D]
$0XQNDQQHSpW
Å*\RPDHQGUęG9iURV yYRGDL QHYHOpV D] iOWDOiQRV
.|]V]ROJiOWDWiVipUWµ LVNRODL RNWDWiV pV QHYHOpV D]
PiMXV N|YHWę
NLWQWHWęRNOHYpO
HJpV]VpJJ\L
V]RFLiOLV
PiMXVL
.pSYLVHOęWHVWOHWLOpV
DODSHOOiWiVDN|]YLOiJtWiVDKHO\L
N|]XWDN pV D N|]WHPHWę
IHQQWDUWiVD
KXOODGpNJD]GiONRGiV 
Å*\RPDHQGUęG9iURV
6SRUWMipUWµNLWQWHWę
RNOHYpO
Å*\RPDHQGUęG9iURV
1HYHOpVJ\ppUWµNLWQWHWę
RNOHYpO
Å*\RPDHQGUęG9iURV
.|UQ\H]HWYpGHOPppUWµ
NLWQWHWęRNOHYpO

$ YiURV VSRUW pOHWpEHQ V]HUHSHW
MiWV]y V]HPpO\HN V]HUYH]HWHN
HJ\HVOHWHN

*\RPDHQGUęGLSHGDJyJXVRN
.|UQ\H]HWQNYpGHOPpEHQ
WHYpNHQ\HQUpV]WYHYę
V]HPpO\HNV]HUYH]HWHN

iSULOLV

2016. április 28.

iSULOLV

2016. április 28.

PiMXV

2016. május 26.

.LKtYiV1DSMiQDUHQGH]YpQ\NHUHWHL
N|]|WW
PiMXV
3HGDJyJXV1DSLUHQGH]YpQ\NHUHWHL
N|]|WW

.|UQ\H]HWYpGHOPL9LOiJQDSRW
M~QLXV N|YHWę
M~QLXVL
.pSYLVHOęWHVWOHWLOpV
Å*\RPDHQGUęG9iURV 
M~QLXV
2016. június 30.
6HPPHOZHLV1DSRW
(JpV]VpJJ\ppUWµ
$]HJpV]VpJJ\EHQGROJR]y
M~OLXV N|YHWęHQD9iURVL
NLWQWHWęRNOHYpO
V]DNHPEHUHN
(JpV]VpJJ\L,QWp]PpQ\QQHSVpJpQ
YDJ\DXJXV]WXVL.pSYLVHOę
WHVWOHWLOpV
Å*\RPDHQGUęG9iURV
QRYHPEHU 2016. november
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24.
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,GęVHN.DUiFVRQ\D
V]HPpO\HNV]HUYH]HWHN
GHFHPEHU
Å*\RPDHQGUęG9iURV
QRYHPEHU 2016. november
$0DJ\DU.XOW~UD1DSMiW MDQXiU 
9iURVXQNNXOWXUiOLVpOHWpEHQ
24.
N|YHWę
V]HUHSHWMiWV]yV]HPpO\HN
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Jubileumi ünnepre készül Gyoma
A Gyomaendrődi Hírmondó decemberi számában tájékoztattuk Kedves
Olvasóinkat, hogy kezdeményeztük
Gyoma újratelepítése 300. évfordulójának méltó megünneplését. Ötletünket
a képviselő-testület felkarolta. A szervező munka beindult. Az emlékhely
kialakításához szükséges döntések előkészítése folyamatban van. A tervezett
könyv írása elkezdődött.
Írtuk, hogy a könyvben szeretnénk
elhelyezni régi fényképeket Gyoma
épületeiről, utcáiról. Régi, de még nem
ismert térképeket, egyéb dokumentumokat is.
Kértük, hogy akinek van birtokában

ilyen anyag, juttassa el a Határ Győző Városi Könyvtárba, ahol pár perces
számítógépes feldolgozás után vissza
is adják azokat. Ismét kérjük, nézzék
át a szülők, nagyszülők rendelkezésre
álló fényképeit, könyveit, azok lapjai
között elrejtett, egy-egy családra, vagy
Gyoma városára vonatkozó okmányokat, hátha alkalmasak arra, hogy könyvünkben elhelyezzük.
Kérjük, hozzák! Mi várjuk Önöket!
A könyvtár címe: Gyomaendrőd, Selyem u. 124 sz.
Bethlen Nyugdíjasok Közössége,
Bethlen Gábor Alapítvány

