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Értékeink a Békés Megyei Értéktárban
A Békés Megyei Értéktár Bizottság 
2016. június 9-én ülésezett és az addig, 
a megye településeiről beérkezett 37 
értékről tárgyaltak. A Gyomaendrőd-
ről benyújtott értékekről is döntöttek, 

két helyi érték a „Magyar Autosex 
Tyúkgalamb”, valamint az „Endrődi 
csizmadia és cipész hagyományok” 
értékeket méltónak találták és felvet-
ték a Megyei Értéktárba.

Bemutatkozik a 
Magyar Autosex 

Tyúkgalamb
Gyomaendrődön 2005-ben alakult 
egy közösség, a Forgács József nevé-
hez fűződő Magyar Autosex Tyúkga-
lamb tenyésztésére. Az autosex jelleg 
arra utal, hogy amikor a fiókák kibúj-
nak a tojásból, már jól megkülönböz-
tethetőek a hím és a tojó egyedek. A 
hímek világosak, a tojók sötét színű-
ek. Ezek a fajták repülni nem képe-
sek, de húsgalambként és kiállításra 
egyaránt tenyészthetők. A tenyész-
tők célja az, hogy a szaporulatot  
növeljék, minél szélesebb körben  
terjesszék el ezt a fajtát.

Endrődi csizmadia és cipész hagyományok
Az endrődi csizmadia és cipész kéz-
műves mesterségnek jelentős hagyo-
mányai vannak. A két egymással 
összenőtt kézműipar Endrőd község 
iparostársadalmának legnépesebb tá-
borát alkotta. Az endrődi paraszt-
csizma és a lovaglócsizma kiváló 
minősége miatt keresett termék volt 
nemcsak a szűk piaci (vásári) körzet-

ben (Mezőtúr, Szarvas, Dévaványa, 
Körösladány), hanem a Sárrét távo-
labbi településein (Komádi, Berety-
tyóújfalu, Füzesgyarmat, stb.) is. Erre 
a fejlett kézműipari hagyományokra 
épült az Endrődi Cipész Szövetkezet, 
mely virágkorában 1500 embernek 
adott munkát, és termékei világhírne-
vet adtak Endrődnek.
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TOP-1.1.1-15: Gyomaendrődi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 
A projekt célja: a Gyomaendrődi Ipa-
ri Park bővítésének érdekében szük-
séges infrastrukturális fejlesztés, 
amellyel a jelenleg megközelíthetetlen 
14 hektáros önkormányzati terület be-
kötése valósulhat meg. Ezt a területet 
egy közel 1057 méter hosszú bekötő-
út a - jelenleg teljes kapacitás kihasz-
nálással működő- ipari park központi 
terével köti majd össze. Az újonnan 
bevont terület 11 kisebb, körülbelül 1 
hektáros területre lenne felosztva. A 
projekt keretében valósul meg az új te-
rületek közművesítése: közvilágítás, 
ivóvíz ellátás, csapadékvíz és szenny-
víz-elvezetés. 2016-ban az Önkor-
mányzat megvásárolta a vasút melletti 
iparvágánnyal szomszédos területet, 
mellyel a vasút-közúti kapcsolat erő-
södését, illetve a Gyomaendrődi Ipari 
park népszerűségét kívánja ösztönöz-
ni. A pályázattal több önkormányzati 
főcél is megvalósítható, amelyek közül 
a legfontosabbak: a népesség megtar-
tása, vonzó vállalkozói környezet ki-
alakítása, munkahelyteremtés, illetve 
különböző méretű vállalkozások vá-
rosba vonzása.
Projekt összköltsége: 469 402 413 Ft
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TOP-1.2.1-15 Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése 

A pályázat célja a gyomaendrődi Fűz-
fás-zugi holtág turisztikai fejleszté-
se. A holtág melletti gáton a 46-os 
úttól 800 m hosszú, 3 m széles mur-
vás út vezetne a Halász utcáig. Innen 
300 m hosszú, 3 m széles aszfaltút ve-
zetne a tervezett parkolóig. A parko-
ló után 2 méter széles sétány épül az 
utolsó, tervezett horgászházig. A holt-
ágra építendő sólyapálya is ehhez az 

úthoz csatlakozna. A kiszolgáló léte-
sítményeknél 25 db parkolóhely ke-
rül kialakításra. A partrendezés során 
kialakításra kerül 100 horgászhely is. 
A holtág belső oldalán konténeres ki-
szolgálóegység lesz, segíti majd a 
rendezvények, egyesületi, baráti ösz-
szejövetelek lebonyolítását. Egy 3X3 
méteres áteresz megépítésével bizto-
sított lesz a két holtág szakasz vízi át-

járhatósága is. A fejlesztéssel létrejön 
egy kajak-kenu versenypálya, ahol he-
lyi, térségi és regionális versenyek le-
bonyolíthatóak lesznek. A projekt több 
eleme is figyelemmel van a mozgás-
korlátozottak esélyegyenlőségének nö-
velésére.

Projekt összköltsége: 232 822 059 Ft 
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GSPublisherEngine 23.75.83.100

Mobil: /30/ 9658-353;           E-mail: csabaterv@gmail.com

CSABATERV BT.

Székhely:   Békéscsaba,   Szőlő u. 105/4,  Tel:  /66/ 327-387

STATIKUS TERVEZŐ:

VILLAMOS TERVEZŐ:

KMETYKÓ JÁNOS
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KÖZMŰ TERVEZŐ:

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

MÉRETARÁNY:

RAJZSZÁM:

KMETYKÓ JÁNOS
ÜGYVEZETŐ:

MUNKASZÁM:

KMETYKÓ JÁNOS

É1-04-0068/

LÉTESÍTMÉNY HELYE, MEGNEVEZÉSE: VEZETŐ TERVEZŐ:

BÉKÉSCSABA

2016.04.04.

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

Elrendezési vázrajz

É-01

Városi Piac
árusítóhelyekk fedése
5500 Gyomaendrőd,

Pásztor János u. 2937/40 hrsz.
RAJZ MEGNEVEZÉSE.

Koncepcióterv

TERVFAJTA:

beépített alapterület: 803,20 m2
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beépítési lehetőség határa

ÖVEZETI ELÖÍRÁSOK:
Gk-1

sz-50-10,5-2000

fedett-nyitott piaci árusítóterület

FEDETT ÁRUSÍTÓTÉR
meglévő aszfalt burkolat

701,86 m2
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TOP-1.1.3-15 Piackorszerűsítés Gyomaendrődön 
– a helyi gazdaságfejlesztési megoldás

A helyi termékek piacra jutásának 
elősegítése érdekében megvalósítan-
dó beruházással a piaci árusítóhelyek 
infrastrukturális fejlesztésére kerül-
ne sor, nap és esővédő fedéllel. A kom-
fortosabb eladó és vásárló tértől a piac 
fellendülése és a szezonalitás csökke-
nése várható. A helyi piac fontos fóru-
ma a helyi gazdaságnak, a termelők, a 
kiskereskedők találkozási lehetősége a 
vásárlókkal. Egy jól működő piac a he-
lyi termelést is segíti, amellett, hogy a 
közösség életében is meghatározó sze-
repe van. A helyi termékek értéke-
sítésének megkönnyítése segítheti a 
gazdálkodóvá válást. Ha könnyebb pi-
acra juttatni a megtermelt árut többen 
választhatják ezt az utat a megélhetés-
re, amely közel áll a környék mezőgaz-
dasági profiljához. 
Projekt összköltsége: 58 568 226 Ft

GSPublisherEngine 46.13.86.87

Mobil: /30/ 9658-353;           E-mail: csabaterv@freemail.hu

CSABATERV BT.
Székhely:   Békéscsaba,   Szőlő u. 105/4,  Tel:  /66/ 327-387

STATIKUS TERVEZŐ:

VILLAMOS TERVEZŐ:

KMETYKÓ JÁNOS
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KÖZMŰ TERVEZŐ:

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

MÉRETARÁNY:

RAJZSZÁM:

KMETYKÓ JÁNOS
ÜGYVEZETŐ:

MUNKASZÁM:

KMETYKÓ JÁNOS

É1-04-0068/

LÉTESÍTMÉNY HELYE, MEGNEVEZÉSE: VEZETŐ TERVEZŐ:

BÉKÉSCSABA

2016.04.04.

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

Tömegvázlatok

É-06

Óvoda épület bővítése;
5500 Gyomaendrőd,

Blaha Lújza utca 8.;5059 hrsz.

