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A Kállai Ferenc Alapítvány, a Kál-
lai Ferenc Népfőiskola Alapítvány és 
a Pesti Magyar Színház igazgatósá-
ga a Kállai Ferenc Emlékév kapcsán  
Kállai ’90 címmel rendezett kiállítást 
Keleti Éva fotóművész munkáiból.

Keleti Éva ihletett fotóin a feled-
hetetlen színművész, Kállai Ferenc 

közel 60 színházi és magánéleti pilla-
natát örökítette meg. Egy filmrészlet-
tel megidézték Kállai Ferenc emlékét, 
tisztelegve a színművész életpályája 
előtt. A fotókiállítás a megnyitót kö-
vetően egy hónapig látható a Pesti Ma-
gyar Színház Szalonjában, az emeleti, 
nézői fogadótérben. A kiállítást Zalán 
János a Pesti Magyar Színház igazga-
tója, a Kállai Ferenc Alapítvány kurá-
tora nyitotta meg. 

Köszöntőt mondott: Toldi Balázs 
Gyomaendrőd város polgármestere és 
Dr. Szonda István a Kállai Ferenc Nép-
főiskola Alapítvány elnöke.

A kiállításon részt vett a Kállai Fe-
renc Alapítvány titkára Pergel Zsuzsa 
és a kuratórium tagjai, a Kállai Ferenc 
Népfőiskola Alapítvány több kurátora, 
valamint a magyar színjátszás kiváló-
ságai, és a Kállai Ferenc Díjasok.
Keleti Éva képeit láthatták a 
gyomaendrődiek is, 2015. október 2-án 
az akkor még Katona József nevét vise-
lő művelődési központban.

A fotók több pesti színházban 
is kiállításra kerülnek. A helyszí-
nen folytatott egyeztetések alapján  
körvonalazódik, hogy a Kállai Emlék-
év lezárására Gyomaendrődön kerül 
majd sor.

Kállai ’90 – kiállítás megnyitó

Toldi Balázs polgármester

Toldi Balázs és Keleti Éva fotóművész Toldi Balázs, Pergel Zsuzsa, Lampl Lajos

Dr. Szonda István



2

A képviselő-testület soros ülésén sok 
fontos ügyet tárgyaltunk. Több beszá-
molót is meghallgattunk és jóváhagy-
tunk. A város lakosságát széles körben 
érinti az egyik napirendi pont, a Városi 
Egészségügyi Intézmény megürese-
dett vezetői álláshelye. Dr. Torma Éva 
főorvos asszony decemberben kere-
sett meg azzal, hogy 2016. január 1-től 
a békés Megyei kormányhivatalnál fog 
munkát vállalni. A képviselő-testület 
azonnal kiírta a pályázatot, amelyre a 
megadott határidőre egy személy nyúj-
totta be pályázatát. Dr. Lemák György 
bemutatkozott a bizottsági üléseken, 
meghallgatta szakmai bíráló bizottság, 
pályázatát véleményezte az egészség-
ügyi intézmény közössége is, akik egy-
hangúan támogatták a kinevezést. A 
pályázatát egyébként bárki megismer-
hette, a város honlapján tettük közzé. 
A képviselő-testület Dr. Lemák Györ-
gyöt a városi egészségügyi intézmény 
vezetésével 2017. február 28-ig ideig 
bízta meg. Remélem, ez idő alatt ki-
derül, hogy helyes döntést hoztunk és 
az intézmény magas színvonalon ké-
pes ellátni a lakosságot. Jelenleg hiány 
van szakorvosokból: bőrgyógyász, re-
umatológus, neurológus és radiológiai 
szakorvosra lenne szükségünk. Sajnos 
ezeken a szakterületeken fokozottan 
érződik az általánosan is jelentkező or-
vos, szakorvos hiány. Több irányban is 
folytatunk tárgyalásokat, bízom benne, 
hogy hamarosan pozitív előrelépésről 

tudunk beszámolni. A laboratóriu-
mi ellátással kapcsolatban folyamatos 
egyeztetések zajlanak a szolgáltatóval. 
Megkötöttük azt a szerződést, amely 
lehetővé tette, hogy jelenleg egy hétre 
csökkent a várakozási idő. Folyamat-
ban van a szolgáltatás felülvizsgálata, 
illetve annak vizsgálata, hogy ki lás-
sa el a feladatot a jövőben. Az új intéz-
ményvezetőnek már ez is feladata lesz, 
hogy egyeztessen az OEP-pel, segítse 
a képviselő-testületet a legjobb döntés 
meghozásában. A döntés csak olyan le-
het, amely a lakossági ellátás színvona-
lát javítja.

A termőföldek hasznosításáról is be-
számolót fogadtunk el. Fontos kiemel-
ni, hogy a korábbi évekkel ellentétben, 
nem csak a földalapú támogatás jelent-
kezett bevételként, hanem a földmű-
velő tevékenység is eredményes volt. 
A Belügyminisztérium is elismerte a 
közfoglalkoztatásban elért eredménye-
inket, emellett a lakosság is pozitívan 
fogadta és ítélte meg a város szépülő 
köztereit, a virágosítást, a zöld felüle-
tek kezelését. Ezek a visszajelzések, a 
Belügyminisztériumi dicséret igazol-
ja számunkra, hogy jó úton járunk. 
Március elsejétől indul az új közfog-
lalkoztatási program. A tavalyi foglal-
koztatott létszámot meghaladó méretű 
lesz, több mint 300 fő foglalkoztatásá-
ra nyílik lehetőség. A már bevált, ko-
rábbi elemek mellett újabb elemekkel 
bővül majd a közfoglalkoztatás.

Az öregszőlői utak állapota, hiá-
nya több évtizedre visszanyúló prob-
léma, nem a jelenlegi testület ideje 
alatt alakult ki. Sajnálatos, hogy a ko-
rábbi évtizedekben nem valósult meg, 
hogy évente, vagy kétévente megcsi-
náltak volna egy-egy utat, mert akkor 
ma már minden utcában lehetne köz-
lekedni.  A mostani, csapadékos idő-
járás rendkívüli módon megnehezíti 
az ott élők mindennapjait. Számunk-
ra minden lakos egyformán fontos, 
ismerjük a problémákat és tenni aka-
runk értük. A képviselő-testület nagy 
felelősséget válall abban, hogy előrelé-
pés történjen. A mintegy 8,5 km hiány-
zó út beruházási költsége meghaladja 
a százmillió forintot, a hivatal mun-
katársai már minden szükséges ada-
tot összegyűjtöttek. A Vidékfejlesztési 
Program keretén belül remény van egy 
külterületi úthálózat fejlesztési pályá-
zat indulására, amelyre benyújtjuk a 
pályázatot, ha a feltételek lehetővé te-
szik. Ha külső forrásból nem valósít-
ható meg, sajáterős megoldásról kell 
döntenünk, melynek kifutási ideje több 
év. A lakossági önerő is kérdéses, erről 
is egyeztetni fogunk. Március elején 
lakossági fórumot tartunk az IKSZT-
ben, ahol részletesen igyekszünk vá-
laszolni minden felmerülő kérdésre. 
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a bel-
területi utak, különösen a Fő út, a Baj-
csy út állapota is napról-napra romlik. 
Ebben az ügyben is egyeztetés folyik a 
Közútkezelő Kht-val.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri tájékoztató