Készül az új
Gyomaendrődi ki kicsoda 2017
A könyvben megjelentetni kívánunk
minden olyan személyt
- aki Endrődhöz, Gyomához, Gyomaendrődhöz köthetők és kiemelkedő
közéleti, kulturális, sport vagy munkatevékenységet végeztek, akiknek életpályája munkássága a ma élőkre is
hatással van, maradandót alkottak területükön, s ezt igazolja
- tudományos minősítése
- jelentős önálló alkotása
- saját publikációi országosan elismertek
- kitüntetésük, elismerésük
Azokat is szeretnénk felkérni a
könyvben való megjelenésre:
- aki vezető vagy vezető volt intézménynél, hivatalban, vállalatnál, gaz-

dálkodó szervezetben, egyesületben,
civil közösségben
- képviselő, vagy az volt (helyi vagy
országos)
- akinek tevékenysége a város minden lakóját érinti (pl. családorvos)
A kiadvány megjelentetésének legnagyobb feladata a gyűjtőmunka. Ebben számítunk mindazokra, akik
önkéntes munkával segíteni kívánják,
hogy elkészüljön az adattár. Bővebb
információ, adatfelvételi kérdőív a Határ Győző Városi Könyvtárban kérhető. (5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., tel: 66/521-655; varosi.konyvtar@
gyomaendrod.hu)
Gyomaendrődi ki kicsoda 2017
szerkesztőbizottság

Néptáncosok az
Antológián
A Körösmenti Táncegyüttes és a Kállai
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tanszakának Csudabala ifjúsági csoportja
„Csókalányok” című koreográfiája bejutott
az Ifjúsági Néptáncantológiára. Az ország
legjobb ifjúsági táncegyütteseiből, illetve
szólistáiból összeállított Gálaműsor a magyar kultúra impozáns épületében, a Hagyományok Házában kerül megrendezésre.
Körösmenti Táncegyüttes

A RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. február 9, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc
Kulturális 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:125,73%
VSM:FORG:40%

VSM:ELM:82,35%
K.K.:154.790,-

OKÉV: 04-0089-05 Akkr.lajstromszám: 00533020

Farsangi
jelmezek,

kiegészítők
(kalapok, álarcok,
sisakok)
nagy választékban
kölcsönözhetők.
Tapir Papír
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31.
Tel.: 06/30-278-0405
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Megyei vetélkedő 3. helyezett je lett a csapatunk

A Reál a nyerő!

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2015
őszén vetélkedősorozatot hirdetett
meg a 7. osztályok számára. A 3 fordulóból álló versenyen az egészséges
életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítésre nyílt lehetősége tanulóinknak.
A feladatok megoldása során többek
között esszét kellett írniuk a gyerekek jogairól, verset a Zenei Világnap
alkalmából, cukorbeteg étrendet, illetve szívbarát menüt állítottak ösz-

sze, plakátot készítettek. Mindezek
természetesen hozzájárultak a gyerekek egészségtudatos szemléletének kialakításához. A versenyen iskolánk
tanulói 3. helyezést értek el. Az eredményhirdetés 2016. január 14-én volt
Békéscsabán. A csapat tagjai: H. Tóth
Noel, Paróczai Bence, Badari Tímea,
Czibi Tamás, Dógi Csenge, Gellai
Fanni, Óvári-Tímár Zoé, Sterre Van
Boxtel, Süli Zsolt. Felkészítő tanár:
Nagy Ildikó.

Ebben a tanévben is kísérletezhetünk
az Öveges-laborban
Az idei tanévben újra lehetőségünk adódott arra, hogy a hetedikerseink
és a nyolcadikodsaink egyegy
délelőttöt
eltölthessenek Szarvason, a Vajda
Péter Evangélikus Gimnázium Öveges-laborjában. A
TÁMOP-3.1.3-11/2 számú “A
természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújulása a
Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban” pályázati projekt
együttműködő partnereként
a fenntartási időszakban is
részt veszünk a XXI. század
legkorszerűbb technikai felszereltségével bíró laborban
a biológia, fizika, és a kémia
oktatásában.

A karácsonyi ajándékozás ideje már elmúlt, iskolánk 5. a osztályos tanulóit mégis egy szürke
januári napon érte óriási meglepetés: százezer forintot nyertek osztálykirándulásra. A Reál Hungária
Élelmiszer Kft. évről-évre meghirdeti a Reál Osztálykassza pályázatát, ahol a regisztrált osztályoknak
olyan termékek csomagolását kell
gyűjteniük, amely tartalmazza a
Reál logót. Az ötödikesek egyik
lelkes szülője, Samu Istvánné már
korábban is szervezte, összefogta
a gyűjtést, ám eddig nem állt mellé a szerencse, most azonban sikerült az egyik fődíjat elnyernie a
gyerekek számára. Az osztálykirándulásra készülő gyerekek lelkes
tervezgetésbe kezdtek.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Kamasz sikerek a Thália Színházban
Janikovszky Éva évfordulója emlékére - az idén lenne 90 éves - a MeSe-Kő Alapítvány és a Móra Kiadó
Kamasz Monológ Versenyt hirdetett.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolából hét diák pályázott az alapítvány felhívására. Név szerint: Saly
Sára 6. o. valamint Szűcs Evelin, Magyari Tímea, Nagy Noémi és Kovács
Dóra 7. osztályos tanulók, Almási Lili pedig 8. osztályos, végzős tanuló. A
gyerekek meghívást kaptak felkészítő-

jükkel együtt a díjkiosztó ünnepségre,
Budapestre. Janikovszky Éva fia, Janikovszky János nyitotta meg a kellemes
délutánt. Mindenki kapott oklevelet és
apró ajándékot. Csányi Sándor színművész, a Thália Színház művészeti
igazgatója és az alapítvány fővédnöke;
Magyari Tímea: Ájlavjú című írásából
is olvasott fel részletet. Timi különdíjat kapott megható írásáért! A tanulók
felkészítője: Hunya Jolán tanárnő volt.