RAJZ MEGNEVEZÉSE.
Koncepcióterv

TERVFAJTA:

TOP-1.4.1-15 A gyermekellátási szolgáltatások minőségének fejlesztése a 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda feladat-ellátási helyein 
A projekt célja az óvodai feladatellátás 
infrastruktúra- és eszközfejlesztésé-
nek támogatása, fenntartása, a minősé-
gi nevelés megteremtéséhez szükséges 

feltételek biztosítása. A Százszorszép 
Óvoda bővítése és átalakítása során 
kialakításra kerül: intézményvezetői, 
óvodatitkári iroda, nevelői szoba, fel-

nőtt öltöző, a mosó- vasaló, tisztítószer 
tároló, tálaló (melegítő) konyha, kor-
szerű logopédiai- és fejlesztő szoba, 
tornaszoba, orvosi szoba.

GSPublisherEngine 31.22.91.73

Mobil: /30/ 9658-353;           E-mail: csabaterv@freemail.hu

CSABATERV BT.
Székhely:   Békéscsaba,   Szőlő u. 105/4,  Tel:  /66/ 327-387

STATIKUS TERVEZŐ:

VILLAMOS TERVEZŐ:

KMETYKÓ JÁNOS
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KÖZMŰ TERVEZŐ:

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

MÉRETARÁNY:

RAJZSZÁM:

KMETYKÓ JÁNOS
ÜGYVEZETŐ:

MUNKASZÁM:

KMETYKÓ JÁNOS

É1-04-0068/

LÉTESÍTMÉNY HELYE, MEGNEVEZÉSE: VEZETŐ TERVEZŐ:

BÉKÉSCSABA

2016.04.04.

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

Tömegvázlatok

É-06

Óvoda épület bővítése;
5500 Gyomaendrőd,

Kossuth u. 17..; 113 hrsz.

RAJZ MEGNEVEZÉSE.
koncepcióterv

TERVFAJTA:

A Csemetekert Óvoda bővítésével tornaszoba+szertár épül-
het. Új, akadálymentes bejárat kerül kialakításra. Mindkét 
helyen energetikahatékonysági beruházások valósulnak meg: 
fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere. A pedagógiai program-
ban megfogalmazott célok eléréséhez és a működéshez szük-
séges eszközök is beszerzésre kerülnek.

Projekt összköltsége: 194 270 131 Ft
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TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja 
A projekt célja a Szabadság tér alkal-
massá tétele nagyobb rendezvények, 
jelentősebb közösségi események lebo-
nyolítására.  A Fő út mellett található 
parkoló felújításra kerül.
A meglévő szökőkút és annak kör-
nyezete is megújulna. A Zöld Város 
projekt szellemiségében törekszik a 
meglévő növényállomány védelmére, 
az arra érdemes egyedek átültetésére. 
Az eddig 2 irányú forgalmat bonyolí-
tó Szabadság tér a sportcsarnoktól a Fő 
útig gyalogos használatú térré változ-
na. Az új teret a Járási Hivatal homlok-
zatától a templom homlokzatáig és az 
iskola kerítéséig futó burkolat alkotja 
majd. A meglévő fák alatti árnyas ré-

szeken alakíthatók ki a padokkal el-
látott pihenőterületek, míg a jelenlegi 
út helyén a rendezvénytér. Ennek dé-
li (sportcsarnok felőli oldalán) elektro-
mos ellátást biztosító csatlakozó kerül 
kiépítésre.  A tér északi, Fő út felőli vé-
gében, díszmedence kerül kialakításra, 
így erősítve a főtéri funkciót. A Járási 
Hivatal melletti kis épület is átalakítás-
ra kerül, vendéglátói funkciót kapna. A 
református templom és az iskola épü-
lete közötti járda kiszélesítésével, egy 
kellemes sétány biztosítaná a Szabad-
ság tér és a Hősök útja gyalogos ösz-
szekötését. A Hősök útján - a Fő úttól 
a Kner tér felé- mind két oldalon gya-
logos sétány lenne. Ez az útszakasz 

csillapított forgalmú területként válna 
a főtér részévé. A gyalogos használat 
miatt megszűnő parkolók a Hősök út-
ja mellett egységesen párhuzamosan, 
a sportcsarnok előtt merőleges állás-
ban kialakított parkolókban kerülnek 
pótlásra. A Járási Hivatal udvara meg-
nyitásra kerülne, a holtághoz levezető 
sétány mellett 22 férőhelyes, az iskola 
bejárata előtt 12 férőhelyes K+R (rövid 
idejű parkolást lehetővé tevő) parko-
ló kerülhet kialakításra. A parkolók és 
az iskola melletti sétány vidám, színes 
burkolat kapna. A terület zöldfelületei-
nek fenntartása érdekében locsolóháló-
zat is kiépítésre kerülne.
Projekt összköltsége: 499 057 540 Ft

A központi rendezvénytér – Főtér A fagyizóvá alakított épület a Járási Hivatal udvarán

Egyedi árnyékoló elemek A Hősök útja mentén létrehozott kettős sétány

Az iskola előtti kiszállóhely színes, vízáteresztő burkolattal Az iskola udvarán létesítendő játszótér (III. ütem)
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Átkötés a Főtérre, pihenőpadokkal A felújítandó szökőkőt körüli teresedés

Központi tér

Játszótér, színes gumiburkolattal

Pihenőtér a csobogóval

A pihenőtér, háttérben az új játszótérrel

TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja 

A projekt keretében a Hősök tere re-
habilitációjára, valamint a régi piac-
tér fejlesztésére kerülne sor. A terület 
felújításának célja, a városrész szá-
mára pihenést, rekreációs lehetősé-
get biztosító, korszerű városi park 
létrehozása. Az új park épít a meglé-
vő adottságokra, funkcióbővítéssel, 
új térépítészeti elemek elhelyezésé-

vel (pl. szökőkút) a mainál gazdagabb 
programot nyújtana, magasabb esz-
tétikai-műszaki színvonalat képvi-
selne. A fejlesztés keretében a belső 
gyalogos közlekedés a megközelíté-
si irányokhoz illeszkedne: az átépített 
parkolót, a város felőli gyalogos jár-
dákat és a buszmegállót kötnék össze. 
Kialakításra kerülhet egy új játszótér 

teljes ütéscsillapítással, a könnyebb 
fenntartás és esztétikus megjelenés 
érdekében öntött gumiburkolat bur-
kolással. A játszótér új, többféle moz-
gást lehetővé tevő eszközökkel épülne 
meg. A cukrászda külső terasza fa-
burkolatot kapna.

Projekt összköltsége: 199 570 365 Ft

TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja 
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TOP-2.1.3-15: Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön 
A projekt a Belvíz IX. ütem megvaló-
sítása, a csapadékvíz elvezetését oldja 
meg. A tervezett csapadékvíz csator-
nák összes hossza 8 213 m. A nyílt 
földmedrű csatornák összes hossza 3 
778,5 m, nyílt burkolt medrű csator-
nák összes hossza, 1 615 m. Áteresz 
összes hossza 1 802,5 m, a zárt csa-
tornák összes hossza 1 017 m.
A program keretében az alábbi csa-

tornák rendezése történne meg: 
2 jelű öblözet: Kenderáztató utca, Ap-
ponyi utca, Sugár utca, Selyem út, To-
ronyi utca
6 jelű öblözet: Táncsics utca, Vadász 
utca, Bányász utca 
7/1 jelű öblözet: Selyem út, Sugár utca 
és Toronyi utca, míg a 7/2 jelű öblözet 
csatornái: Fő út, Kárász utca, Tán-
csics utca, Dankó utca és Körös utca

9 jelű öblözet: Szt. István utca, Beth-
len utca és Szélső utca
A fejlesztéssel a települési belvízren-
dezés majdnem teljesen megvalósul, 
ezáltal városunk védettebb lesz a bel-
vízzel és hirtelen lezúduló csapadék-
kal szemben.

Projekt összköltsége: 243 516 472 Ft

TOP-3.1.1-15 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése 
Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, 

valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton 
A projekt keretében 1006 fm hosszan 
épülne kerékpárút, a 46-os számú fő-
úton, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő 
utca között. Emellett kerékpárnyom-
vonal kerül kijelölésre a Selyem úton, 
az Ipartelepi utca és a Blaha Lujza ut-
ca közötti szakaszon mindkét oldalon, 
összesen 6800 m hosszon. A fejlesztés 
megvalósításával bővül a kiépített köz-
lekedésbiztonsági kerékpárút hálózat 
hossza, a legforgalmasabb utakon biz-
tonságosan lehet majd kerékpározni.. 

