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Babamúzeum a Körös Látogatóközpontban
Dr. Latorcai-Ujházi Aranka és Dr. Latorcai János nagylelkű adománya

2016. június 13-án ünnepélyes keretek között nyílt meg az Aranka Babamúzeum. Dr. Latorcai-Ujházi Aranka
meghívást kapott egykori iskolájától,
hogy rendhagyó órát tartson a gyerekeknek. A meghívás szólt arra is, hogy
az ikonfestő művésznő kiállítást rendezzen ikonfestményeiből. Nem csak
ezek a rendkívüli programok valósultak meg. A Latorcai házaspár különleges babagyűjteményét, a kiállításukhoz
szükséges berendezési tárgyakat ajándékozta a városnak és a kiállítás költségeit magára vállalva megteremtették
egy babamúzeum alapjait. A kiállítást
Semjén Gabriella művésztanár nyitotta meg. Toldi Balázs polgármester
köszöntőjében elmondta: Gyomaendrődnek, az itt élőknek szüksége van
arra, hogy tiszteletet kapjanak, hogy
akik tehetik, segítsék boldogulását városunknak. A jó szó, a tenni akarás és
a tettek, számunkra nagyon fontosak.
Tisztelettel köszönjük Aranka asszony
nemes tettét és Alelnök úr nagylelkű
támogatását.
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Különleges kulturális programok, magas rangú vendégek
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából
a „Duna-Táj” Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Széchenyi Tudományos Társaság könyvbemutatójára
került sor 2016. június 12-én 10 órától
a Kner Nyomdaipari Múzeumban. A
Hősök és mártírok című könyvet Szilágyi Károly, Szunai Miklós és Weisz
Péter mutatták be. Az esemény házigazdái Toldi Balázs polgármester és
Fazekas Péter nyomdaigazgató voltak.
11 órától Dr. Latorcai-Ujházi Aranka ikonfestő művész Képbe foglalt
imádság című kiállításának megnyitóját tartották a Kis Bálint Általános
Iskola Hősök úti épületének aulájában. Köszöntőt mondott Dankó Béla országgyűlési képviselő. Az iskolát
Ágostonné Farkas Mária igazgató
mutatta be. A kiállítást Dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes nyitotta meg. A rendezvényeken többek között részt vett Dr. Latorcai János az
Országgyűlés alelnöke, Harrach Péter

a KDNP parlamenti frakciójának vezetője, Vantara Gyula országgyűlési
képviselő, Gajda Róbert kormánybiz-

tos, Dr. Pacsika György járásvezető és
a környező települések polgármesterei is.
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Dankó Béla országgyűlési képviselő közleményei
Az Országgyűlés
június 7-i egyes döntései
A
Ház
módosította
a
közbeszerzésekről szóló törvényt,
a
hatályos
szabályokban
a
közbeszerzésből kizárják azt a céget,
amelyet magyar vagy külföldi hatóság
kartellezés miatt büntetett 3 éven belül, a
szabály alól a kormány egyedi döntéssel
felmentést adhat (mert a bankszektor
különben nem tudná kiosztani az
uniós támogatásokat egy 2012-es
versenyhivatali határozat miatt).
Az egyes kárpótlással összefüggő
törvények módosításával a Kormány
célja az volt, hogy a kárpótlási folyamat
lezáruljon, annak első lépéseként a
„Földet a gazdáknak” program keretében
rendezni kívánja a kárpótlás során
hátramaradt termőföldek tulajdonjogi
helyzetét. Jelen törvénymódosítás
célja ezen ingatlanok értékesítési
lehetőségének megteremtése.
A Ház döntést hozott a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési és halászati
támogatásokhoz kötődően, melynek
fontos eleme, hogy kiegészítésre
került
a jogszerű földhasználat
igazolására vonatkozó szabályai. Ezek
alapján jogszerű földhasználóként kell
figyelembe venni a bíróság ideiglenes
intézkedése alapján földhasználónak
minősülőket, továbbá honvédelmi
rendeltetésű
terület
használatára
szerződés alapján jogosultakat.
Az Országgyűlés módosította
a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló törvényt, melynek
célja: egyrészt meghatározásra került,
hogy földek adásvétele és haszonbérlete
esetén milyen feltételek szükségesek
ahhoz, hogy egy személy ökológiai
gazdálkodásra
hivatkozva
legyen
elővásárló, ill. előhaszonbérlő. A
földforgalmi törvény az elővásárlási
és
előhaszonbérleti
sorrendben
kedvezményt biztosít az ökológiai
gazdálkodással foglalkozóknak, mellyel
eddig, a nem egyértelmű jogalkalmazási
gyakorlat miatt vissza lehetett élni,
másrészt a bírósági eljárásokban ügyféli
jogállást biztosít a helyi földbizottságok
feladatait
törvényi
felhatalmazás
alapján ellátó Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarának, hogy földadásvételekre
kiadott állásfoglalásai ellen benyújtott
települési önkormányzati kifogásokkal
szemben megfelelően tudja képviselni
szakmai álláspontját.

Az állami tisztviselőkről szóló
törvény
elfogadásával
közelebb
kerülünk ahhoz a célhoz, amelyben
a közigazgatás tisztviselői számára
olyan hivatásrend és ehhez kapcsolódó
illetményrendszer kerül kialakításra,
ahol
megbecsülik
a
szakmai
tapasztalatot.
A terrorizmus elleni fellépéssel
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot
fogadott el az Országgyűlés. A
javaslat nyomán felálló TIBEK
feladata
a
nemzetbiztonságot,
bűnüldözést, közbiztonságot vagy
más alapvető biztonsági érdeket sértő
adatok feldolgozásának, elemzésének
eredményeként a lehető legátfogóbb
kép összeállítása az ország terror,
illetve esetleges más fenyegetettségéről,
a belső biztonsági helyzetről, a
közbiztonság állapotáról. Minderről
tájékoztató rendszert működtet, értékelő
jelentéseket készít a kormány számára.
Magyarország Alaptörvényének
hatodik módosítására került sor.
Az Alaptörvény egy új, terrorveszélyhelyzet esetkörrel egészült ki. Ez
lehetőséget teremt a Magyar Honvédség
felhasználására, abban az esetben,
ha a rendőrség és nemzetbiztonsági
szolgálatok erői nem bizonyulnak
elégségesek. A különleges jogrend
kihirdetése
gyors
beavatkozási
lehetőséget biztosít, abban az esetben,
amennyiben
az
állampolgárok
mindennapi
élete
közvetlen
fenyegetésnek van kitéve
A Ház módosította a nemzeti
vagyonról szóló törvényt, annak
érdekében,
hogy
a
Nemzeti
Kastélyprogram
és
a
Nemzeti
Várprogram Kormány által elfogadott
helyszíneire EU-s forrás biztosítható
legyen, szükségessé vált a Nemzeti
vagyonról
szóló
törvényjavaslat
kiegészítése új helyszínekkel. Többek
között 2 Békés megyei épület is bekerült
a nemzeti vagyonnak minősülő épületek
listájába, a geszti Tisza-kastély és a
kondorosi Batthyány-Geist Kastély.
Az
egyes
adótörvények
is
módosításra kerültek. Az elmúlt
évek adóintézkedéseinek köszönhetően
sikerült olyan növekedésösztönző
adórendszert
kiépíteni,
amely
markánsan támogatja a családokat, a
munkavállalást, egyúttal mérsékeli a
kis és középvállalkozások adóterheit és
ösztönzi fejlődésüket, beruházásukat.
A 2017-es, vállalkozásbarát szemléletű
adócsomag elsődleges célja az adó-