Kedves Öregdiákunk!
Iskolánk, a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola (a Lány és Fiú
majd az 1. sz. és 2. sz. Ált. Isk. utódja)
Jubileumi Évkönyvet kíván megjelentetni /Iskolatörténetünk I. Évkönyvét/
a két iskola összevonásának 25. valamint, névfelvételének 15. évfordulója alkalmából. Ebbe az Évkönyvbe
nagy szeretettel várjuk visszaemlékező írásodat + jelenedet. Honnan - hová jutottál. Szívesen fogadunk képet,

dokumentumot, könyvben megjelentethető munkát is. (rajz, vers, próza)
Határidő: 2016. február.
Terjedelem: A/4, 1-3 oldal
Cím: Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola
5500, Gyomaendrőd Fő út 181.
„Évkönyv”
e-mail: igazgato@kisb-gyomae.
sulinet.hu; vagy fnagyne@gmail.com

Ájlavjú Magyari Tímea
díjnyertes írása

Szerintem sokféle módon fejezhetjük ki a szeretetünket. Mikor a szavak
elkopnak, a tettek beszélnek. Apró tettek. Legyen az egy szerelmes csók, egy
hatalmas ölelés, vagy csak egy kis segítségnyújtás anyunak. Fontos minden
létező lénynek a szeretet érzése. Nekünk, embereknek főképp. Bár senki sem tudja megfogalmazni pontosan
mi is ez, mindenki másképp gondolja. Mindannyian azt akarjuk, hogy a
másik fél boldog legyen. Miért? Mert
a másik boldogsága a miénk is. Ezért
jobb adni, mint kapni. Bár még fiatal
vagyok, és nem sokat éltem meg, de tudom, milyen érzés szeretni és szeretve
lenni. Mikor apa rám néz, és a mosolya
elárulja, mennyire büszke rám, az nekem földöntúli érzés. Vagy mikor édesanyám keményen dolgozik, csak azért,
hogy engem és nővéreimet eltartsa. Elhalmoz ajándékkal, mindent megtesz,
hogy a jövőm gyönyörű legyen, hogy
az álmaim tengerén hajókázzak. Még
akkor is odaadóan ölel, mikor rázúdítom a világ összes bántó szavát. Az
anyukák csodálatosak. Dédi mamám is
mindig mondja, hogy az édesanyákat
tisztelni kell! Mikor minden összetörik
bennem, a szeretteim ott vannak, hogy
lelket öntsenek belém. Ezért úgy gondolom, hogy a szeretet a létezés csodája. A legfantasztikusabb dolog, amit a
világ nyújthat nekünk. Sose fogyjunk
ki belőle!
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Hírek a Kistérségi Óvodából
Csemetekert Óvoda

Százszorszép Óvoda

A december hónap az adventi várakozás, a Mikulás érkezése és a karácsonyi készülődés jegyében telt el
óvodánkban. Napjainkat még szebbé
varázsolta, hogy a Melódia Üzletház
által meghirdetett: Rajzolj a Mikulásnak pályázaton több gyermekünk
díjazásban részesült. A Napocska csoportosok Karácsony közeledtével meglátogatták a Szent Imre Idősek Otthona
lakóit, akik hálával és szeretettel fogadták a gyermekek betlehemes műsorát.

Margaréta Óvoda
Decemberben az óvodánk szomszédságában lévő Körös Látogatóközpontban
rendezett karácsonyi vásár megnyitójára kaptunk meghívást, amelyen a
Mókus csoportos gyermekek egy része előadta köszöntő műsorát. Óvodai
karácsonyunk meghitt, ünnepi hangulatban telt, a karácsonyi játszóházban a
gyermekek szüleikkel készíthettek apró ajándékokat, meglepetéseket.
Az idén is elkészítettük városunk
adventi koszorúját és segítettünk a
gyertyagyújtások ünnepi programjainak koordinálásában. Intézményünk
az ősz folyamán pályázatot nyújtott
be az Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főfelügyelő-

ség Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatósága által kiírt felhívásra. „
A HULLADÉK ÉRTÉK – SZELEKTÁLD! – HASZNOSÍTD!” Szemléletformáló pályázatunk pozitív
elbírálásban részesült, amelynek tartalmi elemeit tavasszal valósítjuk meg.