2016 márciusában 2,5 milliárd 
forint összegű útfelújítás kezdődhet 
meg Békés megye közútjain
A Békés megyei úthálózat állapota 
az elmúlt évtizedek alatt az 
alulfinanszírozás és a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok miatt súlyosan 
leromlott. A burkolat hibái 
különösen kedvezőtlen időjárási 
körülmények között komoly 
baleseti veszélyforrást jelentenek 
a közlekedők számára. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által 
idén tavasszal indítani tervezett 
útfelújítási program országos 
szinten mintegy félezer km hosszú 
főúti és mellékúti szakaszt érint, mely 
mintegy 69 milliárd Ft összegből 
valósul meg. Békés megyében ezen 
projekten belül 17,44 km hosszan 
megvalósuló beruházások a burkolat 

megerősítését, a forgalombiztonság 
és a kapacitások növelését 
eredményezik. Békés megyében az 
idei évi útfelújítási program elsősorban 
a 44. és 47. számú főutakat érinti, 
emellett felújításra kerül az Okányt 
és Vésztőt összekötő út egy szakasza. 
A 44. számú főúton, Szarvas és 
Kardos közötti szakaszon, illetve 
a Kondoros területén fekvő 
szakaszon, összesen 14 km hosszan 
indulnak meg a javítási munkálatok, 
míg a 47. számú főúton, Körösladány 
területén, pedig 1,6 km hosszan. Az 
Okányt és Vésztőt összekötő 4235. 
számú út 1,8 km-es hossza újul meg. 
A 2,5 milliárd Ft összegű forrásnak 
köszönhetően javulhat megyénk 
elérhetősége, biztonságosabbá 
válhat a közlekedés. 
Dankó Béla, országgyűlési képviselő

Sajtóközlemény- Békés megyei útügyi biztos
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

Folytatódik a „Földet a gazdáknak!” 
program Békés megyében

A „Földet a gazdáknak!” program 
keretében folytatódik az állami földek 
értékesítése Békés megyében és a 
Gyomaendrődi Járásban is. A cél az, 
hogy a termőföld azok tulajdonában 
legyen, akik megművelik azt, tehát a 
magyar gazdáké, a magyar földműveseké, 
Békés megye tekintetében elsősorban az itt 
földet művelő gazdáké. Az állami földek 
értékesítése átlátható módon, nyilvános 
keretek között fog megtörténni, árverés 
formájában. Az árveréseket a Békés Megyei 
Kormányhivatal fogja lebonyolítani, 
a Nemzeti Földalap munkatársainak 
közreműködésével, közjegyző jelenlétében. 
A licitálások a megyei jogú városokban, 
Békés megye estében Békéscsabán fognak 
megszervezésre kerülni. Az árverésekkel 
kapcsolatos hirdetmények megtekinthetőek 
az NFA honlapján, a bekesijarasok.hu 
és a beol.hu portálokon, ezen kívül 
a Gyomaendrődi Járási Hivatalban, 
valamint az érintett önkormányzatoknál 
is kifüggesztésre kerültek. 

A járást érintő árverések 2016. március 
7-én, 10-én és 11-én a Békés Megyei 
Kormányhivatal központi épületében 
(Békéscsaba, Derkovits sor 2. földszint 
nagyterem), március 18-án, 22-én és 
23-án pedig a Járványvédelmi Központ 
konferenciatermében (Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2.) kerülnek megtartásra. 
A járásban 73 db földrészlet került 
meghirdetésre, ez mintegy 1000 hektárt 
és összesen több, mint 2 Milliárd Ft 
összértékű kikiáltási árat jelent. A 
részvételi feltételekre és az árverések 
lebonyolítására vonatkozó szabályok az 
előző ütemhez képest nem változtak. 

A törvény értelmében egy gazda 
maximum 300 hektár földnek lehet a 
tulajdonosa, vagy haszonélvezője. A 
licitáláshoz a kikiáltási ár 10 %-ának 
megfelelő letéti összeg szükséges, az 
árverés a piaci ár + 10%-ról indul. Az 

árverésen az nyer, aki a legmagasabb árat 
kínálja. További részletes információk a 
www.nfa.hu oldalon érhetők el.

Nyílt Nap a 
Gyomaendrődi Járásban 

A Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016. 
február 10-én és 18-án, nyílt nap keretében 
fogadta a Bethlen Gábor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium; a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium; 
valamint a Gyulai SZC Dévaványai 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma végzős 
diákjait. A rendezvények első részében 
dr. Pacsika György hivatalvezető úr 
köszöntötte a résztvevőket és ismertette 
a járási rendszer működését. A program 
második felében a diákok meglátogatták 
az osztályokat, ahol a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal osztályvezetői szakmai 
tájékoztatást nyújtottak az ott folyó 
ügyintézési lehetőségekről.

A diákok személyes látogatás keretében 
megismerkedhettek a Foglalkoztatási 
Osztály alábbi tájékoztatási és ügyintézési 
lehetőségeivel:
- Ifjúsági garanciarendszer/GINOP 5.2.1.
- képzési lehetőségek,
- elhelyezkedési támogatások,
- egyéni tanácsadás,
- internetes álláskeresés lehetőségei  
www.munka.hu, www.vmp.hu,
- pályaismereti TOTÓ.

A Kormányablak Osztály általános 
bemutatása mellett a szervezeti egységnél 
intézhető feladatok közül az alábbiakra 
tért ki részletesebben az osztályvezető:

- hagyományos okmányirodai ügyek 
(személyi okmányok, gépjármű ügyintézés, 
egyéni vállalkozói ügyek)

- új, elektronikus tároló eszközzel 
rendelkező személyi igazolványok (eSzig) 
kiadása, ezzel kapcsolatos új lehetőségek

- a kormányablakban továbbítás céljából 
előterjeszthető kérelmek benyújtása

- a kiegészítő szolgáltatások közül 
ügyfélkapu nyitása

Hivatásos Gépjárművezetői 
Országos Program 

A Magyar Közúti Fuvarozók 
Egyesülete (MKFE) a Kormány felé 
tett jelzése alapján 6000 fős létszámhiány 
van a hivatásos gépkocsivezetőkből 
Magyarországon, így a 1560/2015.(VIII.7.) 
Kormányhatározat alapján elindult a 
Hivatásos Gépjárművezetői Országos 
Program.

Kik és hogyan tudnak részt venni 
a programban? 

A képzésben részt venni szándékozók 
a lehetőségről az Országos 
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 
Kft ( OFA NKft.)  honlapján (www.ofa.
hu) tájékozódhatnak és ezen a felületen 
regisztrálhatják is magukat. A munkaadók 
pedig a magyarországi székhelyű 
áruszállítással, személyszállítással, 
fuvarszervezéssel üzletvitelszerűen 
foglalkozó Munkáltatók, a Magyar Közúti 
Fuvarozók Egyesületén (MKFE), illetve 
a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói 
Ipartestületén (NIT Hungary) keresztül 
csatlakozhatnak.
A képzésbe való belépés feltételei
C+E+GKI kategória
- minimum 8 általános iskolai végzettség
- minimum 21 éves életkor 
-minimum 2 éves, B kategóriás jogosítvány
- orvos alkalmasság: II. csoport
- PÁV III.
- nyilatkozat arról, hogy nem áll vezetéstől 
eltiltás hatálya alatt
C+D+GKI kategória 
- minimum 8 általános iskolai végzettség
- minimum 24 éves életkor
- B kategóriás jogosítvány
- orvos alkalmasság: II. csoport
- PÁV II. 
- nyilatkozat arról, hogy nem áll vezetéstől 
eltiltás hatálya alatt

További információk a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályain érhetők el!