és az adminisztrációcsökkentés. Az
adócsökkentés
adócsomagja
több
ponton is farag jövőre a közterheken.
A
legfontosabb
tervezett
adóváltozások 2017-ben az alábbiak:
• Az internet áfája 27-ről 18%-ra
csökken.
• A baromfihús, a tojás és a friss tej
általános forgalmi adója 5 %-ra esik.
• A két gyermeket nevelő családok
esetében a személyi jövedelemadó
gyermekkedvezményének
emelése
miatt még tovább nő a családi büdzsében
maradó összeg. Több mint 350 ezer
családnál együttesen 15 milliárd forintot
hagyunk. Ez pedig azzal jár, hogy a
négytagú, kétgyermekes családoknál
80-85 ezer forintot hagynak együttesen.
A Ház új törvényt hozott a jövedéki
adóról, amely a kőolaj világpiaci árához
kötötte és annak jelenlegi mértéke
alapján szeptembertől emelhetővé
tette az üzemanyagok jövedéki adóját,
hasonlóan
a
dohánytermékekhez,
amelyek jövedéki adóterhelése 2017
végére harmadával növekszik.
Az Országgyűlés elfogadta a
2017. évi központi költségvetést
megalapozó törvénycsomagot. A
törvény szabályozza, azokat az eseteket,
amikor az üzleti tevékenységgel
kapcsolatos adat nem ismerhető meg,
és a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok
szerződésben
foglalt
adatkiadásának szigorítását is.
Az 1956. évi forradalom és
szabadságharc utáni leszámolással
összefüggő elítélések semmisségének
megállapításáról
szóló
törvény
módosításra került a semmisség
igazolása iránti eljárás hatékonyabb
működése érdekében. A módosítás
célja, hogy a Kúria hatáskörébe
tegye át az eljárási jogosultságot, így
fellebbezésnek nem lesz helye és az
egyfokú eljárás hatékonyabb elbírálást
tesz lehetővé. Továbbá a módosítás
értelmében a semmisség igazolása iránti
eljárást a terhelt hozzátartozója a terhelt
életében is indítványozhatja, nem csak
halála után.
Egyes törvényeknek a szövetkezeti
hitelintézetek
integrációjával
összefüggő módosításáról szavazott
a Ház, melynek célja, hogy lezárja a
takarékszövetkezeti integrációt és teljes
egészében a bankfelügyelet ellenőrzése
alá rendelje a takarékszövetkezeti
rendszert a korábban tapasztalható
csalások és visszaélések megelőzése
érdekében.
folytatás a következő oldalon...
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Dankó Béla országgyűlési képviselő közleményei (folyt.)
Megjelent az M44-es kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás - Sikeres
közbeszerzés esetén év végén
kezdődhet az építés-

Június 1-jén megjelent az M44-es
gyorsforgalmi út leghosszabb szakaszának kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési felhívás. A kb. 62 km-es
szakasz Tiszakürt és Kondoros közötti területet köti össze. Az M44-es út
hossza összesen 111 km hosszú lesz.
A teljes hossz előkészítés szempontjából három szakaszra bontható, most a
legjobban előkészített szakasz kivitelezőjét keresik.- nyilatkozta Dankó Béla
országgyűlési képviselő, Békés megyei
útügyi biztos.- A további szakaszok,
vagyis a Nagykőrös-Tiszakürt (31
km) és Kondoros-Békéscsaba (18km)
közötti szakaszainak kivitelezőre vonatkozó ajánlati felhívása várhatóan
2016 végén jelenik meg. A kivitele-

Polgármesteri tájékoztató
Harminc napirendi pontot tárgyalt
a képviselő-testület legutóbbi ülésén.
A rendőrség, a hivatásos és az önkéntes tűzoltóság is beszámolt a tavalyi
évben végzett munkájáról. A beszámolókból tükröződött és a lakosság
is érezhette, hogy mindhárom testület
jól végezte munkáját, amelyet ez úton
is köszönünk. Első körben tárgyaltunk a hulladékszállításról. Az elmúlt
hónapokban a média is sokat foglalkozott a hulladékszállítás állami kézbe vételéről. A Gyomaközszolg Kft is
megérzi az egyelőre bizonytalan helyzetet, várjuk azokat a kormányrendeleteket, amelyek után majd látszik,
hogy hogyan tud működni a hulladékszállítás és hulladékgazdálkodás városunkban.
Módosítottunk azon a rendeleten,
amellyel az egészségügyi intézmény
dévaványai telephelyének létrehozásáról döntöttünk. Reméljük, hogy
csökkenni fog a sorban állás Gyomaendrődön, hogy az ellátás a finanszírozási helyzetre is pozitív hatással
lesz. Döntöttünk arról, hogy idén nyáron is legyen nyári napközis ellátás. A
Rózsahegyi Iskola kollégiumában lesz
a napközi, a feladatellátás a Térségi
Szociális Gondozási Központ Családsegítő Szolgálatára hárul.

A XVIII. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál közel 500 ezer Ft-os eredménnyel és jó véleményekkel zárult.
Sokan látogattak el a programokra a
környező településekről is. 2017-ben is
a május 1-i hosszú hétvégére tervezzük
a fesztivált.
Képviselő-testületünk
tárgyalta a Gyomaszolg Ipari park Kft. gazdálkodásáról készült belső ellenőri
jelentést. Az ellenőrzésre azért volt
szükség, mert a pénzügyi bizottság kifogásolta a nagy összegű veszteséget,
amit a kft. az utóbbi években felhalmozott. 2015-ben 46 millió Ft veszteséggel zárták az évet. A testületi
döntés értelmében tovább kell vizsgálni, hogy mi okozta, hogy öt év alatt
közel 100 milliós vagyonvesztés történt. Mi a rendkívüli nagy összegű hiány oka, illetve felmerült a felelősség
kérdése is. A testület döntött arról is,
felülvizsgálja a kft-k felügyelőbizottságainak hatáskörét, felelősségét és működési modelljüket. Szeretnénk, ha a
felügyelőbizottságok jobban kivennék
részüket a kft-k, gazdasági társaságok
ellenőrzéséből, többször tájékoztatnák
a képviselő-testületet. Szükség van arra, hogy tulajdonosként ellenőrzés alatt
tartsuk gazdasági társaságainkat, hogy
időben beavatkozhassunk. A közel 100

zés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában
valósul meg. A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint a jelenleg meghirdetett szakasz
kivitelezése a sikeres közbeszerzési
eljárás esetén 2016 év végén meg is
kezdődhet. Az új nyomvonalon, 2×2
forgalmi sávos kiépítésű gyorsforgalmi úton 4 külön szintű csomópontot,
44 alul- és felüljárót, Cserkeszőlőnél
és Kondorosnál egyszerű, Szarvasnál
komplex pihenőt alakítanak ki. A Körös folyó felett egy 450 m hosszú acél
ívhíd épül, díszvilágítással. Emellett
a szakaszon két kisebb híd épül egy a
Dögös-Kákafoki csatorna felett, valamint egy háromnyílású híd a MezőtúrOrosháza vasútvonal felett. Kardosnál
pedig üzemmérnökségi telep létesül.
millió Ft-os vagyonvesztés megfontolt
tulajdonosi szemlélettel és a kft vezetőjének felelős magatartásával megelőzhető lett volna.
Tárgyaltunk a Liget Fürdő fejlesztési
lehetőségéről, amely külső élményelemeket, csúszdaparkot jelentene. Több
koncepció van, ajánlatok is érkeztek,
eldőlt, hogy hol milyen csúszdapark
kerüljön kialakításra. Szeretnénk ha
ez kiemelné a gyomaendrődi Ligetfürdőt a környékbeli fürdők közül, egyben
verseny- és gazdasági előnnyel járna.
Látnunk kell a költségeket is, reméljük, hogy a megvalósításhoz külső forrást is tudunk találni.
Pályázatok benyújtásáról döntöttünk: a városháza épületén nyílászárócserét, külső hőszigetelést, napelemes
energetikai rendszer kiépítését tervezzük. Hasonlóan újulna meg a Rózsahegyi Iskola épülete is. Nagyon fontos
pályázatok ezek, az energetikai költségek igen magasak az önkormányzat
költségvetésében, tehát alapvető érdekünk fűződik ezek csökkentéséhez.
Döntöttünk a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének fejlesztéséről
is. Sportudvart szeretnénk kialakítani,
magyar forrásból. Öntött gumiborítású
udvart lenne, sport- és pihenő elemekkel. Út- és járdajavításra is nyújtottunk
be pályázatot, ez szintén magyar finanszírozású, 34 millió Ft-os pályázat,
több utca és járda újulna meg belőle.
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Polgármesteri tájékoztató lakossági felvetésekre
Lakossági felvetésekre válaszolva:
• Nem tervezzük, hogy bármelyik emlékművet is elvigyük a Hősök teréről, vagy a Szabadság térről. Megújult
környezetben és apróbb helymódosításokkal képzeljük el a tereket. Sikeres pályázat esetén olyan fejlesztések
valósulhatnak meg Gyomaendrődön,
amelyekhez hasonló projektek még
nem voltak a városban. Néhányan ettől megijedtek, vannak, akik ezt arra
használják fel, hogy téves tájékoztatást
adjanak.
• A jelenlegi képviselő- testület és a
polgármester célja, hogy minél több
külső forrás érkezzen a városba. Szeretnénk minden lehetőséget megragadni és kihasználni. Ezért is nyújtottunk
be két pályázatot a történelmi városközpontok fejlesztésére. Célunk, hogy
amennyiben lehetséges Endrőd és
Gyoma főtere is megújuljon és ez által Gyomaendrőd lépjen előrébb. Akkor se leszünk boldogtalanok, ha csak