Meghívást kaptunk a városi Idősek
Karácsonyának rendezvényére, ahol
gyermekeink meleg hangulatú előadással örvendeztették meg a közönséget. A Szülői Munkaközösség
segítségével rendeztük meg Adventi délutánunkat. Az ünnepi fényben
pompázó udvarunkon betlehem, vásárfiák, karácsonyi sütemények, a folyosón Gyertya- és csengőkiállítás
várta a családokat.
Régi hagyományunkat folytatva az
iskolába készülő nagycsoportosok
szeretetteljes betlehemes műsorral
ajándékozták meg szüleiket, a nyugdíjas óvodapedagógusokat és a vendégeket a Katona József Művelődési
Házban. Örömünkre szolgált, hogy a
Gyomaendrődre érkező betlehemi lángot óvodánk gyermekeinek felvezetésével, együtt vihettük a város adventi
koszorújához.
Büszkeséggel számolunk be tehetséges gyermekeink újabb sikeréről:
- Izsó Zorka (Maci csoport) a Vadmadárkórház
Székesfehérvár
„Madármentés-Lélekmentés”
című
országos rajzpályázatán III. helyezést,
valamint a Körös Látogatóközpont által meghirdetett „ Hogyan várom a
Mikulást?” című rajzpályázaton I. helyezést ért el.
- Balázs Bence ( Maci csoport) a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház „ Testvérem az ajándék” rajzpályázatán II. helyezésben
részesült.
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Hírek a Rumba Táncklub háza tájáról
Ez évben immár 44-ik évébe lépő
Rumba Táncklub jelenleg aktív ifjú
táncosai az elmúlt évben is kivették részüket a patinás társastánc egyesület
eredményeinek öregbítéséhez. Mint,
ahogy az a klubtól már eddig is megszokott volt, nagy hangsúlyt fektetett a
minőségi képzésre és művészi teljesítményekre.
Az elmúlt év egyik első szép sikere az
volt, hogy a világtánc szövetség (World
Dance Council) Samba koreográfiai versenyén (DanceSation - Dance of
the Year) második helyezést értek el és
ezzel 200 Euró pénzdíjazásban részesültek. A Megyeri Csaba által készített
koreográfiát Kulik Andor és Vári Nikolett táncolta el.
Nagy sikere volt az elmúlt tanévzáró
táncbemutatónak is, ahol 60 gyermek
táncos produkciójában gyönyörködhettek a nézők. Az utánpótlás nevelést
segíti, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor Hornokné Giricz Annamária
tanárnő már minőségi hangtechnikai eszközökkel várhatta a beiratkozó
gyermekeket. Az eszközöket és egyéb
feltételeket a NEA pályázatán nyert támogatásból finanszírozta az egyesület.
Az elmúlt évben több fellépésen vettek
részt az utánpótlás és felnőtt táncosok.
A Sport Bálon, a Gyomaendrőd Szeretlek Gálán és a helyi autómentes napon
túl, többek között a szolnoki 2. Nemzetközi Versenytánc Gálán is részt vettek táncosaink.
Az első komolyabb versenysikerre
december 5-én került sor. A Békéscsabán megrendezett B Osztályosok Országos Bajnokságán Kulik Andor és
Vári Nikolett első közös megmérettetésén magabiztos előadásával bejutott
a középdöntőbe, ahol az értékes 11. helyet szerezték meg.
Az új évben egy új páros is folytatja majd aktív táncos pályafutását. Megyeri Csaba és Szilágyi Edit néhány év
kihagyás után ismét visszatér a táncparkettre.

Az egyesület nemcsak a gyermek
csoportjaiba, de a középkorosztály
hobbitánc csoportjába is várja az érdeklődőket. Igény esetén szívesen vál-

Képviselői fogadó óra
Ágostonné Farkas Mária képviselő fogadóórát
tart 2016. február 8-án (hétfő) a Kállai Ferenc
Kulturális Központ (Gyomaendrőd, Kossuth 9.)
klubtermében. Telefonos elérhetőség: 20/4913686.

lalják a bálok és egyéb rendezvények
hangulatának emelését táncos bemutatókkal.
RUMBA TSE

Vári Nikolett, Megyeri Csaba, Kulik Andor

Tájékoztatás
A Katona József Művelődési Központ (Gyomaendrőd,
Kossuth út 9.) 2016. február 1-től kezdődően
Kállai Ferenc Kulturális Központ néven működik tovább.
Az Endrődi Népház (Gyomaendrőd, Blaha út 21.) 2016.
február 1-től Szent Antal Népház néven működik tovább.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
Versenyek,
eredmények

Educatio Nemzetközi
Oktatási Szakkiállítás

Idén januárban rendezték meg a Bolyai Matematika Csapatversenyt, melyen iskolánk két csapattal indult. A
10. évfolyamot „Torontóék” csapata (tagjai: Finta Aletta, James Lucas
Lancester, Szujó Róbert, Vincze Viktor 10/A osztályosok), a 11. évfolyamot
az „All for one” csapat (tagjai: Deli Csenge, Lakatos Nóra, Szonda Lili,
Valuska Tamás 11/A osztályosok) képviselte. A tizedikesek a középmezőnyében végeztek, míg az „All for one”
csapata az előkelő 17. helyet szerezte
meg. Felkészítőjük Salyné Buza Hajnalka tanárnő.