További hírek és információk: 
Tel: 66/581-320, www.bekesijarasok.hu
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Képviselői 
fogadó óra

Farkas Zoltánné a 6. számú 
választókörzet lakói részére 
képviselői fogadóórát tart 

2016. március 30.-án 16-17 óráig, 
a polgármesteri hivatalban.
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Új igazgató főorvos a város egészségügyének élén

Dr. Lemák György vagyok, 1963. 
05. 13-án születtem Budapesten. Csa-
ládommal jelenleg is itt élünk. Párom 
szintén orvos. Két gyermekünk van, 
mindketten tanulnak. Kislányunk az 
idén érettségizik, a fiunk egyetemis-
ta. Már gyermekkoromban érdeklőd-
tem a természettudományok iránt, így 
viszonylag hamar elhatározásra jutot-
tam leendő hivatásomat illetően. A bu-
dapesti Szent László Gimnáziumban 

érettségiztem.  Egyetemi tanulmánya-
im megkezdéséig az egészségügyben 
dolgoztam. 1994-ben végeztem a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemen. 
A tanulás és a munka mellett természe-
tesen szakítottam időt a szórakozásra 
és a sportra is. Már tíz évesen igazolt 
játékos voltam, sőt a mai napig fontos 
szerepet tölt be az életemben a moz-
gás. Gyakorló orvosként belgyógyá-
szaton és klinikai laborban dolgoztam. 
Ezen időszak alatt a betegellátás nemes 
feladata mellett az egészségügy intéz-
ményrendszerének számos problema-
tikájával szembesültem, ami egyszerre 
volt lehangoló és rendkívül motiváló. 
Ezt követően a Richter Gedeon Gyógy-
szergyárban helyezkedtem el, ahol te-
rületi vezetőként számos, a vezetéssel 
és irányítással kapcsolatos ismeretre 
tettem szert. Az egyetem utáni évek 
során szerzett tapasztalatok inspiráltak 
arra, hogy behatóbban tanulmányoz-
zam az egészségügyi menedzsment 
rendszerét. Ezért sok év után újra is-
kolapadba ültem és 2011-ben a Szegedi 
Tudományegyetemen orvos-közgaz-
dász, illetve egészségügyi menedzs-
ment szakértő képesítést szereztem. 

Ezzel végérvényesen az egészségügy 
irányításának, csöppet sem hálás fel-
adata mellett köteleztem el magam.

Ahogy az a fentiekből is kitűnik, ko-
romnál fogva már inkább múltam van, 
de a jövőt illetően mégis bizakodó va-
gyok. Elsődleges célom a város és a 
térség egészségügyi ellátásának magas 
színvonalú biztosítása, melynek elen-
gedhetetlen feltétele a hiányzó szakem-
berek pótlása. Mindez nem egyszerű 
feladat, de látva az önkormányzat és a 
kollégák elhívatottságát, joggal lehetek 
optimista.

És, hogy miért éppen Gyomaend-
rőd.  Hiszem és vallom, hogy jobb, ha 
az ember keresi a feladatokat és nem 
arra vár, hogy azok találják meg őt. A 
lehetőségeket, bármennyire közhely, 
meg kell ragadni. Szerencsés vagyok, 
hogy ez a lehetőség egy ilyen szép vá-
rosban adódott. A sokat emlegetett 
távolság pedig megfelelő kompromisz-
szumokkal áthidalható.

A távolabbi célokról még korai len-
ne nyilatkozni, annyi bizonyos, hogy 
mielőbb szeretnék kilépni a „messziről 
jött ember” szerepéből!

Dr. Lemák Görgy

Közbiztonsági térfigyelő rendszer épül a városban
A képviselő-testület az elmúlt év 

decemberében döntött arról, hogy köz-
biztonsági és bűnmegelőzési céllal 
közterületi térfigyelő kamerarendszert 
épít ki, amelyet a közbiztonsági helyzet 
és a közterületi rongálások tettek indo-
kolttá. A saját forrásból megvalósuló 
beruházás során egy bővíthető rend-
szer kerül kialakításra. Első körben 10 
kameraállást terveztek, amely képvi-
selői, lakossági kérésre 12 kamera te-
lepítésére bővült. A Gyomaendrődi 
Polgárőr Egyesület kedvező feltételek-
kel vállalná, hogy közreműködik az sa-
ját beruházású rendszer eszközeinek a 
beszerzésében, felszerelésében és be-
üzemelésében. A térfigyelő rendszer 
kiépítésében, a kamerák felszerelésé-
ben. A térfigyelő kamerák tervezett te-
lepítési helyei:

- Hősök és Fő út kereszteződése. A 
Bethlen Szakképző iskola volt tanügyi 
épülete oldalán lévő járdasziget fölé 
benyúló sárga villogó oszlopára kerül-
ne felhelyezésre a kamera, amely a Re-
formátus templom felé nézne.

- Dévaványai 4231 közút közúti híd 
gyomai oldali hídfője. A kamera a PV 
bázis oldalában még a városban álló 12 

utolsó előtti EON oszlopra kerülne és 
a híd felé néz majd. Látja a híd irányá-
ból közlekedőket, valamint a gát tetőre 
mindkét irányba kanyarodókat.

- Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám 
előtti kameraoszlop, 46-os út kivezető 
szakasza. A kamera a meglévő kamera 
helyett lesz felszerelve Mezőberény fe-
lé tájolva.

- Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út ke-
reszteződése. A volt telefonos bolt előt-
ti EON oszlopra kerülne a kamera, 
amely a kereszteződést látja be.

- Gyomai köztemető. A temető bejá-
ratán túl egy betongyámos 6 méteres fa 
oszlop állítása szükséges. Erre az osz-
lopra kerül a kamera, amely a bejára-
tot, a parkolót valamint az oda vezető 
utat figyeli.

- Endrődi köztemető bejárata. A te-
mető bejáratán túl a szemközti oldalon 
található egy EON villanyoszlop, erre 
kerülne felszerelésre a kamera, ami a 
bejáratot és a bevezető utat is figyeli.

- Városháza (Selyem út 124.) Kihe-
lyezés EON villanyoszlopra.

- Hídfő utca 46-os út kivezető sza-
kasza, az endrődi oldal hídfőjénél. A 
kamera a híd előtti EON oszlopra ke-

rülne felhelyezésre a liget oldalában. A 
kamera a híd felé nézne, valamint lát-
ja mindkét irányban a gát tetejére leka-
nyarodókat is.

- Blaha Lujza utca 443-as út kiveze-
tő szakasza. A Blaha út és Polányi u. 
kereszteződésében, a töltésen túl elhe-
lyezett EON oszlopon lenne a kamera 
felhelyezve, amely a város felé nézne.

- Apponyi út 4642-es közút kiveze-
tő szakasza. Az Apponyi u. és a Po-
lányi u. kereszteződésében lévő EON 
villanyoszlopra kerül a kamera, amely 
Kondoros felé néz.

- Vásártéri lakótelepi játszótér. A 
kamera a 30-as épület tetején kapna 
helyet, innen ideálisan belátja a játszó-
teret valamint az előtte levő kereszte-
ződést.

- Dr. Csókási Béla tér. A kamera az 
eON oszlopon kapna helyet és a gát fe-
lé nézne.