A projekt összköltsége: 206 359 266 Ft

TOP-3.2.1-15 Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal komplex 

energetikai felújítása 
A projekt keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányza-
ti Hivatal komplex energetikai felújítására, az épület hőszi-
getelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és 
az épület villamos energia ellátásának megújuló energiával 
történő kiváltására kerülne sor. A fejlesztéssel komoly ener-
giaköltség megtakarítást érhető el.

A projekt összköltsége: 184 226 285 Ft

TOP-3.2.1-15 Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola komplex 

energetikai felújítása 
A projekt keretében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
komplex energetikai felújítására, az épület hőszigetelésére, 
nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület 
villamos energia ellátásának megújuló energiával történő 
kiváltására kerülne sor. A fejlesztéssel komoly energiakölt-
ség megtakarítást érhető el.

A projekt összköltsége: 247 405 278 Ft

 TOP-3.2.2-15 Napelempark megépítése Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata intézményrendszerének villamos energia ellátás biztosítására 

A projekt keretében napelempark épí-
tése valósulna meg az önkormány-
zat intézmények villamos energiával 
történő ellátása érdekében. Az intéz-
ményekben házi méretű kiserőművek 
kerülnek kialakításra.
Az alábbi intézmények kerülnek bevo-
násra a projektbe: 
I. Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont központi konyha (5500 Gyoma-

endrőd, Mirhóháti u. 1-5.)
II. Varga Lajos Sportcsarnok (5500 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 
III. Gyomai központi orvosi rendelő 
(5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.)
IV. Endrődi központi orvosi rendelő 
(5500 Gyomaendrőd, Fő út 3.) 
V. Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola székhely: 5500 Gyomaendrőd, 
Fő út 181., 

VI. telephely: 5500 Gyomaendrőd, Hő-
sök útja 45.
VII. Kállai Ferenc Kulturális Központ 
(5500 Gyomaendrőd, Kossuth u.9.)
VIII. Szent Antal Népház (5502 Gyo-
maendrőd, Blaha L. u. 21.
IX. Gyomaendrődi Liget Fürdő Non-
profit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsé-
bet liget 2.)
A projekt összköltsége: 91 593 797 Ft
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TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
Gyomaendrőd endrődi településrészén 

A projekt keretében megvalósulna a Fő 
út 3. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, 
bővítése. 3 felnőtt háziorvosi rendelő, 
2 fogorvosi rendelő, az orvosi ügyeleti 
ellátás, valamint a várók és a kiszolgá-
ló helyiségek felújítására, átépítésére, 
bővítésére, személyes megbeszélést 

biztosító helyiségek kialakítására, az 
épület teljes hőszigetelésére kerülne 
sor. Ezek eredményeként a jogszabá-
lyokban előírtaknak megfelelően mű-
ködne az egészségügyi alapellátás. 
A projekt segítségével megvalósul a 
komplex akadálymentesítés (az épü-

letbe való bejutás, a közlekedés, aka-
dálymentes mellékhelyiség). A projekt 
jelentős mértékben növeli az esély-
egyenlőséget.

Projekt összköltsége: 60 000 000 Ft

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
Gyomaendrőd gyomai településrészén 

A pályázat célja a városban működő 
egészségügyi alapellátás infrastruktu-
rális fejlesztésének megvalósítása. En-
nek keretében a Dr. Pikó Béla utca 3. sz. 
alatti orvosi rendelők és a védőnői szol-
gálat épületének felújítására történne 
meg, valamint a kapcsolódó eszközbe-
szerzésre is sor kerül. A fejlesztés ré-
szeként 2 felnőtt, 1 gyermek háziorvosi 
rendelő, a várók, valamint kiszolgáló 
és a személyes megbeszélést biztosító 

helyiségek kerülnek kialakítására. A 
védőnői szolgálat helyiségeinek felújí-
tására és korszerűsítésére is sor kerül. 
A megvalósulhat az épület hőszigete-
lése, komplex akadálymentesítése (az 
épületbe való bejutás, közlekedés, aka-
dálymentes mellékhelyiség), valamint 
az udvar rendezése. Az infrastruk-
turális fejlesztéshez kapcsolódóan az 
önkormányzat preventív, egészségfej-
lesztési, egészségmegőrző programok 

szervezését tervezi, az egészséges élet-
módra való áttérés ösztönzése érdeké-
ben. A projekt lehetőséget biztosítana 
arra, hogy a háziorvosok munkájában 
nagyobb szerepet kapjon a megelőző 
szemlélet kialakítása, egészségmegőr-
ző programokon való részvételre való 
figyelemfelkeltés.

Projekt összköltsége: 59 038 298 Ft

:
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TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgál-
tatások fejlesztése a Térségi 

Szociális Gondozási Központban
A pályázat segítségével megvalósulhat a Blaha L. u. 2-6. 
szám alatti nappali ellátást, étkeztetést, házi segítségnyúj-
tást biztosító gondozó egység felújítása, modernizálása. A 
fejlesztés magában foglalja az épület egy részének akadály-
mentesítését, átalakítását funkciójának jobb ellátása érdeké-
ben. Energetikai fejlesztés is megvalósul. Kialakításra kerül 
kerékpártároló, kicserélhetők lesznek a bútorok, beszer-
zésre kerülne egy személygépkocsi, garázs épülne. A pá-
lyázatot a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás, mint fenntartó nyújtja be.

Projekt összköltsége: 61 626 023 Ft

TOP-7.1.1-15 Gyomaendrődi 
helyi Közösség a települési 

kultúra fejlesztéséért
A Gyomaendrődi Helyi Közösség pályázatot nyújtott be 
a települési kultúra fejlesztési stratégiájának elkészítésé-
re, végrehajtására, valamint a megvalósítást irányító He-
lyi Akciócsoport (önkormányzat, kulturális intézmények, 
jelentősebb civilszervezetek, meghívott gazdasági szerep-
lők, 18 tag konzorciuma) működésének támogatására.  A 
tervezés során megtörtént a kulturális élet aktív szerep-
lőinek beazonosítása, bevonásra kerültek a fontos infor-
mációkkal rendelkező helyi szereplők is. A közös munka 
során összegzésre kerültek a tervezésben résztvevők koráb-
bi tapasztalatai, meghatározásra került a stratégiaalkotás 
ütemterve a szükséges erőforrásokkal együtt. A folyamat 
eredményeként elkészült a helyi fejlesztési stratégia. A pá-
lyázat kulcsprojektje a Kállai Ferenc Kulturális Központ 
infrastrukturális fejlesztése, sokrétű közösségi színtérré fej-
lesztése. A projekt lehetőséget ad arra, hogy a város több 
pontján az egészségmegőrzését, fejlesztését szolgáló, vala-
mint pihenő parkok kerüljenek kialakításra. Lehetővé válik 
a kulturális tevékenységet folytató, hagyományőrző és kö-
zösség építő szervezetek infrastrukturális fejlesztése, vala-
mint programjaik megvalósítása is támogatható lesz.

Projekt összköltsége: 500 000 000 Ft

VP-6-7.4.1.1-16 Öregszőlő 
településképének javítása, 

középület korszerűsítés 
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkor-
mányzati Társulás, mint fenntartó nevében, Öregszőlő te-
lepülésképének javítása, középület korszerűsítés címmel 
került benyújtásra támogatási kérelem a Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerű-
sítése című pályázati konstrukció keretében a Kondorosi u. 
1. szám alatti Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú Nappa-
li Klub fejlesztése érdekében. A beruházás megvalósításhoz 
15 % önerő biztosítására van szükség, amelyet Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésben biz-
tosítja. 