Iskolánk diákjai az idén is felkerekedtek, hogy a fővárosban megrendezett Educatio kiállításon részt
vegyenek. A szakkiállítás célja, hogy
választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Itt az érdeklődők,
diákok, szülők, pedagógusok egy helyszínen találkozhatnak a hazai és kül-

Szalagavató
Iskolánk gimnáziumi egysége 2015.
január 22-én rendezte meg hagyományos Szalagavató ünnepségét a városi
Varga Lajos Sportcsarnokban. Az idei
tanévben két osztály, összesen 45 végzős diákja számára tűzték fel osztályfőnökeik a szalagokat. A búcsúztató
évfolyam ünnepi műsorát a szalagtűzés, majd a végzős osztályok táncai
követték, a vendégek néptáncot (az Ördög útja című koreográfiát és moldvai
táncot), rock and rollt és keringőt láthattak tőlük. A rendezvényt a végzős
tanulók és szüleik közös tánca zárta.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Czank Gábor katolikus plébános,
Toldi Balázs, Gyomaendrőd város polgármestere, a képviselő-testület tagjai,
valamint a társintézmények vezetői,
képviselői.

Újra színház!
A Szolnoki Szigligeti Színház ifjúsági előadásaira hagyományainkhoz híven az idén is bérletet váltottak
gimnazista diákjaink, és néhányan az
általános iskolás tanulóink közül. Január végén elsőként a Padlás című előadást láthattuk. Bár sokunk számára
ismerősen csengtek a Presser-Sztevanovity dalok, szívesen néztük, hallgattuk a színészek játékát. A következő
előadásra márciusban kerül sor, William Shakespeare egyik örök darabját, a
Makrancos hölgyet tekintjük meg.

földi felsőoktatási intézményekkel,
tankönyvkiadókkal, nyelviskolákkal
és szakképző intézményekkel. A 3 napos rendezvényen mintegy 150 kiállító
jelent meg, ebből közel 50 felsőoktatási
intézmény jelenlegi hallgatói, oktatói
adják át a legfontosabb információkat a
képzésről, a szokásokról, a kollégiumi
elhelyezésről és akár a tanulmányokat
követő jövőképről is. Bízunk benne,
hogy mindenkinek sikerült hasznos információkat begyűjtenie.
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Karácsonyi
koncert a
Kállai Művészeti
Iskolában
Az Adventi időszakban, az ünnephez méltó Karácsonyi koncerttel
búcsúztatta az évet a Kállai Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola. A régi Filmszínház termében megrendezett ünnepi koncerten részt vettek
az intézmény növendékei, tanárai,
valamint meghívott vendégeik. Az
intézmény készül a hagyományos
Tavaszi Zsongás elnevezésű koncertjére, mely Áprilisban kerül megrendezésre, melyre minden kedves
érdeklődőt szeretettel vár.
Kállai Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola

Szalagavató a
Bethlen Gábor Szakiskolában
A hagyományokhoz híven ismét színvonalas szalagavató ünnepséget tartottunk iskolánk végzős tanulóinak
a Varga Lajos sportcsarnokában december 18-án, pénteken.
Nagy mérföldkő ez életükben, hisz
bár pár hónapig továbbra is az iskola
padjait koptatják majd, mégis felnőtté
válásuk rögös útjainak kezdetét jelenti e neves alkalom.
A szalagavató ünnepség Davidovics
László Igazgató köszöntőjével indult, aki diákokhoz intézett beszédében kiemelte, hogy megtiszteltetés
és egyben nagy bátorság is szalagjuk viselése. Új kihívások lehetőségét
és egyben új remény is szimbolizál,
hisz most rajzolódik ki igazán ki mit
kezd életével. A mai modern társada-

lomban sajnos nem könnyű a fiatalok
helyzete, de kellő mennyiségű szorgalommal túl lehet lendülni az élet
által felállított nehézségeken. Tanulással, kitartó kemény munkával kell
tenni a célok elérése érdekében, bízni
kell, akkor is, ha az adott pillanatban
ez nagyon nehéz.
Először a szakiskolások, majd este
6-kor a szakközépiskolások kapták
meg az útnak indítást jelképező szalagot.
Végül a csodálatos bécsi keringő következett. A táncot most is Piroska
Attila tanította be. A Bethlen Szakiskola szalagavató rendezvénye ismét
színvonalas volt, sok szülő, hozzátartozó jött el megnézni a végzős diákokat.