A rendszer kiépítése az erről szóló 
önkormányzati rendelet hatályba lé-
pését követően, a szükséges hatósági 
engedélyek, tulajdonosi hozzájárulá-
sok beszerzését követően kezdődhet 
el és várhatóan a késő tavasszal fog  
befejeződni.
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A képviselő-testület 4 projektötletről 
már döntött, amelyek a Területfejlesztési 
Operatív Programban szereplő felhívásokra 
készültek el: 
– Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések: 
Belvíz IX. megvalósítása. 
– Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés: Kerékpár út a 
Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig.  
– Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése: A háziorvosi 
és fogorvosi rendelők infrastrukturális 
fejlesztése az endrődi településrészen 
(Fő út 3.); Házi gyermekorvosi, felnőtt 
háziorvosi rendelők, valamint a védőnői 
szolgálat infrastrukturális fejlesztése a 
gyomai településrészen (Pikó Béla u. 3.) 
– Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése: 
A Térségi Szociális Gondozási Központ 
5. sz. Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6. 
Rózsakert Idősek Otthona (Átmeneti 
Elhelyezést biztosító Egység, Rózsakert 
Esélyklub, 5. sz. Idősek Klubja)
Most újabbakról született döntés: 
TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok és 
iparterületek fejlesztése
Támogatható tevékenységek: 
önkormányzati tulajdonú iparterületek, 
ipari parkok, tudományos és 
Projektötlet: A konstrukció keretében 
támogatási kérelmet tudunk benyújtani 
a Gyomaendrődi Ipari Park fejlesztése 
érdekében: az alapinfrastruktúra 
fejlesztése, újonnan bevont területek 
közművesítése, elkerülő út építése és 
iparvágány fejlesztése érdekében.
2. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
Támogatható tevékenységek: A felhívás 
kiemelt célja az önkormányzatok és 
az önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások kisléptékű termék-
előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz 
kötődő logisztikai fejlesztései, melyek 
eredményeként a helyi mezőgazdasági 
termékek helyi piacokra való hatékony 
eljuttatását, a helyi termékek értékesítési 
csatornáinak infrastrukturális támogatását 
szolgáló agrárlogisztikai beruházások 
valósulhatnak meg.
Projektötlet: Jelen konstrukció keretében 
lehetőség nyílik a piac korszerűsítés 
keretében a piac egy részének födémmel 
történő ellátására.
3. TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével
Támogatható tevékenységek: A felhívás a 
bölcsődei ellátások és az óvodák fejlesztését 
szolgálja: Intézmény/szolgáltatás 
infrastrukturális fejlesztése (férőhely 

bővítése, átalakítása, felújítása), új telephely/
szolgáltatás létesítése, udvar/játszóudvar 
felújítása, bezárt telephely újranyitása, 
szocializációt, mozgásfejlesztést, 
fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős 
programoknak lehetőséget biztosító 
terek fejlesztése, tornaszoba, orvosi 
szoba, elkülönítő helyiség létesítése, 
felújítása; Eszközbeszerzés, bútorok 
és egyéb berendezési tárgyak, udvari 
játékok, eszközök, informatikai eszközök; 
A projekt keretében lehetőség lesz 
tanmedence felújítására, bővítésére, 
gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany 
létesítésére, parkolóhely fejlesztésére, 
járműbeszerzésre (legfeljebb 15 fős 
kisbusz beszerzésére, kizárólag társulás 
esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez 
kapcsolódóan)
Projektötlet: A Gyomaendrőd-
Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvoda 
Kossuth úti (Százszorszép Óvoda), 
valamint Blaha utcai (Csemetekert Óvoda) 
telephelyeinek fejlesztése, tornaszobával 
történő bővítése.
4. TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása 
Támogatható tevékenységek: 
Önkormányzati tulajdonban lévő 
barnamezős terület és épületállomány 
klímatudatos, energia hatékony 
üzemeltetést biztosító módon történő 
rehabilitációja, nem épület jellegű 
építmények, létesítmények fenntartható, 
energia hatékony üzemeltetését biztosító 
megújítása (közterületek kialakítása, 
növényfelület, élőhelyek növelése, 
barnamezős terület hasznosítása 
gazdaságélénkítési, közösségi céllal, 
a barnamezős terület hasznosítható 
épületállományának energia hatékony 
üzemeltetését biztosító módon történő 
felújítása) . A projekt keretén belül 
lehetőség lesz komposztáló létesítésére, 
városi zöldtetők, vízfelületek kialakítására, 
az újonnan kialakításra kerülő zöldterületen 
kiszolgáló épületek kialakítására, 
közlekedési és üzemterületek takarására, 
sétautak nyomvonalának kialakítására.
Projektötlet: Városközpont fejlesztések a 
Szabadság téren, valamint a Hősök terén.
5. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések
Támogatható tevékenységek: 
Foglalkoztatási paktumok létrehozása, 
részletes foglakoztatási stratégia 
kidolgozása, igényfelmérések elvégzése, 
munkaerő piaci programok, célcsoport 
képzése, foglalkoztatása (a célcsoport 
min. 6, max. 12 hónapos foglalkoztatása)
Projektötlet: Foglalkoztatási paktum 
létrehozása, képzések lefolytatása és 
munka-erőpiaci támogatások biztosítása 
a járás vállalkozásai részére.

Újabb projektötletek a TOP-ban
Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy a he-
lyi adók 2016. I. félévi fizetési köte-
lezettségének esedékessége március 
16., eddig lehet pótlékmentesen telje-
síteni a befizetéseket. A befizetéshez 
szükséges csekkek és az egyenlegér-
tesítők az előző évekhez hasonlóan, 
az idén is postán, illetve helyi kézbe-
sítők útján kerülnek kiküldésre. Aki-
nek változott az előző évhez képest a 
fizetendő adója, az erről határozattal 
értesítésre került, a kiküldött csek-
kek már az új adóösszeget tartalmaz-
zák. A csoportos beszedési megbízást 
adott adózók csak egyenlegértesítőt 
kapnak, az I. félévi részlettel az ese-
dékesség napján, a megadott bank-
számlájuk terhelésre kerül. Kérünk 
mindenkit, hogy befizetéseit határ-
időben teljesítse. Felhívjuk egyúttal 
a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy aki 
még nem jelentette be az elmúlt év-
ben, években bekövetkezett, adókö-
telezettséget érintő változást, az ezt 
megteheti a megfelelő bevallásnyom-
tatvány kitöltésével, amelyek megta-
lálhatók az önkormányzat honlapján 
(www.gyomaendrod.hu), illetve be-
szerezhetők ügyfélszolgálatunkon is.

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály

Új kiadása készül a Gyomaendrő-
di Ki Kicsodának. Az új kötet várha-
tóan 2017-ben fog megjelenni. Arra 
kérünk mindenkit, aki szeretne be-
kerülni, vagy ismer olyan személyt, 
akinek szerepelnie kellene a kötet-
ben, vegye fel a kapcsolatot a Határ 
Győző Városi Könyvtárral, vagy a 
Szülőföld Barátikör Gyoma, Endrő-
diek Baráti Köre egyesületek tagjai-
val.

Bővebb információ, adatfelvételi 
kérdőív a Határ Győző Városi Könyv-
tárban kérhető. (5500 Gyomaendrőd, 
Selyem út 124.sz., tel: 66/521-655; 
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu)

Gyomaendrődi ki kicsoda 2017 
Szerkesztőbizottság

Tisztelt Adózók!