az egyik pályázat nyer, mert az is a város fejlődését szolgálja. A „harmadik
városközpont fejlesztése”: A pályázati kiírásnak vannak bizonyos feltételei.
Ezeknek nem, vagy csak hiányoson
felelt meg a jelenlegi városháza környezete (hiányzó gazdasági funkció,
hiányzó elégséges önkormányzati ingatlantulajdon, hiányzó városközponti
jelleg). Nagy valószínűséggel nem tudtuk volna elérni a pályázati célokat és
nem tudtunk volna megfelelni a kritériumoknak. Örülök, hogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával és
sokan elmondják a véleményüket testületi ülésen vagy leírják egy újságban.
Bízom benne, hogy akik így tesznek,
azok a pályázataink sikereiért is sokat
tesznek és célként lebeg előttük a város
fejlesztése, illetve az, hogy a vélhetően
utolsó uniós pályázati ciklusban minél
több eredményt érhessünk el. Annál is
inkább bízom, hogy TOP-os pályázataink nyerni fognak, mivel Zalai Mihály
a megyei közgyűlés elnöke, ittjártakor

hangsúlyozta, hogy a megyei közgyűlés alelnökének a személyében nagyon
erős lobbistája van a városunknak.
• Nem azért emelte a képviselő-testület
a helyi népszavazáshoz szükséges aláírások számát, mert fél attól, hogy elindul egy helyi kezdeményezés. Azért
emeltük meg a törvény által biztosított
25%-ra, hogy a valóban komoly társadalmi támogatást, erős legitimitást élvező kezdeményezések esetén kelljen
kiírni a helyi népszavazást, mivel ennek jelentős költsége teljes egészében a
város költségvetését terhelné
• Azt a szóbeszédet pedig, hogy váljon
el Gyoma és Endrőd, igazából komolytalannak érzem. Azt hiszem, hogy aki
ezt kitalálta, nem gondolta végig. Nem
foglalkozott azzal, hogy milyen gazdasági, közigazgatási és erkölcsi hátrányt
jelente mindkét településrésznek. Bár
abban is biztos vagyok, hogy van, aki
el tudná magát képzelni Endrőd polgármestereként.
Toldi Balázs polgármester
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei

További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Vendéglátói szakmai nap

A Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi
Osztályának 2016. április 20-i sikeres
előadását követően, mintegy a „road
show” folytatásaként ezúttal a járás-

ban működő, vendéglátással foglalkozó vállalkozások lettek megszólítva. A
nyári szezonra tekintettel elsősorban
a vendéglátás fogyasztóvédelmi, illetve élelmiszer-biztonsági kérdéseiről
hangzott el előadás. Mivel az ellenőr-

zési tapasztalatok szerint még mindig
sok a hiányosság a vonatkozó jogszabályok ismerete tekintetében, ezért a
vállalkozói igényekkel összhangban a
Kormányhivatal fontosnak tartja ezen
ismeretek bővítését, ezáltal is csökkentve az ellenőrzések során feltárt
hiányosságokat, egyben növelve a fogyasztói érdekek védelmét.
A rendezvényt dr. Pacsika György
járási hivatalvezető nyitotta meg, majd
dr. Lukácsi Krisztina, a Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Dr. Pethő Hajnalka Katalin osztályvezető és Teller
Zsuzsa élelmiszer-biztonsági felügyelő prezentációban mutatta be azokat
a legfontosabb tudnivalókat, melyek
hasznos segítségül szolgálnak a vállalkozóknak mindennapi tevékenységük
jogszerű gyakorlásában.

Fontos változások az aktív korúak ellátásában!

Fokozottabb figyelmet igényel az ügyfelektől a pénzbeli ellátásokkal összefüggő jogszabályváltozás
Módosultak az aktív korúak ellátására vonatkozó jogszabályi rendelkezések 2016.05.01. napjával, mely
változások elsősorban a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetését
érintik!
A 2016.04.30. napját követően indult
eljárások eredményeként megállapított ellátások esetében az ügyfeleknek
már 8 napon belül be kell jelenteniük

a szüneteltetésre, illetve a szüneteltetés megszüntetésére okot adó körülményeket annak érdekében, hogy a
hatóság az ügyfél számára legkedvezőbb időponttól tudja az ellátást továbbfolyósítani.
Kiemelt változás továbbá a jogosulatlanul igénybe vett ellátásokkal ös�szefüggő visszafizetési kötelezettség,
mely a hatályba lépett változások ered-

ményeként érint minden ügyfelet, aki
jogosulatlanul vette igénybe az ellátást.
A pénzbeli ellátásokat érintő változásokkal összefüggésben a Kormányablakban dolgozó ügyintézők, illetve
a települési ügysegédek részletes tájékoztatást adnak már a kérelem benyújtásakor, illetve kiemelt fontosságú a
hatósági határozatok értelmezése, kellően alapos elolvasása!

Partnerségi Fórum Gyomaendrődön
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2016.
június 7-én Partnerségi Fórum került
megszervezésre a városházán, melyen
dr. Pacsika György járási hivatalvezető, Toldi Balázs, Valánszki Róbert,
Kovács Mária polgármesterek mellett közel 40 munkáltató vett részt. A
programban lehetőség van arra, hogy
a gyomaendrődi járásban lévő vállalkozások, képző intézmények, helyi
önkormányzatok, civil szervezetek,
kamarák összefogásával Járási Foglalkoztatási Paktumot hozzanak létre.
A program célja, hogy inaktívak

és álláskeresők bevonásával a vállalkozások munkaerőigényeire reagálva
történjen gazdaságfejlesztés, keresletvezérelt képzések valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség,
bértámogatások nyújtásával.
A rendezvényen Toldi Balázs Gyomaendrőd város polgármesterének
köszöntőjét követően Tímárné Buza
Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
mutatta be a megyei és a járási munkaerő-piaci, foglalkoztatási jellemzőket, a hazai és európai forrásokból
nyújtott támogatási lehetőségeket. Ezt

követően Hollósi Szabolcs a szombathelyi BFH Európa projektfejlesztő és
tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója
beszélt a paktumok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokról. Toldi Balázs polgármester
ismertette a konzorciumi partnerek
körét, a fejlesztési elképzeléseket,
majd hozzászólásokra adott lehetőséget.
A partnerségi munka elkezdődött, a pályázat beadását követően az év második félévében, illetve
2017-2020 között valósulhatnak meg
a fejlesztések.
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei
A Gyomaendrődi Járási Hivatal FogFókuszban a tanácsadás
lalkoztatási Osztályának szakemberei

az idén tavasszal is több alkalommal
képzési és álláskeresési tanácsadásokkal nyújtottak segítséget a mihamarabbi munkaerőpiacra kerülés érdekében.
A csoportos és egyéni formában történő tanácsadások felkészítik az ügyfeleket a számukra megfelelő célállás
megtalálására, elérésére, illetve meghatározza számukra azokat a képzési irányokat, konkrét lehetőségeket,
amelyek elősegíthetik a megfelelő
munkahely megtalálását. Különösen
ajánlottak a szolgáltatások pályakezdő fiataloknak, a legalább 3-6 hónapja
munkát keresőknek, az 50 év feletti álláskeresőknek, és a Gyes-ről, Gyed-ről,
ápolási díjról visszatérő ügyfeleknek
is. A széles körű munka eredményeképp 2016. első négy hónapjában 260
fő vett részt valamilyen típusú szolgáltatásban, mely elősegítette a kitűzött
célok megvalósulását.

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

Pedagógus Nap

Június 3-án, pénteken rendezte
meg a KLIK Szarvasi Tankerülete és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a

városi pedagógusnapot. Az eseményen
adták át az arany- és gyémántdiplomákat,
az 50 illetve 60 éve pedagógus oklevelet
szerzett tanároknak, tanítóknak,
óvónőknek. Itt adta át Toldi Balázs
polgármester a Gyomaendrőd Város
Nevelésügyéért Elismerő Oklevelet
Szabó Tiborné, a Vásártéri Óvoda
dolgozójának. Az ünnepségen Kepenyes
András a tankerületének igazgató és
Toldi Balázs polgármester köszöntötte
a gyomaendrődi pedagógusokat,
Műsorszámokkal felléptek a város oktatási
intézményeinek óvódásai, diákjai, tanárai.
60 éve szerezett oklevél alapján
gyémánt diplomások:
Dinya Illésné
Horváth Lajosné
Stef Istvánné
Szabó Zoltánné
Tímár Imréné
Gácsi László
Vámos László
50 éve szerzett oklevél alapján
arany diplomások
Kovács Gáborné
Veres Antalné
Veres Lászlóné
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Szabadságolás a Városi Egészségügyi Intézményben
A Városi Egészségügyi Intézmény
dolgozóinak egységes szabadságolása alatt a rendelések szünetelnek,
az intézmény zárva lesz.
Nyári szünet: 2016. július 25-től
augusztus 7-ig
Téli szünet: 2016. december 19-től
december 31-ig.