Akcióink február 28-ig!
HÉTKÖZNAPOKON ʹͷͲͲ òÝ±Ý×ͳȗͳͷ 
 2.
Az Y±±
͵ͲͲ Ȁ.
Kedves Vendégeink!
Az À×
Ú±Ú:
 òÝ
280Ft
(Beutalt betegek az OEP által finanszírozott két beltéri
gyógymedencét vehetik igénybe.)
×òÝ
200 Ft
× 
250 Ft
ÀÀ 200 Ft
±òÝ
200 Ft
VÀ ×200 Ft

±ǡ±±±±
ÚÝ òÝÚ ±±±±ǡ
±±ÀÝ :
±±ÀÝǣͶͲͲ ȀÝȀ

±Ǩ
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VARGA LAJOS tornászra emlékezünk
Az UTE 131 esztendős torna szakosztályának egyik meghatározó egyénisége, Varga Lajos, tíz évvel ezelőtt,
2006. február 7-én távozott el közülünk.
1933-ban a Békés megyei Gyomán
született és ott kezdett sportolni.1957ben került az Újpesti Dózsába, ahol
számos kiemelkedő hazai és nemzetközi sikert ért el. 1959-ben a magyar
tornász válogatott tagjaként részt vett
élete első Európa-bajnokságán, majd
egy évvel később bekerült az olimpiára utazó válogatottba. Rómában majd
négy évvel később Tokióban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az ötkarikás játékokon. Sportpályafutása során
több mint tíz országos bajnoki címet
nyert. A sport mellett szakedzői oklevelet és testnevelő tanári diplomát is
szerzett. 1965-ben már edzőként segítette az újpesti torna szakosztály mun-

Tornász lányok
sikerei
2015. december 14-én, Békéscsabán, a Belvárosi Általános Iskolában
került megrendezésre a Torna Diákolimpia Békés megyei döntője. Gyomaendrődről három csapat nevezett
a versenyre. Nagyon jól szerepeltek:
az I. korcsoportban 2. helyezett a Kis
Bálint Általános Iskola (Csath Hédi,
Csipai Csenge, Ignácz Csenge, Tóth
Malvin, Varsányi Misell), 3. helyezett
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola csapata lett (Farkas Lara, Farkas
Lili, Fekécs Zsófi, Sztvorecz Gréti,
Vass-Róza Jázmin). A II. korcsoportban is nagyon szép eredmény értek el
a lányok, 2. helyezett lett a Kis Bálint
Általános Iskola csapata (Lövey Kira,
Kiszely Kitti, Nagy Andrea, Papgáti
Nóra). Meglepetés volt, hogy az egyéni összetett versenyben az 1-2. osztályosok versenyében 2. helyezést ért
el holtversenyben Csipai Csenge és
Varsányi Misell. A 3-4. osztályosok
versenyében pedig Nagy Andrea 1. helyezést ért el kiváló teljesítményével.
Mindhárom lány a Kis Bálint Általános Iskola tanulója. A versenyzőknek ez volt az első tornász versenyük,
ahonnan mindenki éremmel térhetett
haza, valamint továbbjutottak a 2016.
március 12-én, Kecskeméten megrendezésre kerülő területi döntőre.
A tornászokat Gergely Orsolya
tornaedző készítette fel

káját, miközben testnevelő tanárként
és sporttisztként dolgozott a különböző szintű rendőr iskolákban. Több évtizedes edzői tevékenysége során száz
még száz gyerekkel ismertette és szerettette a nagy figyelmet, pontosságot és összpontosítást igénylő nehéz,
szép, de látványos sportágat. Legeredményesebb versenyzője Csollány
Szilveszter olimpiai, világ- és Európabajnok volt.
Nyugdíjba vonulása után visszaköltözött Gyomaendrődre, ahol felpezsdítette a tornasportot. A város
önkormányzata 1996-ban Gyomaendrődért Emlékplakettel tüntette ki.
2006-ban 73 évesen hunyt el. 2008 óta
a gyomaendrődi sportcsarnok, melynek falán tiszteletére emléktáblát is
avattak Varga Lajos nevét viseli.
GG
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Kiváló sikerek atlétáinktól a
szilveszteri futógálákon
Nem volt megállás az atlétáknál a téli szünetben sem, hiszen egy felmérőn
és két versenyen is megcsillantották
képességeiket az óév utolsó napjaiban.
Előbb december 24- én Békéscsabán a
futófolyosón került sor hagyományosan a Cooper teszt felmérőre, ahol kiemelkedő eredményt ért el Vaszkán
Milán aki a 12 perces futás alkalmával 2870 métert teljesített, a felsőseink közül a legjobbnak Mertz Ádám
bizonyult, aki 13 évesen 3210 métert
teljesített. 30-án Mezőtúron a 2100 mes Tóparti Szilveszteri Futás alkalmával az alsó tagozatosok versenyében