A pályázat költségvetése
Bruttó összköltség:  31 960 270 Ft
Elnyerhető összes támogatás:  27 163 230 Ft
Önkormányzati saját erő:    4 797 040 Ft

Önkormányzati fejlesztések 2016
Benyújtásra került az Önkormányzati fejlesztések 2016. 
című támogatási kérelem. A pályázat keretében a Gyo-
maendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén 
sportudvar kialakítására kerülne sor, valamint útfelújítások 
és járdaépítések is megvalósulhatnak.
Útfelújítások várhatók:
- Vásártéri lakótelep: a 24-es épülethez vezető leromlott be-
tonburkolatú út 5 cm vastag aszfaltburkolattal történő ellá-
tása, összesen 209 m hosszúságban
- Baross Gábor utca: az utca legrosszabb 115 m hosszú sza-
kaszának felújítása
- Géza Fejedelem út: a Madách utca és a Besenyszegi út kö-
zötti 86 m hosszú szakasz teljes újraburkolása
- Móra Ferenc utca: a Szent István út és a Koós Károly út kö-
zötti szakasz újraburkolása
- Eötvös utca: Bajcsy-Zsilinszky út és Kisfaludy utca közöt-
ti szakaszának újraburkolása
 Járdaépítések: 
- Blaha út Selyem út és Polányi Máté utca közötti szakaszán 
a meglévő járda burkolat helyén új monolit beton járdabur-
kolat építés
- Blaha út Zrínyi utca és Köztársaság utca közötti szakaszon 
a meglévő járda burkolat helyére térkő burkolatépítés 
- Hídfő utca a Népliget út és a Hármas-Körös folyó védtöltése 
között meglévő járda burkolat helyén új, térkő burkolat ki-
alakítása
- Vásártéri ltp. 22/B előtt meglévő járda burkolat helyén új, 
térkő burkolat kialakítása
- Október 6 lakótelepen áthaladó, a Selyem utat és a Fő utat 
összekötő szakaszon meglévő járda burkolat helyén új, tér-
kő burkolat kialakítása.
Bruttó összköltség:  58 649 578 Ft
Elnyerhető összes támogatás: 49 852 140 Ft
Önkormányzati saját erő:   8 797 438 Ft

Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása:

Központi Főzőkonyha fejlesztése
A pályázati támogatás elnyerése után az alábbi infrastruk-
turális fejlesztésre kerülne sor a Térségi Szociális és Gondo-
zási Központ központi konyhájában.
• padlóburkolat cseréje a főzőtérben
• napkollektor beszerzése és felszerelése a használati 
melegvíz biztosítása érdekében
• fűtéskorszerűsítés
• fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje
• a kimenő szennyvízrendszer korszerűsítése, felújítása 
(zsírfogó akna és aknarendszer felújítása)
• eszközbeszerzés a modernebb és az egészséges életmód-
hoz szükséges főzési módok támogatásához
A pályázat megvalósításával költségcsökkentést érhető el, a 
konyha működésének hatékonysága növekszik.

Összes bruttó költség (100 %):  33.403.402 Ft
Elnyerhető támogatás (95 %):  31.733.232 Ft
Saját forrás (5 %):     1.670.170 Ft
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Polgármesteri beszámoló
A június végi testületi ülés legfontosabb 
döntéseiről:
- 2016. április 1-től a magyar állam lét-
rehozta a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t, 
melynek feladata, hogy a lakosság ré-
szére számlát bocsásson ki és a befolyt 
összegből kifizesse a közszolgáltatást 
ellátókat, illetve behajtsa a kintlévősé-
geket. A mi esetünkben a közszolgál-
tató a Gyomaközszolg Nonprofit Kft, 
amelynek költségeit jelenleg a tulajdo-
nos önkormányzatoknak kell fedezni, 
mivel április 1 óta a kft-nek nincs be-
vétele. Emiatt tagi kölcsönt kell biztosí-
tanunk a kft részére. Az is gond, hogy 
a lakosság nem kap számlát a szolgálta-
tásról, s így egyszerre jelentkezhet majd 
nagyobb összegű számla a hulladék el-
szállításról.
- testületünk döntött az utcanevek meg-
változtatásáról. Csak azoknál az utcák-
nál lesz névváltozás, ahol az MTA-tól 
kért állásfoglalás alapján kötelező vál-
toztatnunk.
- Döntöttünk a 3. és 4. fogorvosi kör-
zet helyettesítéséről. Mint ismeretes, 
a feladatot ellátó Dr. Békés Bt. hóna-
pokig nem látta el feladatát, majd fel 
is mondták a szerződést. Hat hónap áll 
a Bt rendelkezésére, hogy a praxisjo-
got értékesítse, ha ez nem sikerül, ak-
kor a visszaszáll az önkormányzatra. A 
helyettesítést is a Bt-nek kellene meg-
oldania, de a képviselő-testület úgy lát-
ta jónak, ha ebben saját hatáskörben jár 
el, így biztosan megoldódik a fogorvo-
si ellátás a gyomai városrészen is. A kö-
vetkezők időszakban a Békés Fogászat 
rendelőjében, a Kossuth út 30. sz. alat-
ti rendelőben augusztus 1-től lesz újra 
fogászat. A fogorvosi rendelőt egyelőre 
bérelni fogja az önkormányzat. A TOP-
ban pályáztunk rendelő felújításra, a Fő 
úti rendelőben fogorvosi ellátást is biz-
tosítani tudnánk.
- Döntöttünk a laborellátással kapcso-
latban is. 2017. december 31-ig a jelen-
legi szolgáltatóval, az Attentus Kft-vel. 
Hasonló feltételekkel, mint eddig is, ami 
azt eredményezi, hogy nem alakul ki 
komolyabb várólista. A jelenlegi maga-
sabb finanszírozási költséget ennek ér-
dekében az önkormányzat továbbra is 
vállalja.
- Gazdasági társaságaink is beszámoltak 
az első negyedévi helyzetükről. Minden 
társaságunk mérlege veszteséget mutat, 
de ez várható is volt. Reméljük, hogy 
ez pozitív irányba fog változni azoknak 
az intézkedéseknek a hatására, ame-
lyek et meghoztunk, illetve a társaságok 
vezetői hoztak meg. Az első negyed-

év veszteségei egész évre vonatkozóan 
éreztetik hatásukat. 2017-ben lesz az el-
ső olyan év, amelyet érdemes vizsgálni. 
Arra, hogy a meghozott döntések, az át-
szervezések hozzák-e a várt eredményt, 
majd csak 2018-ban kapunk választ. 
Testületünk sokkal nagyobb figyelmet 
kíván fordítani a társaságok működésé-
re. Kértük, hogy a felügyelőbizottsági 
tagokat a nagyobb felelősséget vállalja-
nak, hogy tegyenek javaslatot a műkö-
désre vonatkozóan, a mérleg eredmény 
javulása érdekében. 
- A Gyomaközszolg Kft. vezetője be-
jelentette lemondását. Fekete József 
augusztus végéig látja el feladatait, ad-
digra kell megtalálnunk az új vezetőt. 
- 33 milliós pályázatot nyújtunk be 
aTérségi Szociális és Gondozási Köz-
pont központi főzőkonyhájának fejlesz-
tésére. Döntöttünk az Öregszőlői utak 
felújításáról. A költségvetésben átcso-
portosított összegből 3 út felújítása kez-
dődhet meg. Ez az első lépés, s ezzel 
megkezdjük végrehajtani az Öregszőlő 
fejlesztése érdekében vállaltakat. Saját 
erőből kívánjuk fejlesztetni az Ifjúsági 
Ltp. és a Bánomkert közvilágítását.
- A Gyomaendrődi Helyi Közösség által 
benyújtandó pályázatról döntöttünk, Ez 
500 milliós pályázati lehetőség, amely 
épületfejlesztést - a Kállai Ferenc Kul-
turális központ átépítését, korszerűsí-
tését, fejlesztését – eszközfejlesztést, 
infrastrukturális fejlődést eredményez-
het, amellett, hogy számos kulturális 
program is támogatható lesz. Amennyi-
ben nyer a pályázat, segítségével egyéb 
közösségi helyek is fejlődhetnek. Ter-
vezzük, hogy a könyvtár épületének ki-
alakítását is ebből valósítjuk meg. Bízom 
benne, hogy a Kállai hagyaték számára 
is tudunk kialakítani egy méltó helyet 
az új kulturális központban. Amíg nem 
derül ki, hogy nyerünk-e forrást terve-
inkhez, nem kívánjuk mozgatni a Kállai 
kiállítást sem. Méltatlan körülmények 
közé semmiképpen nem szeretnénk he-
lyezni, jelenleg megfelelő méretű, arra 
alkalmas helyet nem tudunk biztosíta-
ni a gyomai részen. Ha nem nyer a pá-
lyázat, majd eldöntjük, hogy milyen 
forrásokból, milyen fejlesztéseket va-
lósítunk meg. A kultúrára, a kulturális 
intézményrendszer fejlesztésére költe-
nünk kell, ez nem kidobott pénz. Itt sem 
ad hoc döntésekre van szükség, minden 
forint kiadást jól meg kell gondolnunk, 
ezért amit lehet a pályázatok segítségé-
vel kívánunk megvalósítani. 
- Elkészült a műfüves pálya, amelyet a 
Zöldpark Kft. működtet majd, tőlük le-
het bérelni.