Új szakorvosok az
egészségházban
A Bogrács Napja
Június 5-én, szombaton Öregszőlőben rendezték meg a XIV. Bogrács
Napját. A főzőversenyen három kategóriában - paprikáskrumpli, pörkölt
és egyéb étel- mérették meg főzőtudományukat a baráti társaságok,
családi csapatok. Toldi Balázs polgármester megnyitója után Farkas
Zoltánné a Rózsahegyi Házat mű-

ködtető alapítvány vezetője ismertette a programot, majd Tímár Attila, a
zsűri elnöke hasznos tanácsokkal látta el a csapatokat. Egész nap változatos programok, majális hangulat
szórakoztatta az érdeklődőket. Iskolatörténeti kiállítást és veterán gépjármű bemutatót is láthattak, akik
kilátogattak a bogrács napjára. A 40
ételből a zsűri döntése alapján adták
ki a helyezéseket és a felajánlott különdíjakat.

A távozott szakorvosok helyére minden
erőforrást és lehetőséget megragadva,
igyekszünk új orvosokat találni. Sajnos
az egészségügyben lévő általánosan
jelentkező orvoshiány megnehezíti ezt
a munkát. Örömmel számolok be arról,
hogy Dr. Kiss Éva meg kezdte rendelését
Gyomaendrődön. A neurológus szakorvos
49 éves, 1992-ben szerzett diplomát a
Szegedi Tudományegyetemen.
Szakvizsgái: Neurológia 1997,
Egészségbiztosítás 2011. Egyéb
végzettsége: Orvos-közgazdász 2004.
A doktornő a Vasútegészségügyi
Szakrendelőben (Békéscsaba) is dolgozik.
Rendelési ideje: Hétfő és csütörtök:
13.30-18.00. A neurológiai szakrendelésen
a várakozási idő azt jelenti, hogy a
következő rendelésre tudnak időpontot
adni a jelentkezőknek.
Dr. Fülöp Ferenc radiológus szakorvos
40 éves. Diplomáját 2001-ben szerezte
a Vasile Goldis Tudományegyetemen,
Aradon. Radiológia szakvizsgát tett
2014-ben. Munkahelye a Békés Megyei
Központi Kórház Pándy Kálmán
Tagkórház Radiológiai Osztályán van.
Rendelési ideje: Csütörtök: 13.0015.00, ultrahang: 15.00-19.00
Dr. Tóth Mariann bőrgyógyász
szakorvos 44 éves. Diplomáját a
Szegedi Tudományegyetem szerezte
1998-ban. Bőrgyógyászat szakvizsgát
tett 2003-ban. Munkahelye a
Vasútegészségügyi
Szakrendelő
Békéscsaba Bőrgyógyászatán van.
Rendelésre előjegyzést a jelentkezéstől
számított második hétre kapnak a
betegek.
A labornál jelenleg nincs várakozási
idő. A radiológiára, ultrahangra, egyelőre
többet kell várni, de bizakodóak vagyunk,
hogy sikerül megoldani további rendelési
idővel, akár újabb kolléga belépésével
a várakozási idő problémáját.
Lemák György intézményvezető
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Kis Bálint Napok
Rendhagyó órák

Jubileumi megemlékezést
tartott a Kis Bálint Általános
Iskola, amely 15 éve vette
föl Kis Bálint igazgató-ta-

nító nevét. Az ezt megelőző,
rendhagyó órák megtartására előadóként az iskola egykori diákjait kérték fel.
Valuska Lajos

dr. Stef Györgyi
dr. Rácz Beáta

Gyalog László
Tóth Zoltán

Tímár Albin, Tímár Attila

Toldi Balázs

dr. Latorcai-Ujházi Aranka

Szilágyi Edit
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A közmunkaprogram hírei

A járási startmunka belterületi közutak mintaprogramjának keretében a
tavaszi parkoló építéseket követően
járdaépítésre került sor. A besenyszegi
városrészben a Fő úttal párhuzamos utcáknak a vasúti pályatest felőli végeit
összekötő új járdaszakasz létesítésére került sor mintegy 500 méter hos�szan. A mintegy 650 m2 felületű 130
cm széles járda kivitelezési költségeinek jelentős részét a Belügyminisztérium finanszírozta. A 10 cm vastag járda
a kor követelményeinek szinte minden
szempontból megfelelő, reméljük, a lakosság örömmel használja majd. Az
új járdaszakasz létesítését, a korábban
keskeny, rossz minőségű, helyenként
balesetveszélyes járdaszakasz indokolta.

A járási startmunka mezőgazdasági
mintaprogram keretében megkezdődtek
az egynyári virágok kiültetési munkálatai. A mintegy 35.000 db virág döntő
része a város köztereit, parkjait díszíti majd egészen októberig. Az előállított
virágok mennyisége egyrészt lehetőséget
nyújt további új virágágyások létesítéséhez, valamint a lakosság felé történő értékesítésre is.

A járási startmunka mezőgazdasági
mintaprogramjának részeként a virágosítás mellett 2 ha cirok, 15 ha kukorica, 23
ha napraforgó termesztésére is sor kerül.
A májusiban megkezdődtek a növények
kapálási munkái is. Cirokból a tavalyi
évhez hasonlóan seprűt fognak kötni a
közfoglalkoztatottak, míg a többi kapásnövény termésének egy része az állattartó telep takarmányszükségletét fedezi
majd, a többi része értékesítésre kerül. A
program új eleme a körömvirág termesztése 0,5-ha-on, melynek virágát a szárítást követően szintén értékesíti majd az
önkormányzat.

A járási startmunka „illegális szemétlerakó-helyek felszámolása” mintaprogramjának keretében tovább folytatódtak
az illegális szemétlerakók felszámolási
munkálatai. Az Öregszőlőben lévő Kondorosi út és Ugari út kereszteződésében
csak a májusi hónapban kétszer kellett
több teherautóra való szemetet összeszedni, és elszállítani.

Az önkormányzat célja ebben az évben is - a város szépítésén túlmenőenaz egyre több értékteremtő tevékenység
bevezetése, melyek segítségével egy önfenntartóbb közmunkaprogram hozható létre.
Varju Róbert közmunkavezető
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Év végi hírek a Kistérségi Óvodából
Májusban is vidám, változatos programok színesítették óvodásaink életét.
- A Kistérségi Óvoda valamennyi
nagycsoportos gyermeke részt vett Erdei Ovi programunkon. Három napig
a Templom-zugi holtág gyönyörű, természetes környezetében ismerkedtünk
az élővilággal.

- Százszorszép Óvodánk tehetséges
kis rajzolói az Alföldvíz rajzpályázatán 150.000 forintos kirándulási támogatás nyertek. A jutalomkiránduláson
így minden iskolába készülő nagycsoportosunk részt vehetett. A Debreceni
Kerekerdő Élményparkban igazi mesevilágba csöppentünk bele, sok-sok
mozgásos játékkal és élménnyel gazdagodva.

- Minden óvodánk megszervezte szokásos év végi kirándulását is.
A Margaréta és a Csemetekert ovik
gyermekei Túrkevére, míg a Százszorszépek Szarvasra látogattak el.
- Meghitt, családok és vendégek körében megszervezett évzáró és ballagó
ünnepségeken köszöntünk el az ős�szel első osztályba készülő gyermekeinktől.

Mit kívánjak nyárra?
„Homokvárhoz - kupacot
Horgászoknak - kukacot
Hegymászóknak - nagy hegyet
Hűs fagyihoz - friss jeget
Folyópartra - fát, nagyot
Vakációt - száz napot! „
(T. Horváth Ede)

- Megrendeztük a hagyományos
Gyermeknapot is, amelynek egyik
kiemelkedő eseménye volt a motoros felvonulás. Játékmotorokon, rollereken, futóbicajokon szeltük át a
város utcáit, tereit. A Csemetekertben ugrálóvár, arcfestés, torta és vidám játékok várták a kis csemetéket.
A Százszorszépek és Margaréták pedig együtt engedték a magasba a színes lufikat s közösen fogyasztották el
a tortát. Ezután kipróbáltuk az új udvari játékokat.

- A Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda testvérvárosi
meghívást kapott a Nagyenyedi „Első lépések” Óvoda kollektívájától. A
kedves invitálásnak eleget téve 5 fővel
képviseltük intézményünket.
- A két napos program kiemelkedő
eseménye volt május 27-én a „Májusi virágok” Táncfesztivál, melyen a
nagyenyedi óvodákon kívül Fehér megye több óvodája is színvonalas műsorokkal mutatkozott be.
- Május 28-án délelőtt óvodalátogatással egybekötött tartalmas szakmai
beszélgetésre és tapasztalatcserére
került sor vendéglátóink 7 csoportos
óvodájában. A délutáni szabad program keretében egy élményekben
gazdag közös kirándulás megszervezésére került sor a közeli Torockóra és
Torockószentgyörgyre.