Vaszkán Milán 10:10 p-es időeredménnyel megnyerte a versenyt testvére
Vaszkán Bence előtt, míg a felső tagozatosoknál Kónya Frigyes 9:29 p-cel
győzött, mindössze 5 tizeddel Karsai
Gábor előtt. December 31-én Békéscsabán a 28. OTP Szilveszteri Futógálára került sor, ahol az általános iskolák
alsó tagozatosok versenyében Vaszkán
Milán a három évvel idősebbek között
4621 m- en kiváló, 19:27,88p-es időeredménnyel megnyerte a versenyt!
A versenyzők felkészítője
Vaszkán Gábor testnevelő tanár,
atlétika szakedző

KSI- Gyomaendrőd hírei
Végéhez közeledik a téli, szárazföldi alapozó időszak a KSI Gyomaendrődi kajak csapatánál. Érthető módon
a vízhez és a szabad levegőhöz szokott
gyerekek már nagyon unják a téli „bezártságot”. A legnagyobb és legeredményesebb versenyzők a hét minden
napján edzenek. Egy héten két alkalommal úsznak az uszodában. Heti három alkalommal futnak, majd
erőt fejlesztenek a Kölcsey utcai vízitelepen. A szombat délelőttöt pedig a
Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti
tornatermében töltik futással, egyéb
tornatermi feladatokkal és sok-sok játékkal. E téli időszak végét várják már
a versenyzők az edzők és a szülők is.
Minden évben megszokássá vált, hogy
február végén, de inkább március elején vízre szállnak a KSI-s kajakosok.

Az edzők, Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor addig azonban nem engedik kajakba ülni a gyerekeket amíg
8-10 fok fölé nem emelkedik a hőmérő higanyszála. Persze ez a korai vízre
szállás még nem mindenkinek kötelező. Akik mégis vállalkoznak a hosszú
ideje várt pillanatra, azok is csak fokozott óvintézkedések közepette, nagy
elővigyázatossággal tehetik meg az első csapásokat.
A téli felkészülés az edzők és a gyerekek egyöntetű véleménye szerint
igen jól sikerült. A különböző felmérések arról tanúskodnak, hogy szinte
mindenki túlszárnyalta az eddigi legjobb eredményeit.
Mindenki bizakodva várja a versenyszezon közeledtét és reményekkel
tele néz az idei versenyek elé.

JUDÓ Klub hírei
Január 16-án elkezdődött az idei
versenyszezon a Gyomaendrődi Judo Klub versenyzőinek. Az első
versenyen az ifi korú Fehér Dóra ezüstéremmel nyitott, majd a következő hétvégén, szombaton ezüst, míg vasárnap
bronzérmet vehetett át. Nagy Zoltán
egy ötödik hellyel járult hozzá az eredményekhez.
A BHSE csarnokában megrendezésre került, az év első versenye, a felnőttek Országos Rangsor Versenye
volt. Fehér Dóra ezüstéremmel végzett a versenyen. A második hétvégén
két versenyt is rendeztek az UTE-ban.
Előbb az ifjúsági korosztálynak Országos Rangsor versenyt, ahol Nagy Zoltán ötödik helyezett lett, míg Fehér
Dóra megint ezüstérmet hozhatott haza. Vasárnap Dórira a felnőtt Magyar
Kupán várt újabb feladat, ahol bronzérmet akasztottak a nyakába.
Varga István edző: Belekezdtünk a
2016-os évbe. A nyárig szinte minden
hétvégén versenyezni fogunk. Fehér
Dóra két hétvége alatt mindjárt három
versenyen indult. Az elért eredmények
most kevésbé fontosak mint a mutatott
teljesítmény, hiszen az igazi nagy feladatok még csak ezután következnek.
Dóri az ifi korosztálytól a felnőttig
minden versenyen indul, hogy a lehető
legnagyobb rutint tudja szerezni! Neki
egyébként is kell a sok verseny, hogy
minél jobban fel tudjon pörögni. Tavaly három korosztályban szerzett magyar bajnoki érmet (Ifi, U23, felnőtt).
Ezt idén szeretnénk tovább bővíteni,
még több értékes helyezéssel megfejelni.
Gyomaendrődi Judo Klub

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET
Febr. 27.
Márc. 05.
Márc. 13.
Márc. 19.
Ápr. 02.