Több mint három milliárd forint ösz-
szegben nyújtottunk be pályázatokat. 
A pályamunkák elkészültek, határ-
időre benyújtásra kerültek. Mind-
egyik projekt egyformán fontos a 
város számára, valamennyit szeret-
nénk megvalósítani. Várjuk a kedve-
ző döntést, reméljük, mindenki azon 
dolgozik, rajtunk kívül is, hogy minél 
több pályázati pénz jusson el Gyoma-
endrődre, segítve ezzel az itt élőket, 
fejlesztve, vonzóbbá, élhetőbbé téve a 
várost. 
Lakossági felvetésekre válaszolva:
- A 2016. június 26-án, vasárnap éjjel 
rövid idő alatt lehullott jelentős csapa-
dékvíz elvezetését nem bírta mindenhol 
a csatornahálózat. Az endrődi városré-
szen alakult veszélyes helyzet, amelyet a 
katasztrófavédelem és a közmunkaprog-
ramban résztvevők segítségével hétfőn 
reggelre sikerült elhárítani. A július 3-
i újabb nagyobb mennyiségű csapadék 
ideje alatt fellépő áramszünetek okoz-
ták az aluljáróban üzemelő szivattyúkat 
működtető rendszer meghibásodását. 
A helyi tűoltók hárították el a közleke-
dési akadályt. Az üzemeltetőnek jelez-
tük, hogy gondoskodjanak a hiba olyan 
módszerrel történő kijavításáról, hogy 
a szivattyúk kézi üzemelése is biztosí-
tott legyen. Ezzel elkerülhető lesz, hogy 
az alagútban összegyűljön a víz. Egyéb-
ként a rendszer az előző heti sokkal na-
gyobb csapadék idején jól működött, 
tökéletesen járható volt az aluljáró.

Toldi Balázs polgármester

A RUTIN 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. augusztus 2, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc 

Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó 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:ELM:82,35%

VSM:FORG:40%           K.K.:154.790,-   
OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Kiemelkedő tanulókat támogat a járási hivatal
Elismerő oklevelet és könyvvásár-

lási utalványt kaptak a kiemelkedő ta-
nulmányi és sport eredményeket elért, 
valamint kimagasló közösségi munkát 
végző diákok dr. Pacsika György hiva-
talvezetőtől.

A Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyomaendrődi Járási Hivatala elkö-
telezett híve a felnövekvő nemzedék 
magas szintű oktatásának, és fontos-
nak tartja, hogy jó kapcsolatot épít-
sen ki a járásban működő köznevelési  

intézményekkel. Ezért az idei évben el-
ső alkalommal dr. Pacsika György hi-
vatalvezető úr elismerő oklevelet és 
könyvvásárlási utalványt nyújtott át az 
intézmények által javasolt kiemelke-
dő tanulmányi és sport eredményeket 
elért, valamint kimagasló közösségi 
munkát végző diákoknak.

Dr. Pacsika György elsőként  
2016. június 13-án, a Gyomaend-
rődi Kis Bálint emlékünnepségen  
nyújtotta át az elismerést Gál Bence 

végzős tanulónak.
A járás többi köznevelési intézmé-

nyeiben az évzáró ünnepségen került 
sor az elismerések átadására. A Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégiumban Kovács 
Gábor, a Ványai Ambrus Általános Is-
kola és Művészeti Iskolában Szeleczki 
Lilla, valamint a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola és Kollégiumban 
Orovecz Odett részesült elismerésben.

A diákok munkájára is szükség van
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Fog-

lalkoztatási Osztálya 5 önkormányzat-
tal kötött hatósági szerződést 176 diák 
foglalkoztatásához mintegy 14 millió 
Ft támogatás kifizetésére.

A nyári szünidő alatt juthatnak 
munkalehetőséghez és így pénzkere-
seti lehetőséghez azok a tanulók, akik 
a szünidejük alatt regisztráltak a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályán és közvetítő lappal 
jelentkeztek az adott település önkor-
mányzatánál.

A nyári foglalkoztatás több ütem-
ben zajlik: elsőként július 1-től, majd 
a nyár folyamán későbbi időpontokban 
is csatlakoznak dolgozni vágyó diákok 
a foglalkoztatásba. Könyvtárakban, 
művelődési intézményekben, óvodák-
ban, bölcsődékben, hivatalokban dol-
goznak, és egyéb irodai munkákból is 
kiveszik a részüket, illetve segítik az 
idősek gondozását is. Nagy segítséget 
jelentenek a nyári rendezvények elő-

készítésében és lebonyolításában, pl. 
falunap, városi nap, fesztivál, stb. ese-

tében. További igény jelentkezik a fog-
lalkoztatásra a diákok részéről, ezért 
várhatóan közel 200 fő lesz a járás te-
rületén dolgozó fiatalok száma.

Idén Dévaványán került megtartásra 
a már hagyományosnak mondható Já-
rási Sportnap.

2016. június 17-én délután került 
megrendezésre a Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal és az illetékességi terüle-
tén működő önkormányzatok második 
közös sportnapja. A helyszín ezúttal a 

Dévaványai Strandfürdő volt.
A rendezvényen a főszervező Déva-

ványai Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársai mellett a Gyomaendrő-
di Közös Önkormányzati Hivatal és a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal dolgo-
zói vettek részt. Az időjárás kedvező 
volt, ezáltal a résztvevőknek lehető-

ségük nyílt a helyszín adta sportolá-
si lehetőségek kipróbálására. Az úszás 
és a futball bizonyult a két legnépsze-
rűbb sportágnak. A jó hangulatú ren-
dezvény célja az volt, hogy élénkítse a 
kommunikációt és a kapcsolatot azok 
között a közszolgálati tisztviselők kö-
zött, akik a közigazgatás különböző te-
rületein végzik a munkájukat.

Ecsegfalvi Önkormányzat fotója

www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

II. Járási Sportnap
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Vízi színpad
Gyomaendrőd, Erzsébet liget

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 
szeretettel meghívja a

Színfolt Majorette Csoport 
előadására

Vezetőjük: Hunya Jolán 
Időpont: 

2016. július 23-án 18:00 órától
Helyszín: Erzsébet liget, Vízi színpad

A rendezvény díjtalan!

„Otthoni munka!,,
CD lemezek csomagolása stb.

Érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 

06-209104517)

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A tavalyi évhez hasonlóan újabb ál-
lami rezsicsökkentés előkészítéséről 
döntött a kormány és ehhez ismételten 
kikéri a lakosság véleményét — tájé-
koztatta lapunkat dr. Pacsika György a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-
je. A hivatalvezető kiemelte, az induló 
konzultáció eredményeként az állam-
polgárok és vállalkozások széles körét 
érintő fizetési kötelezettségek tovább 
csökkenhetnek, ezzel egyidejűleg pe-
dig a közigazgatási eljárások egysze-
rűbbé és hatékonyabbá válhatnak.

Az érdeklődők három témakörben: 
a bürokratikus, az állampolgári, va-
lamint a vállalkozói terhek csökken-
téséről fejthetik ki álláspontjukat. Az 
ehhez szükséges kérdőívek megtalál-
hatók a kormányhivatalok és a járási 
hivatalok ügyfélszolgálatain, a telepü-
lési ügysegédeknél, illetve a kormány 
internetes felületén is elérhetők. A do-
kumentumokat augusztus 19-ig tölthe-
tik ki.

A már említett papíralapú, illetve 
elektronikus kérdőíven a polgárok és 
a vállalkozások választhatnak, hogy 
mely eljárások egyszerűsítését, illetve 
mely eljárási díjak megszüntetését, va-

lamint csökkentését javasolják.
Dr. Pacsika György emlékeztetett 

arra, hogy a tavaly nyáron sikeresen 
lezajlott lakossági konzultáció képez-
te az alapját az állami rezsicsökkentés 
megvalósításának.

2015-ben az állampolgárok ha-
zánkban közel 400 ezer, ebből Békés 
megyében 19 ezer, a Gyomaendrődi 
Járásban 1762 db kérdőívet töltöttek ki. 
Az állami rezsicsökkentés megvalósí-
tására irányuló jogszabály-módosítás 
eredményeként több mint 20 hatósá-
gi eljárás díját szüntették meg, amely 
a lakosság és vállalkozások számára 10 
milliárd forint megtakarítást eredmé-
nyez az idei évben.

A kormány tovább folytatja az álla-
mi rezsicsökkentést, ezért is indította 
el július 11-én a konzultációt. 

Az elektronikus kérdőívek elér-
hetők a http://allamirezsicsokkentes.
kormanyhivatal.hu/ oldalon.

Az állampolgár a javaslatok közül 
kérdőívenként maximum 4-et jelölhet 
meg, azzal, hogy élhet további egy sa-
ját javaslat feltüntetésének a lehetősé-
gével. 

Amennyiben saját javaslatot nem 

tesz, úgy kérdőívenként 4 (vagy annál 
kevesebb) javaslatot választhat a kér-
dőíven szereplő lehetőségek közül.