- Prof. Luminita Daniela Josan igazgató asszony kinyilvánította, hogy a településeink közötti szakmai kapcsolatot
nagyra értékelik, melyet hamarosan
egy testvéróvodai megállapodás keretében is hivatalossá teszünk.
Nevelési évünk végéhez közeledve szeretnénk megköszönni a Kedves
Szülők egész éves együttműködő támogatását! Kívánunk a nyárra minden
családnak sok-sok együtt töltött kellemes napot, jó pihenést!
A Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda dolgozói
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A Kis Bálint Általános Iskola eseményei
Rendhagyó órák,
foglalkozások
A Kis Bálint Napok 2. napján
rendhagyó órákat tartottak az iskolához kötődő sikeres életpályát befutó egykori gyomai diákok. Dr.
Latorcai-Ujházi Aranka előadása az
ikonfestészet történelméről, a liturgikus képi ábrázolás sajátosságairól szólt. Toldi Balázs polgármester a
közigazgatási rendszer felépítését, az
önkormányzatok szerepét ismertette
a tanulókkal. Timár Albin és Timár
Attila mesterszakácsok szakmájuk
érdekességeit mutatták be. Dr. Stef
Györgyi kardiológus a tájékozódási
futásról tartott gyakorlati bemutatóval egybekötött rendhagyó foglalkozást. Gyalog Irén tanító és Gyalog
László koreográfus ikertestvérpár a
néptánc alapjaival, Szilágyi Edit és
Megyeri Csaba a társastánc alaplépéseivel szórakoztatta a növendékeket.
Dr. Rácz Beáta állatorvos házi kedvenceinkkel kapcsolatos tudnivalókról tartott előadást. A tanulók részt
vehettek még Valuska Lajos gimnáziumi tanár rendhagyó irodalom óráján és a Körösmenti Íjfeszítő Egylet
hagyományőrző bemutatóján. A különleges előadások, bemutatók, az a
meghívott vendégek munkássága követendő mintát nyújt általános iskolásainknak.

„…alma a fájától.”
A Kis Bálint Napok második estéjén az idén harmadik alkalommal került megrendezésre a szülő-gyermek
párosok gálaestje. A színvonalas, változatos műsorban magyar és német
nyelvű mesemondók, zenészek, tornászlányok, nép- és társastáncosok,
mazsorettek, versmondók, énekesek
szerepeltek. A tehetséges gyermekek,
szüleikkel közösen nyújtottak felhőtlen, vidám perceket az érdeklődők
számára.

Az iskolanévadó tiszteletére
rendezett emlékünnepség
Az emlékünnepségen az iskola irodalmi színpada és énekkara műsorral
tisztelgett Kis Bálint emléke, életműve előtt. Az iskola 15 évvel ezelőtt vette fel a református rektortanító nevét,
akinek nevelő-tevékenységét, a gyomai reformátusság életében betöltött
szerepét méltatták közösen diákok,
pedagógusok. A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték Gyomaendrőd
elöljárói, a társintézmények vezetői,
nyugdíjas pedagógusok, szülők. Itt
került sor az iskola és a Gyermekekért
Alapítvány által létrehozott díjak, elismerések átadására, a gyerekek és pedagógusok jutalmazására.

Gyomaendrődi Járási
Hivatal jutalmazza a
kiemelkedő tanulókat
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala
fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot
építsen ki Gyomaendrőd köznevelési intézményeivel. Ezért az idei évben
első alkalommal egy végzős diákot
jutalmazott a nyolc év alatt nyújtott
példamutató magatartása, kiemelkedő tanulmányi eredménye és kiváló
sportteljesítménye alapján. Az elismerést Dr. Pacsika György járási hivatalvezető nyújtotta át a Kis Bálint
emlékünnepségen Gál Bence 8. b
osztályos tanulónak.

További információk a
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu
oldalon találhatók.

2016-ban Kis Bálint-díjat kapott:
Kereki Irén, tanító, Ladányi Sára 8. c
osztályos tanuló.
Az iskola nevelőtestületének határozata alapján a Kis Bálint Általános
Iskola Kiváló diákja címet Gál Bence
8.b. osztályos tanuló nyerte el.
Az év közössége Iványiné Varga
Marianna vezetésével a 4.b osztály
lett.

Az év szülőjének Kissné Csalah
Anitát választották, az év diákja címet
Farkas Dóra végzős tanuló kapta meg.
Az idén Mészáros Szabolcsnak nyújtotta át Halászné Dr. Balogh Erzsébet
a Halász István-díjat.
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
A Rózsahegyi Napok
díjazottjai
A nevelőtestület által adományozható díjat Paróczai Zoltánné tanítónő
kapta kiemelkedő pedagógiai munkájáért. Az igazgató által adományozható díjat pedig a nyugdíjazás előtt álló
igazgató helyettesek vezetői munkájuk elismeréseként, és az iskola köszönetének kifejezéseként. Almási
Gergelyné és Uhrinné Darvas Erzsébet másodszor kapott Rózsahegyi
Díjat, első alkalommal kiemelkedő
pedagógiai munkájukért kapták az elismerést. Az Endrődiek Baráti Köre

Lengyelországban jártunk
Pilznói testvériskolánk meghívásának eleget téve idén is négy remek
napot tölthettünk Lengyelországban sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett
nyolcadikos tanulóinkkal. A gyerekek családoknál voltak elszállásolva, ez kitűnő lehetőséget biztosított
számukra az angol nyelvtudásuk fejlesztésére. Mindemellett bepillantást
nyerhettek egy másik nép kultúrájába,
mindennapjaiba. Első este grillpartira voltunk hivatalosak az egyik lengyel családhoz, ahol a közös sütögetés
és játék közben gyorsan feloldódtak a
gyerekek. Másnap a festői szépségű

Éden földön a
Nemzeti Színházban
A Rózsahegyi vetélkedő győztes és
második helyezett csapata, valamint
öt arra érdemes rózsahegyis diák, május 29-én Budapestre utazhatott, hogy

Szent Imre emlékéremmel jutalmazta Gellai Fanni 7. b osztályos tanulót

kiemelkedő tanulmányi munkája elismeréseként.

Zakopanéba kirándultunk, ahol túráztunk a Koscielikói völgyben, átküzdöttük magunkat a Fagyos-barlangon,
siklóval felmentünk a Gubalowka
hegyre, ahonnan megcsodálhattuk a
Tátra havas csúcsait, majd fagyiztunk
a Krupowki utcán. Másnap Lengyelország legrégebbi sóbányájába, a Bochniai
sóbányába látogattunk,
ahol lecsúsztunk a 120
m-es
bányacsúszdán,
földalatti
kisvasúton
utaztunk, a gyerekek
fociztak és kosaraztak
a bányában kialakított
sportpályán, s eközben

élveztük a rendkívül egészséges klímát. A napok gyorsan teltek, új barátságok születtek, sok új élménnyel
gazdagodtunk. Az újabb találkozásra nem kell sokáig várni, mivel június
végén a lengyel gyerekek látogatnak el
Gyomaendrődre.

a Nemzeti Színházban megtekintse
Szarka Tamás Éden földön című zenés
fantasy darabját. Nemcsak a gyönyörű
dalok, hanem a Bozsik Yvette által koreografált táncjelenetek is lenyűgöztek minket. A színházlátogatás előtt
alkalmunk nyílt az új Nemzeti Színház épületének a megcsodálására. A

darab megtekintése előtt körülvezettek bennünket a színházban és ezután
megkoszorúztuk Rózsahegyi Kálmán
portréját a Galériában, ahol egyik diákunk elszavalta névadónk kedvenc
versét. A kiránduláson mindenki jól
érezte magát, és sok szép élménnyel
gazdagodva tértünk haza.
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei (folyt.)
„Szövegelő” verseny a
Könyvtárban
A Határ Győző Városi Könyvtár ebben a tanévben is meghirdette a Szövegelő című versenyét. Az
öt forduló során megoldott feladatlapok eredményei alapján a legjobbakat döntőre hívták meg, mely két
korcsoportban került megrendezésre 2016. május 19-én és 20-án. Iskolánkat 32 fő képviselte ezen a játékos
megmérettetésen, ahol a város három
általános iskoláinak tanulói vegyes
csapatokban küzdöttek meg a helyezésekért. Iskolánból a következő tanulók jutottak be a döntőre: Fekécs
Zsófia, Nagy Kata, Gombkötő Zsófia, Braun Barbara, Burai Barbara,
Nedró Luca, Putnoki Balázs, Papp
Máté, Horváth Nikolett 2. osztályosok. Hanyecz Nikolett, Gellért Milán,
Szűcs Kinga, Kereki Lili, Mészáros
Viktória, Szalóki Lolita, Pádi-Klein
Boglárka, Mikó Zoltán, Kovács Gergő, Koloh Bernadett, Gulyás Kitti 3.
osztályosok. Keresztes Fanni, Nagy
Dominik, Lovász Laura, Tímár Barbara, Dinya Kata, Dinya Zsóka, Boross Elizabet, Gellért Zalán, Csomós
Zoltán negyedikesek, Fekécs Hanna,
Kereki Nóra, Molnár Marcell az ötödik osztályosok közül.