2015-2016 évi tavaszi bajnoki mérkőzései
NB II.
GYLFNK SE – Szeghalmi NKC
Ápr. 09. Túrkevei VSE – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, junior: 18.00
felnőtt: 16.00, junior: 18.00
Lajosmizse UKC – GYLFNK SE
Ápr. 16. GYLFNK SE – Békéscs. ENKSE
felnőtt: 13.00, junior: 11.00
felnőtt: 16.00, junior: 18.00
GYLFNK SE – Gyulai SE
Ápr. 24. Csorvási SK – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, junior: 18.00
felnőtt: 16.00, junior: 17.45
Marosmenti NKSE – GYLFNK SE
Ápr. 30. GYLFNK SE – Hódmezővh. LKC
felnőtt: 17.00, junior: 15.00
felnőtt: 16.00, junior: 18.00
GYLFNK SE – Szarvas NKK
Máj. 08. Abonyi KC – GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, junior: 18.00
felnőtt: 15.00, junior: 17.00
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NB-II NŐI KÉZILABDA
Több vereség, kevesebb győzelem, de kitartó munka
Nagy fába vágtuk fejszénket városunk kézilabdás lányaival. A Nemzeti
Bajnokság II. osztályának dél-alföldi
csoportjában játsszuk mérkőzéseinket.
A csapat közös törekvése, elhatározása
alapján született meg a magasabb osztályba lépés gondolata.
A lelkes, helyi nevelésű játékosok
mellé 3 vidéki lányt igazoltunk, akik,
közül ketten maradtak csapatunknál.
Lehetőséglett volna még játékosok fogadására, többen próbajátékra is eljöttek a csapathoz. A vezetés álláspontja
azonban az volt, hogy azoknak a helyi
játékosoknak nyújtson minél több játéklehetőséget, akik kivívták az NBIIes szereplés lehetőségét. A lányok éltek
is az alkalommal, nagy motiváltsággal,
kedvvel, alázattal készültek edzéseken, játszottak minden egyes bajnoki
mérkőzésen. A csapat legtöbb mérkőzésén tisztes helytállást mutatva emelt
fővel hagyhatta el a pályát. Mindöszsze egyszer, Békéscsabán, szaladtunk
bele nagyobb vereségbe. Minden mérkőzésen voltak biztató időszakok, melyek idejét a bajnokság előrehaladtával
sikerült egyre hosszabb játékperiódusra kitolni. A csapatnak végig volt tartása, minden vereség után föl tudtunk
állni, és újult erővel kezdtünk az edzésekhez, a következő tétmérkőzésekhez.
A bajnokság nem indult valami jól,
egyetlen bosszantó góllal kaptunk ki
a Szeghalom otthonában. Többször sikerült mind hazai pályán, mind idegenben megszorítani ellenfeleinket. A
csapat őszi mérlege 2 győzelem és 8
vereség, ezzel a 11 csapatos tabella 9.
helyén várjuk a tavaszi folytatást. Eddigi szereplésünket nem kudarcként
fogjuk fel, játékosként és edzőként is
bántuk volna, ha nem lett volna kellő
merszünk, ambíciónk bevállalni a magasabb osztályban való játékot. Közönségünk sem pártolt el tőlünk, még
annak ellenére sem, hogy győztes és
vesztes mérkőzéseink aránya a tavalyihoz képest megfordult. Bizonyítéka ennek, hogy hazai mérkőzéseinken
megtelnek a lelátók, és már idegenbeli
mérkőzéseinken is egyre népesebb és
hangosabb a gyomaendrődi szektor.
Mit hoz a jövő? Még több edzést,
még jobb teljesítményre törekvést és remélhetőleg még több megnyert bajnoki
mérkőzést. Még erősebb, népesebb városi kézilabda sportot. A biztató jövő
egyik záloga junior csapatunk kiemelkedő eredményessége. Menetelésüket

csak utolsó mérkőzésükön Hódmezővásárhely csapata tudta megállítani.
Így 9 győzelemmel és 1 vereséggel, az
NBII-es junior tabella második helyén
végeztek az őszi idényben. Közülük
többen már a felnőtt csapatban is próbálgatják szárnyaikat.
Békés megye utánpótlás bajnokságaiban két csapattal veszünk részt.

Minden utánpótlás korosztályunk
eredményeire büszkék lehetünk.
Folyamatosan várjuk, fogadjuk leendő játékosainkat minden korosztályunkhoz.
Köszönjük minden kézilabdabarát, szurkoló buzdítását, valamint köszönjük segítségét mindazoknak,
akik anyagilag támogatják települé-

Ifistáink jelenleg 3. helyen, míg amatőr serdülőink 1. helyen várják a tavaszi folytatást. Két korosztályunk
versenyez az országos gyermekbajnokság régiós csoportjaiban. U13-as
gyermekeink az alapszakasz 2. helyezettjeként régiónk felsőházban folytatják küzdelmeiket. U11-es csapatunk 5.
helyen végzett az alapszakaszban, így
a középsőházban versenyez tovább.

sünk női kézilabda sportját. Egyesületünkről több információt, híreket
facebook oldalunkról, illetve honlapunkról (https://sites.google.com/site/
gyomaendrodinkse/home) tudhatnak
meg.
Sikerekben, eredményekben gazdag
Boldog Új Évet Kíván a Gyomaendrődi Liget Fürdő Női Kézilabda Sportegyesület!
Lakatos Tibor