Amennyiben saját javaslatot tesz, 
úgy saját javaslata mellé kérdőívenként 
szintén 4 (vagy annál kevesebb) javas-
latot választhat a kérdőíven szereplő le-
hetőségek közül.
ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS
Egyszerűbb lehet például:
– rehabilitációs ügyek,
– nyugdíjbiztosítási eljárás,
– ingatlan-nyilvántartási eljárás,
– adóigazgatás.
Ahol megszűnhetnek, csökkenhetnek 
a díjak például

- vállalkozásoknál:
– cégeljárás,
– környezetvédelmi, természetvé-
delmi és vízügyi hatósági eljárások,
– egyéni vállalkozói igazolvány ki-
állítása,
– kereskedelmi tevékenység beje-
lentése, adatváltozás

- magánszemélyeknél:
– ingatlan-nyilvántartási eljárások,
– gépjárművek üzemeltetésével 
kapcsolatos eljárások,
– anyakönyvi kivonat kiállítása,
– Csok-igényléséhez szükséges ha-
tósági bizonyítvány.

Újabb lakossági konzultáció

Tisztelt páciensek 

2016. augusztus 1.-től 3. és 4. számú fogorvosi 
körzetekben az alábbiak szerint történik az ellátás.

Helyettesítés helye: 
Gyomaendrőd, Kossuth utca 30. (dr. Békés Fogászati rendelő)

3. számú fogorvosi körzetet
helyettesítéssel ellátja

DR. TÖRÖK  ANNA
fogorvos

RENDELÉSI IDŐ

Hétfő:         7.00  –  11.00
Kedd:       15.00  –  17.00
Szerda:       7.00  –  11.00
Csütörtök:          --     
Péntek:        7.00 – 11.00

4. számú fogorvosi körzet
helyettesítéssel ellátja

DR. KEREKES ATTILA
fogorvos

RENDELÉSI IDŐ

Hétfő:      14.00 – 20.00
Kedd:               --
Szerda:    14.00 – 20.00
Csütörtök:        --
Péntek:    16.00 – 18.30
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Gyomaendrőd Város Települési Értéktár Albizottság hírei
A 2012. évi XXX. törvényt az Or-

szággyűlés egyhangúan elfogadta an-
nak érdekében, hogy megfelelően 
szabályozhassa a magyarság számára 
fontos értékek azonosítását, gyűjtését, 
megőrzését, védelmét. A törvény ha-
tálybalépése óta eltelt időszakban 19 
megyei és közel 800 települési értéktár 
jött létre, amelyek összesen több mint 
1369 megyei értéket és 5869 települési 
értéket tartanak nyilván. Városunkban 
is a törvény megszületése után alakult 
meg a Helyi Értéktár Albizottság. 
Az idei évig az alábbi értékek kerültek 
felvételre:

„Kállai Ferenc hagyaték”
„Papp Zsigmond hagyaték”
„Szent Antal Sütőház”
„Endrőd Népi Vallásai hagyományai 
népszokásai”
„Autosex Tyúkgalamb”
„Endrődi Csizmadia és Cipész Ha-
gyományok”
„Gyomaendrődi Sajt-és Túrófeszti-
vál”

„Erzsébet ligeti lombkorona tanös-
vény és kilátó”

Megyénkben már 5. alkalommal ke-
rült megrendezésre a Bora Kft. szer-
vezésében, a Csabai Sörfesztivál és 
Csülökparádé kísérő rendezvényeként 
a települési értékek bemutatása.

A Kárpát-medence Nemzeti Érté-
kei és Hungarikumai Kiállítás és Vá-
sár megnyitója 2016. június 17.-én volt 
Békéscsabán a Szent István téren. Úgy 
Önkormányzatunk, mint a Települé-
si Értéktár Albizottság meghívót, illet-
ve felkérést kapott a rendezvényen való 
részvételre és kiállításra. A vásáron 17-
én és 18-án mutattuk be a helyi érté-
keinket. Az első napon a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ és annak vezető-
je, Benéné Szerető Hajnalka, majd a 
másodikon, a Gyomaendrődi Galamb 
és kisállat tenyésztő Egyesület nevé-
ben Kopcsek László képviselte város-
unkat.

Időközben megérkezett az értesítés 
arról is, hogy a Békés Megyei Érték-

tár Bizottság 2016. június 9.-én ülése-
zett és az addig, a megye településeiről 
beérkezett 37 értékről tárgyaltak. Szá-
munkra pozitív döntés született ket-
tő helyi érték tekintetében is, hiszen 
a „Magyar Autosex Tyúkgalamb”, 
valamint az „Endrődi csizmadia és 
cipész hagyományok” értékeket mél-
tónak találták és felvették a Megyei Ér-
téktárba.

A helyi értékek számbavételét, fel-
kutatását, gyűjtését és annak megőr-
zését fontos feladatnak, tatjuk, mert 
erősíti a szülőföldhöz való ragaszko-
dást, az identitástudatot. A gyűjtés-
hez összefogásra van szükség, ezért 
a bizottság továbbra is várja azok-
nak a tárgyi és szellemi termékeknek 
a megkeresését, bemutatását, amelyek 
a város helyi, sajátos kultúrájával kap-
csolatosak.

Lehóczkiné Timár Irén
Gyomaedrőd Város Helyi Értéktár 

Albizottság elnöke

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

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

vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Stancolt és hagyományos papírdoboz 
gyártása minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, kasírozás!
RÓZA KFT.

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

www.rozakft.hu
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Változó utcanevek
Egy 2012-es törvénymódosítás 

mondta ki, hogy a közterületek, vala-
mint az önkormányzat tulajdonában 
álló közintézmények nem viselhetik 
olyan személy nevét, akik a XX. szá-
zadi önkényuralmi politikai rendsze-
rek megalapozásában, kiépítésében 
vagy fenntartásában részt vettek. Nem 
viselhetnek továbbá olyan kifejezést 
vagy olyan szervezet nevét sem, amely 
a XX. századi önkényuralmi politi-
kai rendszerre közvetlenül utalnak. A 
törvény kimondta még, hogy ha a he-
lyi önkormányzat döntése során kétség 
merül fel a tekintetben, hogy a közte-
rület neve megfelel-e a törvényi tila-
lomnak vagy sem, akkor arról beszerzi 
a Magyar Tudományos Akadémia ál-
lásfoglalását.

2013-ban az önkormányzat létreho-
zott egy szakértői bizottságot, amely 
az MTA állásfogalására, továbbá a la-
kossági véleményekre figyelemmel 
javaslatot tett arra, hogy mely közte-
rületi neveket kell megváltoztatni és 
azoknak mi legyen az új neve. A nem 
egyértelmű vélemények miatt végül 
2013 telén az utcanév bizottság által 17 
módosításra javasolt közterületi nevek-
ből csak 10 utca megnevezése változott 
meg 2013. december 1-étől. 

A fennmaradt 7 közterületi név sor-
sának rendezése a 2014-es általános és 
a 2015-ös időközi választás miatt vá-
ratott magára. A kérdést a Képvise-
lő-testület 2015. márciusi ülésén vette 
ismét napirendjére, melynek eredmé-
nyeként egy újabb állásfoglalás ké-

réssel fordult a Magyar Tudományos 
Akadémiához. Az akadémia elég ala-
pos kutató munkát végezhetett, mivel 
az új állásfoglalás idén májusában ér-
kezett meg. Ennek ismeretében a szak-
értői bizottság indítványa alapján a 
képviselő testület a júniusi ülésén ki-
mondta, hogy a 7 vitatott utcanévből 
mindössze kettőt kell megváltoztatni. 
A Dobi István és a Micsurin utca ne-
vét. E két közterület esetében az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont-
jának állásfoglalása igen egyértelmű-
en fogalmaz: Dobi István, a szocialista 
rendszerben kormányfőként és az el-
nöki tanács elnökeként vezető szerepet 
vállalt a magyarországi kommunista 
rendszer megalapozásában, kiépítésé-
ben és fenntartásában; míg Micsurin 
azzal hozható összefüggésbe a szovjet 
kommunista önkényuralmi politikai 
rendszerrel, hogy növénybiológiai né-
zeteit a rendszer diktatórikus módsze-
rekkel hozta monopolhelyzetbe, ezáltal 
munkásságával szerepet vállalt a rend-
szer fenntartásában is. 

A Képviselő-testület ezek alap-
ján kimondta, hogy a Dobi István ut-
ca és a Micsurin utca megnevezések 
olyan személyek nevét hordozzák, akik 
a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerek megalapozásában, kiépíté-
sében vagy fenntartásában részt vet-
tek, ezért az utcaneveket módosítani 
kell. Ezzel együtt döntött arról, hogy a 
Dobi István utca nevét Csernus Mihály 
utca vagy Dob utca megnevezésre, míg 
a Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth 
Elek utca vagy Tímár Máté utca meg-
nevezésre kívánja módosítani az érin-
tett lakosság véleményére figyelemmel.