Készül az új 
Gyomaendrődi 

ki kicsoda
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Elfogadták Gyomaendrőd költségvetését
2016. február 11-én rendkívüli testületi 

ülésen fogadták el a képviselők a város 
2016. évi költségvetését. A rekord 
gyorsasággal megszavazott költségvetési 
rendelet megalkotását megelőzte a 
bizottságok összevont ülése, ahol a jól 
előkészített anyaghoz hozzászólhattak, 
módosító javaslataikat is megtehették a 
képviselők.

I. Bevételek számbavétele
1. Helyi önkormányzatok 

működésének általános támogatása. 
Az általános támogatás lényege, 
hogy a települési önkormányzatok az 
önkormányzati törvényben meghatározott, 
célzott támogatással nem támogatott 
feladataihoz kapcsolódó elismerhető 
kiadásai csökkennek a helyi bevételek 
meghatározott mértékével és az ezt 
követően fennmaradó különbözethez 
biztosít a központi költségvetés támogatást.

Ezen támogatási kategórián belül külön 
jogcímenként jelennek meg az alábbiak:

- Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása (4.580.000 
Ft/fő)

- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatellátás támogatása

- Zöldterület-gazdálkodás
- Közvilágítás fenntartása 
- Köztemető fenntartása
- Közutak fenntartása
- Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása 
- Üdülőhelyi feladatok támogatása 
2. Települési önkormányzatok 

egyes köznevelési feladatainak  
támogatása. 

Az önkormányzatok fő feladata – a 
köznevelési feladatok ellátása során - az 
óvodai ellátás biztosítása. A támogatást 
a központi költségvetés úgy bocsátja az 
önkormányzatok rendelkezésére, hogy 
a pedagógus és a nevelő munkát segítő 
kötelező létszám bérét teljes mértékben 
biztosítja, az óvodák szakmai és dologi 
kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen 
szakmai feladatellátásban dolgozók 
béréhez a központi költségvetés célzott 
támogatást biztosít, melynek összege 
80.000 Ft/fő/év. 

3. A települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak

támogatása. Ebben a kategóriában 
jelenik meg az önkormányzati segélyezés, 
a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi 
Szociális Gondozási Központ által ellátott 
feladatok után igényelhető támogatások 
köre, finanszírozásának módja. 

4. A települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak támogatása. 
Ezen a jogcímen a várost megillető 
támogatás becsült összege 16 millió Ft. 
Ezt az összeget a muzeális intézményekre, 
a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, 
valamint a közművelődés támogatására 
kell fordítani.
Bevételek – Működési célú

ezerFtban
Megnevezés 2015. 

eredeti ei.
2016. 

évi terv
Állami 
támogatás

830717 877999

Közhatalmi 
bevételek

377260 381260

Saját 
működési 
bevétel

134508 98973

Működési célú 
pénzeszköz 
átvétel

546304 558923

Működési célú 
maradvány

104076 94544

Működési 
bevétel 
összesen

1992865 2011699

Felhalmozási célú bevételek:
Az előző évhez hasonlóan 2016. évben 

is, a fejlesztési célú bevételek között csak 
azok a pályázati pénzösszegek kerültek 
megtervezésre, amelyek valamilyen 
kötelezettség vállaláshoz (Tanyagondnoki 
szolgálat eszközbeszerzése, valamint a 
közfoglalkoztatási programok beruházási 
jellegű kiadásainak finanszírozására 
biztosított támogatások összegei) 
kapcsolódnak. A 2016. évi költségvetési 
rendelet összeállításakor Európai Uniós 
forrásból megvalósuló projekttel és abból 
származó bevétellel Önkormányzatunk 
nem rendelkezett. A felhalmozási célú 
maradvány összege tartalmazza a 
feladattal terhelt önkormányzati forrás 
400 millió Ft összegét, valamint azon 
fejlesztések forrását, melyek áthúzódó 
kötelezettségként jelennek meg.

ezerFtban
Megnevezés 2015. 

eredeti ei.
2016. 

évi terv
Felhalmozási 
bevétel

776892 41902

Felhalmozási 
célú 
maradvány

469211 417940

Felhalmozási 
bevétel 
összesen

1246103 459842

II. Kiadások számbavétele
A betervezett kiadások a várható 

infláció körüli mértékben növekedhettek 
az előző év terv számaihoz képest, illetve 
a feladat növekedésből adódó többlet 
kiadásokat és a feladat ellátási telephely 

változásához szorosan kapcsolódó plusz 
kiadásokat figyelembe kellett venni. Az 
önkormányzat önként vállalt feladataihoz 
kapcsolódó kiadások a 2015. évi szinten 
szerepelnek. A fejlesztési célú kiadások 
között elsősorban a 2015. évről áthúzódó 
beruházások kerültek megtervezésre, 
a városüzemeltetési osztály és az 
intézmények által szükségesnek tartott 
fejlesztések, felújítások, valamint a testület 
által korábban hozott döntések kerültek 
beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan 
a pályázati lehetőségek számbavétele is 
megtörtént. 

ezerFtban
Megnevezés 2015. 

eredeti 
ei.

2016. 
évi terv

személyi 
juttatás

553422 601989

munkaadókat 
terhelő 
járulék

116402 121194

dologi kiadás 504081 474903
működési 
célú 
pénzeszköz 
átadás

714088 721981

működési 
céltartalék

104872 91632

Működési 
kiadás

1992865 2011699

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének bevételi 
főösszegét 2.471.541 ezer forintban, 
kiadási főösszegét 2.471.541 ezer forintban 
állapította meg. 

A költségvetéssel kapcsolatban további 
részleteket a www.gyomaendrod.hu 
oldalon talál.

Fogadjuk a  
tavaszt kültéri  

játékokkal!
Rollerek, kismotorok, gördesz-

kák, fűnyírók, kis traktorok, ho-
mokozók, hinták, taligák, tollas 

ütők nagy választékban.

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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A Kistérségi Óvoda hírei
Közös télbúcsúztatás a 

Százszorszép 
Óvodában

Február másodikán mackó-
brummogástól volt hangos a 
Százszorszép Óvoda. Maci napot 
rendeztünk a gyertyaszentelőhöz 
kapcsolódó népi megfigyelés 
hagyományának ápolására. Minden 
kisgyermek kedvenc mackójával 
érkezett ezen a reggelen. A 
csoportszobákban megépült 
barlangokban mackós finomságokat 
kóstolhattak a kis brummogók. A 
folyosón Mackó kiállítás várta az 

érdeklődőket. Mivel mindannyian 
megláttuk az árnyékunkat,  
visszabújtunk a kis barlangunkba és 
a Farsangi mulatságunkon maskarába 
bújva, együtt  üldöztük el a telet.

Örömmel számolunk be róla, 
hogy az Iciri-piciri meseillusztrációs 
versenyen Csasztek Nóra I. 
helyezést, Izsó Zorka II. helyezést 
ért el (mindketten Százszorszép 
Ovi-Maci csoport). Varjú Zselyke 
III. helyezett díját kapta.(Margaréta 
Ovi) Kis mesemondóinkra is nagyon 
büszkék vagyunk: Kézi Róbert I. 
helyezést (Százszorszép Ovi-Maci 
cs.), Gubucz Liliána III. helyezést 
(Százszorszép Ovi-Süni cs.) , Izsó 
Natália (Százszorszép Ovi-Maci cs.) 
különdíjat kapott.