Nyelvvizsgásaink
Iskolánk angol tanárainak eredményes munkáját bizonyítja, hogy évről
évre sikeresen szerepelnek tanulóink
az angol nyelvvizsgán.
Ebben az évben C típusú (komplex) bizonyítványt szereztek: Varga
Petra, Szurovecz Fanni, Kósa Fruzsina 8. a osztályos tanulók, Horváth Fanni, Horváth Kitti, Zanyik
Elizabet a 8. b osztályból.
Sikeres szóbeli vizsgát tettek: Parrag Gergő, Kovács Szilvia, Lakatos
Rikárd az a osztályból, Tóth Zoltán
és Nótári Csenge pedig a b-ből.

Iskolánkban történő
eseményekkel kapcsolatos
további információk a
www.rozsahegyiiskola.hu
oldalon találhatók.

Sportsikerek
A FODISZ Békés megyei szervezetének rendezésében 2016. május
19-én lezajlott atlétika döntőn nagy
sikerrel szerepeltek tanulóink: A 3.
korcsoportban Bán Imre 100m-es síkfutásban 3. kislabda hajításban 1. helyezett lett. Budai Márk 300 m-es
futásban szintén 3. lett, távolugrásban
pedig 1. Deli Zoltán kislabda hajításban, Budai Róza távolugrásban szer-

Kirándulás Pécsre
Az NTP-RHTP-15-0064 azonosító számú „Ünnepeljünk együtt” című pályázat keretein belül két napos
kirándulást szerveztünk a bevont tanulók számára Pécsre. Első utunk
a Színes Gyöngyök Egyesület által
működtetett Kóstolda étterembe vezetett, mely az ország első cigány lakásétterme. Itt megismerkedhettünk
az igazi, hagyományos roma konyhával és ízvilággal. Előételként szalonnás lecsót kóstoltunk punyával, majd
csontleves és cigánypecsenye következett és végül desszertként asz-

zett bronzérmet. A IV. korcsoportosok
is eredményesen szerepeltek: Molnár Ferenc 200 m-es futásban és súlylökésben is a dobogó legfelső fokára
állhatott, 100 m-en pedig ezüstérmes
lett. Budai Péter 400 m-en ért elsőként
a célba. A csapat tagjai voltak még seres Zoltán, Dávid Patrik, Bán Péter,
felkészítő tanáruk Nagy Sándor volt.
Az I. helyezettek jogot szereztek az
országos döntőn való részvételre, melyet Zánkán rendeznek.

talkörül futkosós házi rétest ettünk.
Ezután az étteremtől nem messze lévő Gandhi Gimnáziumba mentünk,
mely az ország első roma nemzetiségi érettségit adó intézménye. Miután elfoglaltuk szálláshelyünket,
a pécsi tévétoronyhoz indultunk,
melynek tetejéről csodás panoráma
tárult elénk. A délután további részében Pécs belvárosának a felfedezése következett. A másnap délelőttöt a
Mecsextrém Parkban töltöttük, ahol
kipróbáltuk a fák ágai között kialakított kötélpályát, boboztunk, majd
hazaindulás előtt megebédeltünk a
Tepsifüles étteremben.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység
Lendületben a DÖK

A tavalyi tanévben rendhagyó módon, „disputás” keretek közt megrendezett DÖK napon rengeteg
megvalósításra váró ötlet hangzott el
a diákok részéről azzal a céllal, hogy
tegyék vonzóbbá, mozgalmasabbá
a gimnáziumi diákéletet. Az év elején újonnan megalakuló, részben régi,
részben új tagokkal felálló iskolai diákönkormányzat lelkesen vágott bele
a tervezésbe, szervezésbe. Első lépésként, a mai kor elvárásainak megfelelően facebook csoportot nyitottak, hogy
a munkájukat segítő pedagógussal akár
napi kapcsolatban legyenek, ha szükséges. Rendszeres gyűléseik során újabb
és újabb ötletek születtek, vagy éppen
a már kialakult és elfogadott javaslatokat pontosították. Természetesen
figyelembe vették a korábbi hagyományokat is, az iskolavezetés kérésére több alkalommal rendkívüli gyűlést
hívtak össze egy-egy aktuális feladat
elvégzése miatt. Hagyományosan részt
vettek a karácsonyi jótékonysági akcióban, a téli ünnepkörhöz kapcsolódóan
dekorációs versenyt szerveztek, közreműködtek a Fecske-hét, a Nyílt nap
sikeres lebonyolításában. Szent Miklós napján a város összes általános iskolájába és a gimnáziumba eljutottak
ajándékaik egy rövid műsor keretében,
a gyerekek nagy örömére. Rendhagyó módon rendezték meg idén a karácsonyi műsort is „Népek karácsonya”
címmel. Egy-egy kiválasztott európai ország karácsonyi szokásai elevenedtek meg az osztályok által készített

PowerPoint előadások, ételek nyomán.
Az idei év diákönkormányzati napján
akadályversenyt szerveztek, melynek
helyszínéül - az iskolán kívül – a Körös
Látogatóközpont, a Képtár, a Liget és
a katolikus Jézus Szíve Templom szolgált. Bekapcsolódtak a városi szinten
meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtő versenybe is, ahol kategóriájukban első helyet értek el. A Múzeumok
Nemzetközi Napja alkalmával „Gyerünk a múzeumba!” néven programot
szerveztek a gyomai Alkotóház területén. A tábortűz melletti éneklés,
a kemencés lekváros kifli, a forró tea
kellemes emlék marad a résztvevők
számára. A tanév utolsó, várva várt rendezvénye a sok év után újra megrendezésre kerülő Iskolabál volt, melyre az
iskolai DÖK tagjai, a diákok és tanárok jó része lelkesen készült. „Fotósarok”, üzenőfal, retro-disco, hidegtálas
vacsora, szépen feldíszített terem és
egy kis meglepetés várta az érkezőket.
A bál nagyon jó hangulatban telt, s az
üzenőfal feliratai alapján jövőre várják
a folytatást. A gyerekek aktív szervezőmunkáját elismerve a nevelőtestület
igazgatói dicséretben részesítette az iskolai Diákönkormányzat minden tagját, külön kiemelve Hunya Réka 11. A
osztályos tanuló lelkes tevékenységét.
Az iskolai DÖK tagjai a 2015/2016os tanévben: Bíró Gyula, Panyik Szabolcs, Neibort Tibor, Paróczai Gergő,
Kis Fruzsina, Czeglédi Renáta, Marjai Boglárka, Békési Bálint, Hunya Réka, Szatmári Fanni, Adame Kíra, Nagy
Sándor, Győrfi Anett, Fekécs Gergely,
Gonda Imola, Ungvölgyi Péter.

„Tanuljunk nyelveket,
hidd el, megéri…”
Iskolánk tanulói a 2015/16-ös tanévben is szép eredményeket értek el a
nyelvvizsgákon, s várhatóan a felsoroltakon kívül a nyár folyamán még
néhányuknak megérkezik a vizsgabizonyítványa, róluk a későbbiekben
adunk hírt.
Angol nyelv...
Felsőfok „C”: Lancaster James Lucas
(10. A), Valuska Tamás (11. A). Felkészítő tanáraik: Rovnyik Katalin, Hüse Julianna
Középfok „C”: Szujó Róbert (10.
A osztályos tanuló), Deli Csenge,
Frolyó Karolina, Csordás Aliz, Hunya Réka (11. A osztályos tanulók),
Csatári Bence, Deák András (13. A
osztályos tanulók). Felkészítő tanáraik: Rovnyik Katalin, Varsányi Gyula
Középfok „A”: Törőcsik Richárd, Törőcsik János, Botos Pongrác (10. A
osztályos tanulók), Kéri Miklós (13.
A osztályos tanuló). Felkészítő tanár:
Rovnyik Katalin
Középfok „B”: Burai Éva (10. A). Felkészítő tanár: Rovnyik Katalin
Német nyelv
Középfok „C”: Putnoki Tamás, Csatári Zsófia (13. A osztályos tanulók).
Felkészítő tanárok: Elek Gyöngyvér,
Timár Marianna, Deliné Dobó Tünde
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Mentők Napja

Május 11.-én a mentők napja alkalmából a helyi mentőállomás dolgozói
általános iskolákba látogattak el. Meg-

A
megvételre kínálja az alábbi
gépeket, gépjárműveket:
1. TZ-4K-14 kistraktor (érvényes műszakival)
2. Tatra Mixer (lejárt műszakival, üzemképes
állapotban)

3. MTZ-80 Traktor (érvényes műszakival)
4. BH 025 Árokásó (érvényes műszakival)
5. IFA W50 billenős (érvényes műszakival)
6. Harkov F 16 M(RS) (érvényes műszakival)
7. Poclein kotró (bontásra)

tekinthették mentő gépkocsi felszerelését. Újraélesztési bemutatót láthattak,
amit ki is próbálhattak. Nagy érdeklődéssel figyelték az eszközökről szóló ismertetést. Sok gyermek kipróbálta

az újraélesztés technikáját. Nem titkolt
szándékuk volt, hogy minél fiatalabb
korban betekintést szerezzenek a mentőszolgálat életébe, elsajátítsák az elsősegélynyújtás alapjait.