A két utca nagykorú lakói a nyár 
folyamán levelet kapnak majd a vá-
rosházásról amelyben megismerhetik 
az utcanév módosítás szükségességét 
és a javaslatokat is. A levélben talál-
ható szavazólapon mondhatnak véle-
ményt arról, hogy az új névjavaslatok 
közül melyiket támogatják. A szava-
zólapokat egy válaszborítékban térí-
tésmentesen juttathatják majd vissza a 
Várásházára.

A két utca új nevéről a Képviselő-
testület az augusztus 31-i ülésén fog 
dönteni.

Az érintett utca lakóinak fontos in-
formáció még az is, hogy a költözéssel 
nem járó lakcímváltozás esetén - te-
hát a mostani két esetben is - az érin-
tett utcák lakóinak a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 
hivatalból postázza majd az új lakcím-
kártyát. Lényeges tudni még, hogy eb-
ben az esetben az új lakcímkártya, az 
új gépjármű okmány kiváltása illeték-
mentes lesz. Az új gépjármű okmányok 
kiváltását viszont az érintetteknek sze-
mélyesen kell majd intézniük az Ok-
mányirodában.

Az önkényuralmi nevek miatt vál-
tozó címek ügyében szintén illeték-
mentes a cégbírósági eljárás és az 
ingatlan nyilvántartási ügyintézés is. 
Az önkormányzati hivatal ez ügyben 
a Földhivatalt, a Gyulai Törvényszék 
Cégbíróságát, valamint az összes na-
gyobb közműszolgáltatót (GDF-Suez, 
E.ON, Alföldvíz, UPC, Invitel, Posta) 
hivatalból fogja értesíteni.

Megyeri László aljegyző

Körös Látogatóközpont
Gyomaendrőd, Jókai Mór u. 6.

 ARANKA JÁTÉKBABA 
MÚZEUM

Dr. Latorcai – Ujházi Aranka 
Babagyűjteményéből

Nyitvatartási idő:
Szerdától - Szombatig 

10 - 12.30, 13.30 - 17 óráig
Vasárnap 10 - 12.30 óráig

Belépőjegy:
Teljes árú jegy: 450Ft

Kedvezményes jegy: 360Ft
(nyugdíjas, 14 év alatti személy, 

10 fő feletti csoport)

Műfüves pálya bérelhető
Elkészült a Magyar Labdarugó Szövetség labdarúgó pályaépítési progra-
mot támogató pályázata segítségével megvalósított műfüves pálya az Er-
zsébet Ligeti, gyomai sportpályán. A régi, salakos pálya helyén kialakított 
20 x 40m-es méretű, műfüves pálya lakossági használatra is bérelhető a 
Zöldpark Nonprofit Kft.-n keresztül.
A pálya nyitva tartása:
 Májustól 1-től szeptember 30-ig 8-21 óra között.
 Október 1-től április 30-ig   8-20 óra között.

Pályabérlésre lehetőség van - munkaszüneti napok és ünnepnapok napok 
kivételével- hétköznap és hétvégeken is. Érdeklődni lehet a sportcsarnok-
ban személyesen, illetve a 66/386-938 telefonszámon. Kérjük, hogy igé-
nyüket a tervezett időpont előtt legalább 2 nappal jelezzék.

Bérleti díjak:
Bejegyzett sportkörök, egyesületek részére: 2500 Ft/óra; világítással 2900 Ft/óra; 
öltözőhasználat 500 Ft/alkalom.
Egyéb igénybevevők: 3500 Ft/óra; világítással 3900 Ft/óra; öltözőhasználat 500 Ft/
alkalom.
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Az Erzsébet ligeti 
lombkorona tanösvény és kilátó 

2016. június 1-től augusztus 31-ig minden nap
délelőtt 10 - 12.30 óráig, 
délután 13.30 – 18 óráig 

Belépőjegy:
Teljes árú jegy: 450Ft 

Kedvezményes jegy: 360Ft
(nyugdíjas, 14 év alatti személy, 10 fő feletti csoport)

A Kállai Ferenc Kulturális Központ
szeretettel meghívja

Nyár esti hangulat zongorára
című vízi színpadi bemutatójára 

Előadók:
Dinya Milán zongoraművész (Gyomaendrőd) és 

Tóth Viktor zongoratanár – kamaraművész (Cegléd) 
Időpont: 2016. július 29., péntek 19,00 óra

Helyszín: Gyomaendrőd, Erzsébet Liget, Vízi Színpad
A rendezvény díjtalan!

Interjú Dr. Csernus Zoltán reumatológus és fizioterápiás szakorvossal
Dr. Csernus Zoltánt a Gyomaendrődi 
Liget Fürdő reumatológusát kérdeztük 
mozgásszervi betegségekkel, azok ke-
zelésével és a prevencióval kapcsolat-
ban.
Milyen panaszokkal keresik fel Önt 
leggyakrabban, milyen fájdalmakon 
tud enyhíteni a reumatológus?
Krónikus mozgásszervi betegségekkel, 
főként kopásos jellegű, időseket érin-
tő ízületi bántalmakkal keresnek fel. 
A gerincpanaszok, vállak, csípők, tér-
dek, bokaízületi/illetve izomfájdalmak 
azok, amelyeken hatékonyan tudunk 
segíteni.
Mely korosztályra jellemzők legin-
kább ezek a betegségek?
Mint tudjuk ezek a betegségek főként 
az idősebb korosztályra jellemzőek, de 
az utóbbi években egyre növekvő lét-
számban keresnek fel középkorúak is. 
Ennek fő oka a túlhajszolt életmód, ke-
vés mozgás/elhízás.
Milyen fajta kezelések vannak, és ezek 
milyen betegségekre hatásosak?
Gyógyvizes kezelések (fájdalmas gör-
csös izomzat), Szénsavas kezelések 
(izomfájdalmak, érszűkület), Gyógy-
masszázs (izomfájdalmak, merevség, 
enyhébb ízületi bántalmak), Víz alatti 
vízsugármasszázs (tangentor)  (nyak, 
derék, alsó végtagi panaszok), Cso-
portos vízi torna –(izommerevség, ge-
rinc-vállak, csípők, térdek fájdalmak, 
mozgásbeszűkülés), Gyógytorna ( 
ízületi merevség, izom spazmus, ge-
rincbántalmak, nagyízületi fájdalmak), 
Elektroterápia (ízületi panaszok, izom-
fájdalom/merevség, lumbágó, végtag-
zsibbadások, migrén, fejfájások, ideg-
bénulások, ízületi duzzanatok)
Látszik Önön, hogy szereti a hivatását 
és ez a betegek visszajelzései alapján is 
érzékelhető. Mi vonzotta az orvosi pá-
lyában, és miért pont a reumatológiát 
választotta?

Egyrészt kihívásnak te-
kintettem, másrészt pe-
dig szeretek emberekkel 
foglalkozni és segíteni 
rajtuk. Kisgyermek ko-
rom óta sportolok, ebből 
kifolyólag mindenképpen 
olyan szakmát szerettem 
volna választani, ami a 
mozgással kapcsolatos és 
a mozgásszervekkel fog-
lalkozik.
Miután nem csak Gyo-
maendrődön fogad bete-
geket biztosan rendkívül 
elfoglalt. Mint tudjuk az 
orvostudomány mindig 
halad előre, a naprakészség nagyon 
fontos. Mennyi időt tud erre szánni?
Manapság már interneten is lehet kö-
vetni a szakma újdonságait, de évente 
több alkalommal veszek részt konfe-
renciákon, valamint szakmai megbe-
széléseken. Ezek által folyamatosan 
tájékozódom és fejlesztem a korszerű 
technikákkal kapcsolatos tudásomat.
A prevenció, a gyógyítást meghatáro-
zó eszközök mennyire fontosak az Ön 
számára?
Aki már járt a rendelésemen tapasztal-
hatta, hogy a gyógyszeres kezelés he-
lyett igyekszem más kezelési módokra 
illetve a mozgás, sportolás hasznossá-
gára felhívni a betegek figyelmét. Egy-
szersmind ezzel későbbi mozgásszervi 
panaszok kialakulását is megelőzhetjük.
Mit javasol azoknak, akik szeretnének 
odafigyelni az egészségükre, hogyan 
kerülhetik el a mozgásszervi betegsé-
geket?
Ha ezt tudnám, már Nobel-díjas len-
nék - válaszolta viccesen. Betegeim-
nek a helyes táplálkozást, rendszeres és 
egyénre szabott mozgásterápiát, a túl-
zott fizikai terhelés kerülését és legfő-
képpen pozitív életszemléletet szoktam 