„Nagy cirkusz” volt a 
Margaréta óvodában
A farsang vízkereszttől nagyböjt 

kezdetéig tartó időszak elnevezése, 
amelyet hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemeznek. Óvodánk 
is minden évben nagy örömmel 
készül erre az időszakra. Két-három 
hetes projekt keretében dolgozzuk 
fel a farsang témáját. Minden nap 
más – más tevékenységet szerveztünk 
gyermekeinknek. Vidám dalok, 
versek mellett készítettünk érdekes, 
szebbnél – szebb, a választott témához 
kapcsolódó álarcokat, farsangi, 
kalapokat, szemüveget. Így készült 
el óvodánk cirkuszi dekorációja is. 
A gyerekek már jóval a farsangi 
hét előtt tanakodtak, hogy minek is 
öltözzenek be, ki milyen produkciót 

adjon elő a porondon. Az a szokás, 
hogy ilyenkor az óvó- és dajka nénik 
is jelmezbe bújnak, és a gyermekekkel 
együtt egy rövidebb műsort adnak 
elő. Ez úton is köszönjük a kedves 
szülőknek a sok-sok süteményt, 
fánkot, gyümölcsöt, üdítőt. A 
farsang másnapján mondókákkal, 
rigmusokkal, csörgőkkel, 
kolomppal… „banyabálon” intettünk 
búcsút a télnek.

Varázslatos Farsang a 
Csemetekert Óvodában

Farsangi délelőttünkön a 
gyerekek nagy örömmel változtak 
át kedvenc mesehősükké. Volt 
nagy dínom-dánom, mulatozás. A 
szülőknek köszönhetően farsangi 
finomságokkal és fánkkal kínáltuk 
meg az ovisokat.  Külön öröm volt a 
gyermekek számára, hogy egy igazi 
bűvész kápráztatta el őket varázslatos 
mutatványaival, melynek ők is aktív 
részesei lehettek.

Február 20-án a Hídfő étteremben 
rendeztük meg a Tavaszváró 
Ovibált. A szülők és az intézmény 
dolgozóinak együttműködésével 
megvalósuló vacsora bevételét az 
óvodák eszközfejlesztésére fordítjuk.  
Köszönjük szépen a Kedves Szülők 
támogatását, segítségét.
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Beharangozó
A Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskolába a leendő első 
osztályos gyermekek szülei részére 
szülői tájékoztató április első 
hetében lesz az intézmény Hősök úti 
épületében.

Sváb bál

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2016. február 13-án 
rendezte meg a már hagyománynak 
számító batyus bálját. A Kis Bálint 
Általános Iskola német nemzetiségi 
osztályai minden évben műsorral 
színesítik a rendezvényt. A 2. és 4. 
osztályosok egy vidám dallal és egy 
bajor tánccal készültek. Felkészítő 
tanáraik: Vaszkán Gabriella, Schwalm 
Gyula, Pelyváné Kiszely Edit és 
Domokos Anikó.

Szép Magyar Beszéd 
Verseny

A Kazinczyról elnevezett 
szépkiejtési verseny körzeti fordulóját 
2016. február 16-án rendezték 
Mezőberényben. Iskolánk diákjai 
szép sikereket értek el: mindenki 
oklevéllel és könyvvel térhetett haza a 
megmérettetésről.
Az 5-6. évfolyamosok versenyében: 
- Vinkovics Ágnes: 2. helyezett, 
felkészítője: Domokos Anikó 
- Nándori Viktória: szintén 2. 
helyezett, felkészítője: Hunya Jolán 
A 7-8. évfolyamosok között:   
-  Ladányi Sára: 3. 

helyezett, felkészítője: 
Forgácsné Gyetvai Krisztina 
-  Nagy Noémi pedig a kategória  
győztese, 1. helyezett, felkészítője: 
Hunya Jolán 
Így Noémi képviselheti iskolánkat – 
az országos versenyen, Kisújszálláson. 

XIII. Bálint – Valentin 
Napi Kavalkád

A Kis Bálint Általános 
Iskola Diákönkormányzata 
XIII. alkalommal rendezte meg 
hagyományos Bálint-Valentin Napi 
Kavalkádját. Jelmondatul Müller Péter 
gondolatát választottuk: „Szeretni nem 
lehet egyedül.” Előzetes feladat volt: 
diákvezetők választása, „kisbálintos” 
okoskodás írása, történetírás az 
iskolával kapcsolatban, egyéni 
versenyek, jelmezkészítés, vidám 
osztálybemutatók, osztálydekorációk 
készítése. Sütemények, emléktárgyak 
árusítása, szülő, nagyszülő, öregdiák 
meghívása. Vidám totó kitöltése, 
rendhagyó óra tartása, részvétel az 
alakoskodó felvonuláson. Február 
12-én a diákvezetők átadták az 
„okoskodásokat” városunk jegyzőjének 
és a tankerület igazgatójának. A 
felvonulás után a program a Kállai 
Ferenc Kulturális Központban 
folytatódott. A megnyitó után egyéni 
versenyek eredményhirdetése, 
emléklapok átadása következett. 
A diákvezetők bemutatkoztak a 
szülőknek, diáktársaiknak. Tréfás 
feladatokat adtak egymásnak, 
melyeket a kavalkád végén kellett 
teljesíteniük. A hatalom átadása után 
következtek az osztályok vidám 
bemutatói. Szenzációs produkciókat 
láthattunk, zömmel táncot, de 
több osztályunk dalra is fakadt. 
Énekkarosaink meglepetés 
produkcióval kedveskedtek. A kapott 
feladatokat teljesítették a diákvezetők, 
rajzolás és célba dobás következett, de 
a kavalkád csúcspontját az a fergeteges 
tánc adta, melynek címe: „A nézését 
meg a járását”. Együtt táncolt felnőtt 
és diák, a felsős tanári kar ropta a 
táncot a színpadon. Ezt követte a diák 
és felnőtt vezetők megjutalmazása, 
a hatalom visszaadása, majd 
a farsangi fánk fogyasztása. 
A nagydiákok vezetői a következő 
tanulók voltak: Mészáros Szabolcs: 
igazgató, Ladányi Sára: igazgató-
helyettes, Ugrai László: DÖK- vezető. 
A kisdiákoknál a hagyományos 

télűző kiszebáb égetést a Bálint napi 
madáretetés, valamint a rendhagyó 
órák követték. „A pöttyös bőrönd 
titkai” című interaktív bohócműsorra 
a város nagycsoportos óvodásai is 
meghívást kaptak. Az emlékezetes 
napot az osztályok farsangi mulatsága 
zárta. Köszönetet mondunk a 
Gyermekekért Alapítvány, a Szülői 
Munkaközösség, valamint az iskola 
Diáksport Egyesületének támogató 
segítségéért. Ez a nap nagyon jól 
sikerült, sokáig emlékezetes marad. 
Köszönet érte.