Minden gyomaendrődi
kisdiák a bizonyítvánnyal kap
egy 10% -os beiskolázási kedvezményre jogosító
ZÖLD KUPONT!
Ezzel KERÉKPÁRT
is nyerhetsz!
Az önkormányzati beiskolázási utalványokat is sorsoljuk!

Berill Ékszerüzlet

Érdeklődni telefonon: Dinya József
+36 20/383 6077, vagy előzetes egyeztetés után személyesen, Gyomaendrőd
Ipartelep u. 2. telephelyen, ahol a
gépjárművek is megtekinthetők.

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

Fő út 222.
Tel.: 70/354-8915

Ballagási arany és ezüst

AKCIÓ

Új ezüst árukészlet érkezett.
20% – 30% kedvezmény

Karikagyűrű

AKCIÓ!

3 napos megrendelési
határidővel

GYOMASZOLG KFT.
SZOLGÁLTATÁSA
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

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.
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A Galaktika Baráti Kör vendége volt
Knoll Gyula és Viszkok András

2016. május 28-án, szombaton a
Kállai Ferenc Kulturális Központ és
a gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör
civil szervezet közös rendezvényt
szervezett. Gál Imre, az esemény főszervezője köszöntötte az egybegyűlt
érdeklődőket és az előadókat. A rendezvényre nem csak a helyi lakosok
látogattak el, hanem vidékről is szép
számmal érkeztek, pl. Békéscsabáról
vagy Dévaványáról is.

Kétszer is találkozott azonosítatlan repülő objektumokkal a levegőben. Egyszer éjjel lepték meg Kaposvár felett,
majd rá egy évre nappal is a Karakum
sivatag és a Kaszpi-tenger tenger felett.
Arról is beszélt, hogy a személyes találkozása után hogyan változott meg
az élete. Az egészsége megromlása
után sajnos nyugdíjaztak és ezt követően bújta a könyveket és az újságokat:
mindent elolvasott, ami az UFO témá-

Az első előadó Lovag Knoll Gyula
repülőezredes, a Szent György lovagrend priorja volt. Az előadására sok
helybéli, környékbeli szakmabeli is kíváncsi volt: ennyi repülőgép vezető, és
sárkányvitorlázó még egy helyen talán
nem is volt Gyomán. Az első részben elmesélte az érdeklődőknek, hogyan lett
vadászpilóta már fiatalon. 1960-ban elsőnek repült a hangnál sebesebben hazánkban egy MiG-19M repülőgéppel.
Később, mint repülőtér pk. h. a MiG
-21 -en repült. A repülései során tízszer volt a halál markában, egy lezuhanást és 9 kényszerleszállást élt átt.

hoz kapcsolódott. Négy könyvet jelentetett meg: hármat repüllőgépes és
egyet UFO-témában. Előadásában beszélt az univerzum kutatásáról, isteni
teremtett lényekről, emberi lényekről,
kapcsolatokról és kapcsolattartókról,
hibridemberekről, a belső földről, a
Méh Rendről és a szabadkőművesekről, illuminátikról, hibrid háborúról és
a legvégén II. János Pál intő szavaival
búcsúzott a hallgatóságtól. „Ne féljetek, Szeressetek!”
Viszkok András író, ufókutató beszélt az újdonságokról az UFOkutatásban, valamint új eseteket és

Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja.
Kiadja: Kállai Ferenc Kulturális Központ Felelős kiadó: Benéné Szerető Hajnalka
Telefon:66/283-524, email: kfkk.gyomaendrod@gmail.com (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár. Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2016. szeptember hónapban jelenik meg.
Köszönjük a fotókat:
Ász Fotó Sztanyik Krisztina,
			
MotoFotó Koloh Judit, Ungvölgyi Zsuzsanna.
Engedélyszám: 163/0613-1/2007 - ISSN 20624352 (nyomtatott) - ISSN 20624492 (online)

kutatási trendeket vázolt fel a hallgatóság előtt. „Érdekességek a naprendszerben címszó alatt” tartott
beszámolót, amiben a NASA hivatalos
Hold- és Marsfelvételeiről hallhattunk
érdekes dolgokat. Ez után a rodokról
volt szó, ill. hogy Magyarországon hol
lehet eső előtt – már ha szerencsénk
van - a legjobban lefényképezni vagy
videózni ezeket a lényeket/tárgyakat
(pl. Miskolc, Mexikóvölgy kőbánya). A
harmadik részben az „új típusú repülő
szerkezetekről az égen”volt szó, majd
ezt követte a „fantom rakéták nyomában (ghost rockets)” címmel tartott
előadása. Később egyéb kutatási irányzatokról mesélt, így pl. az exobolygó
kutatásról, vagy az alvási paralízisről
(sleep paralysis) és a földönkívüli élet
kutatásáról. A legutolsó blokkjában arról beszélt, hogyan szűnnek meg magyar UFO-kutatási csoportok és mivel
foglalkozik a magyarországi média.
Az előadásokat követően kérdéseket tehettek fel a hallgatók az előadóknak. A kérdések és válaszok után Gál
Imre, a gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör egyik vezetője megköszönte az
előadóknak és a résztvevőknek, hogy
eljöttek a rendezvényre. A Galaktika
Baráti Kör köszöni az előadóknak, valamint a helyszínt és technikát biztosítóknak a sikeres közreműködést.
Hamarosan visszanézhető lesz a
gyomaendrődi helyi televízión is a rendezvény.
Az előadások fóliája letölthető a
www.galaktikaklub.hu oldalról.
Cikk, fotó: Galaktika Baráti kör

A RUTIN
AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. július 5, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

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:ELM:82,35%
VSM:FORG:40%
K.K.:154.790,OKÉV: 04-0089-05 Akkr.lajstromszám: 00533020
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Regionális bajnoki címek atlétáinktól

Kiválóan szerepeltek atlétáink Békéscsabán május 10-én a Sport XXI.

Alapprogram Dél-Alföldi Régió Egyéni versenyén. Az U 9 korosztályban

nagy fölénnyel győzött 600m síkfutásban Vaszkán Milán, 2:05,2p-es időeredménye kiemelkedőnek számít. Az
U 11-eseknél Tamási Ferenc 800m- en
II., míg 60m gátfutásban III. lett, a lányoknál Tóth Rebeka győzött 60m-en
9,4mp-el, míg kislabdahajításban III.
helyen végzett. Az U 13 korosztályban
Szlancsik Bence magabiztosan győzött
60m gátfutásban 10,5mp-el, míg Karsai Gábor 1000m-en volt a leggyorsabb
3:25,1p-es időeredménnyel fölényesen
győzött. A lányoknál Weigert Enikő
bronzérmes lett 1000m-en.
Május 24-én ugyanebben a versenyrendszerben a Pálya 1 versenyre került
sor ahol csapatverseny formájában mérettek meg a gyerekek. Az U 11 megyeválogatott csapatával aranyérmet
szerzett Vaszkán Bence és Tamási Ferenc, míg a „B” csapattal ezüstérmet
szerzett Vaszkán Milán, Csikós Márkó
és Tóth Rebeka.
A versenyzők felkészítői Vaszkán
Gabriella Kölyök Atlétika csoportvezető és Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétika szakedző.