javasolni. Úgy gondolom ezek betartá-
sával és egy kis odafigyeléssel elkerül-
hetőek a mozgásszervi betegségek.
Mikor meghallottam, hogy szeptember 
1-től 1 Ft-ért lehet gyógyulni, kétkedve 
fogadtam. Mi indokolta az akciót? 
Miért éri meg a betegnek és miért a 
fürdőnek?
Egyrészt azt tapasztaltuk, hogy a 
betegek a felírt kezeléseket nem veszik 
igénybe 100 %-ban. Sokan vannak, 
akik 6-8 alkalom után – miután érzik 
a kezelések jótékony hatását – abba 
hagyják a kúrát, nem számolva azzal, 
hogy a betegség néhány hét vagy 
hónap után újra előjön. Arra szeretnénk 
ösztönözni a betegeket, hogy a 
maximálisan előírt 60 kezelést vegyék 
igénybe, mert a kezelések így érik el 
tartósan hatásukat. Az akció hatására 
szeretnénk elérni, hogy növekedjen a 
betegforgalom, és olyanok is igénybe 
vegyék a fürdő által biztosított 
kezeléseket, akik korábban nem vették 
igénybe. A betegnek csupán annyi a 
dolga, hogy háziorvosával írat egy 
beutalót, én kivizsgálom, felírom a 
kezeléseket és az akció időtartamában 
igénybe veszi az összes kezelést.
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Ismét megrendezésre kerül a
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületének

szervezésében
hagyománnyá váló

XII. BOGRÁCSOS BABÉTELEK 
FŐZŐVERSENYE

2016.augusztus 6-án
Gyülekező: 7-8 óra között versenyzők részére

(alapanyagról mindenkinek magának kell gondoskodnia)
Nevezési díj: 2000.-Ft értékben tartós élelmiszer

Program: 
Ünnepélyes megnyitó 10 órakor.
10.30.-tól 12.00.-ig ünnepi műsor 
Szavalat, népzene, ének,  néptánc, 

hastánc és nosztalgia zene
12.00.-tól ebéd /érvényes tagsággal rendelkezőknek: 1.000.- Ft 

kívülállóknak: 1.700.- Ft /
14.00. órakor tombola sorsolás

A hagyományok szerint az egyesület babgulyással készül vendégeink számára (térítés ellenében). 
Ebéd igényüket, kérjük előre jelezzék az Egyesületnél.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Rendezvény színhelye: 
Kállai Ferenc Kulturális Központ 

Gyomaendrőd, Kossuth u.9.

Rendezvényünket támogatja:
a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁHOZ ADOMÁNYOKAT ÉS TOMBOLATÁRGYAKAT SZÍVESEN FOGADUNK. 
VISSZAJELZÉST KÉRÜNK JÚLIUS 20-IG AZ EGYESÜLET IRODÁJÁBAN SZEMÉLYESEN, GYE. HŐSÖK 

ÚTJA 56, VAGY AZ EGYESÜLET TELEFONSZÁMÁN 386-677, V. 06 30 976 6610. 

Iványi Szilvia az egyesület elnöke         

Minden gyomaendrődi  
kisdiák a bizonyítvánnyal kap 
egy 10% -os beiskolázási ked-

vezményre jogosító
ZÖLD KUPONT!

Ezzel KERÉKPÁRT 
is nyerhetsz!

Az önkormányzati beiskolázá-
si utalványokat is sorsoljuk!

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915

Arany és ezüst 
AKCIÓ

Új ezüst árukészlet érkezett.
20% – 30% kedvezmény

Karikagyűrű 
AKCIÓ!

3 napos megrendelési 
határidővel

39. CIBERE GYEREKNAP a 
Besenyszegi Játszótéren
2016. július 30. (szombat) 15 óra

Fővédnök: Toldi Balázs 
Gyomaendrőd város polgármestere

Zenél nekünk Pólus Viktor, 
énekel Nagy Bettus, velünk lesz a 

Színfolt Mazsorett Csoport, a Rumba Tánc-
sport Egyesület, a Körösmenti Táncegyüttes, 

a Gyomaendrődi JUDO Klub.
Látható lesz Noé kutya bemutatója és 

Cibere a BOHÓC
18.30 a Vidra Járási 

Mentőcsoport kutya bemutatója
MEGLEPETÉS SZTÁRVENDÉG

Légvár, sárkányhajózás a gyerekeknek, 
arcfestés, lovas kocsikázás, tűzoltóautó, 

rendőrautó, köcsögtörés, bolond bicikli, játék, 
tuskó, dinnye és hordó gurító verseny, 

tombola, örömtűz
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Jelige: A Cibere Gyereknapon 
minden gyermek igyon tejet!

IV. FŐTÉRI 
SOKADALOM

2016. augusztus 20. 
(szombat)

 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér

15,00 Színes szórakoztató 
programok, közben 

17,00 Ünnepi 
Kenyérszentelés 

ökumenikus 
szertartás szerint
22,00 Tűzijáték

Mindenkit szeretettel várunk!
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XVIII. GYOMAENDRŐDI 
NEMZETKÖZI HALFŐZŐ VERSENY

2016. augusztus 13. (szombat)
Gyomaendrőd, Endrődi Népliget

A verseny fővédnöke: Jakab István, 
az Országgyűlés alelnöke

Nevezési határidő: 2016. augusztus 02. (kedd)
Nevezési lap igényelhető, Kállai Ferenc Kulturális Központ

5500, Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e-mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com

tel: 06 (66) 283-524
Kategóriák:
1. Dunai jellegű halászlé
2. Tiszai – Körösi jellegű halászlé
3. Egyéb halétel (halpörkölt, halpaprikás, stb.)
Program:
• 7,00 – 8,30-ig Regisztráció
• 9,00  Köszöntőt mond: Toldi Balázs 

 Gyomaendrőd Város polgármestere,
 Dankó Béla, országgyűlési képviselő
 Megnyitó beszédet mond: 
 Jakab István, az Országgyűlés alelnöke
Verseny szabályait ismerteti a Zsűri elnöke 
Mezőberényi Városi Ifjúsági Fúvószene-
kar előadása
Színfolt Mazsorett Csoport bemutatója

• 12,00 órától Ételek zsűrizése
 Csaba Rádió élő kívánságműsora
Horváth Rudolf és cigányzenekarának  
műsora

• 16,00  Eredményhirdetés
 Torony Band élő koncertje

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KREATÍV VARRODA

Ha új ruhát szeretne, 
vagy csak kisebb javtásokra 

van szüksége, 
keressen bennünket!

Az önkormányzat épületében
/Selyem u. 124./

az emeleten megtalál bennünket 
minden nap 8-15-ig.

Color Shop papírbolt
TANSZERVÁSÁR

10%
 KEDVEZMÉNY MINDEN 

TANSZERRE
Vásároljon nálunk, 

és vigye haza ajándékunkat!

Az OEP által finanszírozott gyógyászati szolgáltatások beteg által fizetett 
önrész összegek a Liget Fürdőben:

Medencefürdő   280 Ft
Gyógyvizes kádfürdő  200 Ft
Gyógymasszázs   250 Ft
Víz alatti vízsugár masszázs  200 Ft
Szénsavas kádfürdő   200 Ft
Víz alatti csoportos gyógytorna 200 Ft

Beutalt betegek az OEP által finanszírozott két beltéri gyógymedencét  
vehetik igénybe.
Azon vendégeink, akik a kezelések igénybevételét követően a fürdő  
többi medencéjét is szeretnék igénybe venni, kedvezményes  
kiegészítőjegyet vásárolhatnak:
Kedvezményes kiegészítőjegy:  400 Ft / fő / alkalom

1 Ft-os AKCIÓ a Liget Fürdő gyógyászatán!
60 kezelés = 1 Ft

Akció időtartama: 2016. szeptember 1. – november 30.

Aki a fenti időszakban íratja ki és veszi igénybe a 15x4 db kezelést  
(összesen 60 kezelést), azon betegeink számára 1 Ft-ba kerül az önrész.

Medencefürdő   280 Ft
Gyógyvizes kádfürdő  200 Ft
Gyógymasszázs   250 Ft
Víz alatti vízsugár masszázs 200 Ft
Szénsavas kádfürdő  200 Ft
Víz alatti csoportos gyógytorna 200 Ft

A kezelések csak szakorvosi beutalóval vehetők igénybe.
További információ: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Erzsébet liget 2.
Telefon: 66/386-039

Gyógyuljon 1 Ft-ért a Liget Fürdőben!

}helyett CSAK 1 Ft