Megyei diákolimpia - 
úszás

Tanulóink február 11-én 
részt vettek a megyei szinten 
megtartott diákolimpián. A II. 
korcsoportban megrendezett 50 
méteres gyorsúszásban Werle Zalán 
10. helyezett lett, Sebestyén Máté 
11. helyen végzett, az elsősök és 
másodikosok között Varjú Zétény 12. , 
Vaszkán Milán 13. helyet hozott haza.  
Szunyog Hanna a 17. helyet vívta ki 
magának a 2. korosztályos gyorsúszók 
között, ezen kívül 12. helyezett lett 
50 méter mellúszáson. Ugyan ezen a 
versenyszámon elinduló Werle Zalán a 
10. helyen végzett, Mertz Attila pedig 
a 9. helyet szerezte meg magának. 50 
mellen az elsőseink és másodikosok 
között Varjú Zétény 5. , Vaszkán Milán 
9. helyen végzett. Vaszkán Bence a 15. 
helyet szerezte meg a hátúszók között. 
Mészáros Szabolcs 4. , Ugrai László 
3. , Gál Bence pedig első helyen 
végzett a 100 méteres gyorsúszásban 
100 méter gyorsúszáson Werle Zorka 
2. helyett, 100 méteres mellúszáson 
3. helyezett lett a hetedik és 
nyolcadikosok versenyében. Varjú 
Gergő 5. , míg Gönczfalvi Ákos 
3. helyet vívta ki a tizenhárom és 
tizennégy évesek korosztályában, 
az 50 méteres mellúszásban. 100 
méteres mellúszáson Ugrai László a 
2. helyet Mészáros Szabolcs pedig a 
4. helyen ért el.  100 méteres hátúszók 
versenyében Gönczfalvi Ákos 2. lett 
a III. korcsoportban, míg Gál Bence 
első helyen csapott célba, a 7. és 8. 
osztályosok versenyében. A nyolcadik 
osztályos tanulóink; Ugrai László, 
Polyák László, Mészáros Szabolcs 
és Gál Bence alkotta váltó az első 
helyen végzett. Gratulálunk minden 
egyes versenyzőnek, és sok sikert 
kívánunk az országosra tovább jutott 
diákjainknak. Ők majd márciusban, 
Miskolcon mérik össze képességeiket 
az országban lévő számtalan úszóval.

A Kis Bálint Általános Iskola hírei
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Kedves Vendégeink!

Dr.Csernus Zoltán reumatológus és fizioterápiás  
szakorvos rendelési ideje a fürdőben: 

MINDEN HÉTEN SZERDÁN 
9:00-12:00.

Az OEP által finanszírozott gyógyászati  
szolgáltatások beteg által fizetett önrész összegei:

Medencefürdő   280Ft

(Beutalt betegek az OEP által finanszírozott két 
beltéri gyógymedencét vehetik igénybe.)

Gyógyvizes kádfürdő  200 Ft
Gyógy masszázs   250 Ft
Víz alatti vízsugár masszázs 200 Ft
Szénsavas kádfürdő  200 Ft
Víz alatti csoportos gyógytorna 200 Ft

Azon vendégeink számára, akik a kezelések  
igénybevételét követően a fürdő többi medencéjét is 

szeretnék igénybe venni, kedvezményes kiegészítőjegy 
vásárlásával tehetik meg mindezt:

Kedvezményes kiegészítőjegy: 400 Ft / fő / alkalom

Szeretettel várjuk Vendégeinket!

Márciusban ismét Internet Fiesta!
 „Közös kincseink az interneten – 

Közgyűjtemények a virtuális térben”.
Könyvtárunk ismét csatlakozott az Internet Fiesta 

országos rendezvénysorozathoz, amely március 17. és 24. között 
kerül megrendezésre. Változatos, érdekes programokkal várjuk 
az érdeklődőket, jöjjenek el rendezvényeinkre, vegyenek részt a 

honlapunkon található játékokban! 

Találkozzunk a könyvtárban és a hgyvk.hu honlapon!

Vendégünk lesz Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár  
vezetője. Okosodj a neten! gyermekhonlapunk bemutatója. 

Gyoma és Endrőd képeslapokon, a neten- előadás.  
Az én Körösöm – Digitális fotókiállítás Balog Lajos képeiből. 

Az én városom Gyoma – kiállítás Juhos Sándor fotóiból.  
Itt foghatod, otthon olvashatod – a Gyomai Újság című 

folyóirat. E-polc: digitalizált olvasmányok.  
Játékok honlapunkon, minden korosztály számára: A nap kérdé-

se, Totó, Az internet és én fotó és szelfi pályázat. 
Bővebb információk plakátjainkon és a könyvtár honlapján.
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A RUTIN 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. március 10, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc 

Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!
A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó 

elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu

Bosnyák József tanfolyamszervező 
Tel.: 0630/409-2868

   B Kat.:    ÁKO:125,73%     VSM:ELM:82,35%
VSM:FORG:40%           K.K.:154.790,-   

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

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915

Ballagásra, diplomaosztóra, 
házassági évfordulóra, 

keresztelőre ajándékozzon egy 
értékálló arany ékszert.
Aranyórák, nyakékek, 

fülbevalók, nyakláncok, 
medálok nagy választékban 

20% kedvezménnyel
kaphatóak.

Új karikagyűrű modellek 
érkeztek 3 napos 

megrendelési határidővel

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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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Aktivitás a 

passzivitásban
A kerékpározás egyik leggya-

koribb veszélyforrása a nem látha-
tó bicajos. A nindzsák – így hívja a 
bringás szleng a nem látható, kivilá-
gítatlan bicikliseket – úgy gondolják, 
sötéten is tudnak magukra vigyázni. 
Ennek a szomorú eredményességéről 
a baleseti hírek napi gyakorisággal 
beszámolnak. Iskolánk tanulói élet-
vitelszerűen kerékpároznak, a külte-
rületen lakók gyakran sötétben is az 
őszi – téli évszakokban. Sokan téve-
sen gondolják úgy, hogy a kerékpár-
úton vagy az annak gondolt járdán 
nem fontos az aktív és a passzív lát-
hatóság.
A látni-látszani páros utóbbi tag-
ját erősítette az iskolánkba érkezett 
passzív láthatósági felszerelés: látha-
tósági mellények, a kisebbek lelküle-
téhez közel álló bájos fényvisszaverő 
matricák és karkötők. A mellénye-
ket a külterületen lakó felsős diákok, 
a karkötőket és a matricákat az alsós 
korosztály kapta. Az érdeklődést és 
örömöt tapasztalva remélhetőleg hoz-
zásegíti őket a biztonságosabb közle-
kedéshez és az iskolai közlekedési 
nevelés sikeréhez.

Helytelenkedők Hete
Egy egész hetet a helytelenkedés-

nek szenteltünk. Hétfőn mindenki 
hupikékbe öltözött, s egy alkalmas 
időpontban hullahopp karikáztunk, 
horgásztunk. Kalapos kedden ka-
lapban kocogtunk, kötelet húztunk 
és kislabdával kugliztunk. Szalagos 
szerdán székfoglalóztunk, majd sza-
laggal szlalomoztunk. Csütörtökön, 
a farsang napján „csütörtököt mond-
tunk”. Pizsamás pénteken párnacsa-
táztunk, s a végén punnyadtunk egy 
kicsit. Nekünk egész héten Karnevál 
volt.  A 2.a és a 3.a osztályosok.

Farsangi vigasságok
„Táncra, táncra kisleányok, dalolja-
tok fiúk,
itt a farsang, haja-huj, ne lássunk 
most szomorút!