A Körös-Kajak Sportegyesület hírei

Hét aranyérem az Országos
Szabadidős Diák Kupáról

2016. június 3-5-ig került megrendezésre a Kajak-Kenu Országos Diákkupa a Velencei Tónál, ahol a Körös
Kajak Sportegyesületből 30 versenyző állt rajthoz a 10 évesektől az egyetemistákig minden korosztály képviselte
az iskoláját.
Egyéniben szerzett aranyérmet:
Fekécs Hanna, Hermeczi Richárd, Megyeri Milán, párosban: Bencsik Adrián, Weigert Zsolt, Kata Dominik,
Megyeri Milán
Ezüstérmet nyert: Bereczki Barbara, Vanini Fanni, Laskai Ádám, Varjú Marcell
Bronzérmet szerzett: Medve Gergő,
Tímár Csanád párosban és a kajaknégyes: Hermeczi Richárd, Varjú Marcell, Medve Gergő, Tímár Csanád.
4. hely.: Giricz Bettina, Varga Zsanett, Weigert Zsolt
5. hely.: Kéri Virág, Hinel Attila,
Kun Csanád, Bencsik Adrián
6. hely.: Putnoki Róbert
A leigazolt versenyzők közül kiemelkedő eredményt ért el Gellai Ger-

gő, aki 3. helyen ért célba, ugyanúgy,
mint két héttel előtte a Maraton Magyar Bajnokságon Győrben.

Gratulálunk nekik és edzőjüknek,
Csőke Zsoltnak.
Körös-Kajak SE
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Tartják a színvonalat a Fitneszes lányok

Az Aerofit DSE gyomaendrődi versenyzői ismét képviseltették magukat a május 8-i algyői Fit-Kid dance és
dance-show bajnokságon. Egyéni versenyszámban közel 150 egyéni versenyző, valamint 10 csapat vett részt a
megmérettetésen.
A gyomaendrődi lányok eredményei
Dance egyéni: 1. B. korcsoport: Varsányi Misell 12. helyezett 2. A. korcsoport: Farkas Lili 11. helyezett
Dance Show: Ketchup Song - 2. helyezett (Csath Hédi, Farkas Lili, Fekécs
Zsófi, Lövei Kíra, Nagy Andrea, Papgáti Nóri)
Csókkiránynők – 4. helyezett (Csipai Csenge, Farkas Lara, Ignácz Csenge, Kiszely Kitti, Sztvorecz Gréti,
Varsányi Misell, Vass-Róza Jázmin)
Az Aerofit DSE edzői csapata Békés megye számos pontján segíti a fiatal tehetségeket abban, hogy kellően
felkészüljenek és még szebb eredményeket érjenek el a különböző hazai

versenyeken, ezzel is népszerűsítve
a sportágat és Békés megyét. A foglalkozások Gyomaendrődön kívül
Békéscsabán és Mezőberényben zajlanak, heti rendszerességgel. Az őszi,
országos hírű bajnokságot az Aerofit

DSE csapata szervezi és látja el a fontosabb teendőket. Már most hatalmas
érdeklődés övezi a versenyt.
A versenyzők felkészítői: Gergely
Orsolya torna edző, valamint Farkas
Viktória és Nánási Irén szülők.

Ismét bajnoki sikerek a KSI-nél

Május végén rendezték meg Győrben az Országos kajak – kenu Maraton
Bajnokságot. Hagyomány, hogy május végén itt szállnak vízre a maratoni
számok szerelmesei, de az egész kajak – kenu társadalom tiszteletét teszi a Mosoni Duna partján, ahogyan
a KSI Gyomaendrőd versenyzői is. A
tavalyi maratoni sikereiket is felülmúlva: két első helyet, hat harmadik

és két negyedik helyet szereztek. Fodor Bence K-2 10 km-es távon óriási
csatában elsőként siklott át a célvonalon, Országos Bajnok lett. Győztesként szállt ki a hajójából Wágner
Anna is, aki folytatva a tavalyi sikersorozatát ismét magyar bajnoki címet
szerzett.
Bronzérmes versenyzők a következők: Szántó Milán, Kalmár Lilla,

Várkonyi Sarolta, Berta Bence, Fodor
Napsugár, Sági Aliz, Dékány Gergő.
Negyedik helyezettek, ami szintén kiváló eredmény: Lehoczky Levente,
Nagy Kristóf.
A nyári szünet kezdetével a sportolóink nagy része Dömsödre költözik,
ahol eltöltenek egy hetet és a budapesti klubtársaikkal együtt készülnek az
év további versenyeire.

„Bomba” siker az Országos kajak – kenu Diák Kupán

A Velence tavi Sukorón rendezték
meg a kajakosok Országos Diák Kupáját. (Diákolimpiáját)
Igazolt versenyzők eredményei 1 - 6

1. hely Mk - 4 2000 m Fodor Napsugár,
Sági Alíz, Várkonyi Sarolta
1. hely K - 4 2000 m Fodor Bence
2. hely Mk - 1 2000 m Várkonyi
Sarolta
2. hely Mk - 1 2000 m Nagy Kristóf.
2. hely Mk - 1 2000 m Wágner Anna
2. hely Mk - 4 2000 m Rau Zsolt,
Dékány Gergő, Nagy Kristóf
3. hely Mk - 4 2000 m Ilyés Inez.
Wágner Anna
3. hely K - 4 1000 m Szántó Milán
4. hely Mk - 1 2000 m Sági Alíz
4. hely K - 1 1000 m Szántó Milán
5. hely K - 4 500 m Rau Mariann,
Ozvald Maja, Dékány Vanda
5. hely K - 2 1000 m Szántó Milán
6. hely Mk - 1 2000 m Dékány Gergő
6. hely Mk - 4 2000 m Fodor Attila,

Gyetvai Máté
Az eredményesen szerepelt tanulók jogosultak lesznek a továbbtanulási
többletpontok beszámítására is!
Szabadidős versenyzők 1 - 6 eredményei
2. hely Mk - 1 500 m Strausz Balázs
2. hely Mk - 2 500 m Barna Gergő,
Horváth Zalán
3. hely K - 1 500 m Oláh Evelin
4. hely Mk - 2 500 m Kis Bálint, Hajkó
János
4. hely Mk - 4 500 m Strausz Balázs,
Barna Gergő Hajkó János, Kis Bálint
Szegeden az I. ifjúsági világbajnoki
válogatón Szántó Milán - még serdülő
korú versenyző- is rajthoz állt. Milán
fiatal kora ellenére az előkelő 5. helyen
végzett K – 2 500 m-en Penz Ákossal.
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Ne legyen
bombázás
Gyomaendrődön!
2016. augusztus 5-7 között kerül
megrendezésre a XXX. Bogártalálkozó.
A szervezők nevében Kardos Ferenc
arra kéri a tisztelt lakosságot, hogy
ne legyen vízibombázás a bogaras
felvonulás alatt. Sajnos az utóbbi években
nagyon eldurvult és veszélyessé vált a
locsolkodás. A bogaras autókat egyre
nehezebb rávenni a szép hagyományokkal
rendelkező felvonulásra, mert a
vízibombák és műanyag palackos
vizek dobolása komoly kárt tesz
az autókban. Ezen felül rendkívül
veszélyes a közlekedőkre és magukra
a látványosságot nézőkre is. Kérik, hogy
ne használják a vízibombákat! Ez a
tevékenység közúti veszélyeztetésnek
és rongálásnak is számít, a rendezők
élnek a feljelentés jogával. Továbbra is
lehet locsolkodni, vigyázva és ügyelve
arra, hogy senkiben, semmiben ne
tegyenek kárt!
Kulturált, jó szórakozást
kívánnak a rendezők!

GÁZSZÜNET

Körös Látogatóközpont
Gyomaendrőd, Jókai Mór u. 6.

ARANKA JÁTÉKBABA
MÚZEUM

Dr. Latorcai – Ujházi Aranka
Babagyűjteményéből
Nyitvatartási időben
látogatható.

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.
Tel: 06(66) 283-524

NYÁRI TÁBOR A KÖRÖSÖK
ÖLELÉSÉBEN
6-12 éves gyerekek számára
Turnusok: I.hét 2016. július 4 – 8.,
II.hét 2016. július 11 – 15.,
III.hét 2016. július 18 – 22.,
IV.hét 2016. július 25 – 29.,
V.hét 2016. augusztus 1 – 5.

Részvételi díj: 9.900Ft/fő/hét
Az ár tartalmazza az ebédet és uzsonnát.

Körös Látogatóközpont
Gyomaendrőd, Jókai Mór u. 6.

Jelentkezés minden hétköznap 8-16 óra
között: 06 (66) 283-524
E-mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a MOL Földgázszállító Zrt.
2016. július 13. napján 10,00 órától
14,00 óráig Gyomaendrőd településen
az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.
Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy
a vészhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében
a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést
szüneteltetni szíveskedjenek.
Vízi színpad
Gyomaendrőd, Erzsébet liget

Vízi színpadi bemutató
2016. június 30-án 18:00 órától
Bemutatót tart a gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus
Gecseiné Sárhegyi Nóra
vezénylésével