Csütörtök délután maskarába öl-
töztek az alsó tagozatos gyerekek is-
kolánkban. A jó hangulatú, vidám 
délutánon a közös jelmezbemutató 
után osztályonként folytatódott a far-
sangi mulatság. A buli közben jó ét-
vággyal fogyasztották a gyerekek a 
szalagos fánkot, és egyéb finomsá-
got, amit a szülőktől kaptak. Támo-
gatásukat ez úton is köszönjük. Erre 
a rendezvényünkre szeretettel hív-
tuk és fogadtuk az iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeket, akik kö-
zös játék közben ismerkedhettek a 
tanító nénikkel, a gyerekekkel és az 
iskolával.

Amőbázni tudni kell!
Iskolánk diákönkormányzatának 

szervezésében február 17-én délután 
amőba bajnokságon mérettethette 
meg magát az osztályokból 3-3 ta-
nuló. A korosztályok játékosai mind 
megmérkőzhettek egymás ellen majd 
a játszma végén az azonos pontszá-
mot gyűjtők még egy menetben sze-
rezhettek pontot a másik fél ellen. Így 
a bajnokság végére kialakult a sor-
rend melyből az első három helyezett 
oklevelet kapott és jutalomban része-
sült.

A győztesek: 3-4. osztály: Szrnka 
Berzsián, 5-6. osztály: Jónás Mari-
ann, 7-8. osztály: Lakatos Rikárd

A természet harcosai 
Békéscsabán

Február 5- én Békéscsabán került 
megrendezésre a Bolyai Természet-
tudományos csapatverseny, ahol is-
kolánkat a „Természet harcosai” nevű 
csapat képviselte. A Lovász Laura, 
Gellért Zalán, Süli Dominik, Pelesz 
Gergő összeállítású csapat Békés, 
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szol-
nok és Csongrád megyei általános 
iskolák tanulóival vette fel a küzdel-
met, s a 10. helyezést értek el. Felké-
szítőjük: Lakatos Loretta tanító

Nemes Ágota az 
országos döntőben
Február 11-én Békéscsabán  került 

megrendezésre a úszás diákolimpia 
megyei döntője. Iskolánkat Nemes 
Ágota 7. osztályos tanuló képvisel-
te. A IV. korcsoportosok népes me-
zőnyében I. helyezést ért el, ezzel 
kivívta a jogot, hogy részt vehessen 
az országos döntőn, amit március 19 
-20-án, Miskolcon rendeznek. Felké-
szítője: Vaszkán Gábor testnevelő.
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Hírek a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából
Tavaszi zsongás

A Hallható Hang Alapítvány és a Kál-
lai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját tavaszi jótékonysá-
gi koncertjére. A koncerten fellépnek 
az iskola tanárai, meghívott vendégeik, 
vendégművészeik.
A rendezvény 2016. április 8-án 19 órai 
kezdettel kerül megrendezésre a Régi 
Filmszínházban (Harang Söröző, Gyo-
maendrőd, Szabadság tér 5.).
Támogató jegyek (1000 Ft) igényelhetők 
az iskola titkárságán, valamint az iskola 

pedagógusainál. Minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Békés Megyei zene- 
iskolások zongora 

versenye
A Békés Megyei Zeneiskolák Zon-
goraversenyét Békéscsabán, a Bartók 
kamarateremben 2016. február 19-én 
rendezték meg. A versenyen a Kál-
lai Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lát Németh Regina képviselte, ahol a 
kötelező és szabadon választott mű-
vek bemutatása után a szakmai zsű-
ri korcsoportjában a III. helyezésben 
részesítette. Felkészítő pedagógus 
Gyumbier Adrienn zongoraművész 
volt. Szeretettel gratulálunk a növen-
déknek és felkészítő tanárának!Gyomaendrődi Zenebarátok 

Kamarakórus

Általában nem számoljuk, hány al-
kalommal énekelünk egy évben, de a 
2015-ös naptárunkban egyik fellépés a 
másikat érte.  Tizenötször álltunk közön-
ség elé, amihez természetesen kevésnek 
bizonyult a heti egy próba, hiszen a kü-
lönböző rendezvényekre más-más stílusú 
összeállítással kellett készülni. 

Az évet március 29-én az endrődi 
Szent Imre templom virágvasárnapi mi-
séjén indítottuk. Ezt követte pünkösd 
vasárnapján az evangélikus templom 
perselyavató istentisztelete.

A május végi Hősök Napi városi ünne-
pi műsor évek óta a mi feladatunk.

Június utolsó hetében láttuk vendégül 
német testvérvárosunk, Schöneck Junger 
Chor Intonation kórusát, akikkel a refor-
mátus és az evangélikus templomban ad-
tunk koncertet. Különösen a református 
templombeli hangversenyről kaptunk 
sok elragadtatott visszajelzést. 

Június 30-án a szarvasi Zenepavilon-
ban énekeltünk. Már a meghívás is meg-
tisztelő, és úgy éreztük, sikerült hozni a 
formánkat.

Egyik legnagyobb kihívása az elmúlt 
évnek az augusztus 12-16. közötti erdélyi 
„zenekörút” volt. Először testvérváros-

unk, Nagyenyed katolikus templomá-
ban énekeltünk. A hangverseny után az 
RMDSZ helyi képviselői láttak vendé-
gül bennünket. A kirándulással, túrá-
zással zsúfolt programban a következő 
fellépésre Gyergyószentmiklóson ke-
rült sor. Az ottani kórus  szervezésében 
a Szent Miklós katolikus templom Nagy 
Boldogasszony ünnepi miséjén szolgál-
tunk. Legjobban várt hangversenyünk 
Csíksomlyón a kegytemplomban szin-
tén a Mária-ünnep keretein belül zajlott. 
Nem csak a hatalmas templomban ülők, 
hanem kültéri hangszórókból a kívül le-
vők is hallgathatták dalainkat.

Szeptember 25-én barátainkkal, a ma-
kói Dr. Mihálka György Vegyeskarral 
koncerteztünk az evangélikus templom-
ban. A hangverseny utáni közös vacsora 
jó alkalom volt a szakmai megbeszélések-
re és a barátság elmélyítésére egyaránt.

Október 1-jén a szokásos Zene vi-
lágnapi hangversenyt a Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolával közösen 
szerveztük. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen zsú-
folásig megtelt a járási hivatal díszterme.

Két nap múlva október 3-án a szeghal-
mi Pro Musica Kórus által szervezett kó-
rustalálkozón énekeltünk. Műsorunkkal 
hatalmas sikert arattunk. 

Karácsonyra készülődve több al-
kalommal felléptünk. Először decem-
ber 4-én a Körös Látogatóközpontban 
szervezett Adventi hétvégék rendez-
vénysorozaton, majd 8-án a Református 
Szeretetotthonban. Az évet most is a ka-
rácsonyi koncertünkkel zártuk, melyet 
2015-ben az endrődi Szent Imre temp-
lomban tartottunk. Itt is nagy boldog-
ságot okozott, hogy a templom megtelt. 

Sokan nyilatkoztak úgy, hogy évek óta a 
karácsonyra hangolódás egyik legfonto-
sabb mozzanatának épp a mi hangverse-
nyünket tekintik.

Szokásos évadzáró vacsoránkon ez-
úttal nem csak határtalan türelmét  kö-
szöntük meg karnagyunknak, Gecseiné 
Sárhegyi Nórának, hanem azt az igényes 
szakmai munkát is, amivel felkészít ben-
nünket. Itthon már megszokta közön-
ségünk, hogy jól szól az énekkar, de a 
kórustalálkozók és a városon kívüli fellé-
pések alkalmával is egyre többször érez-
zük a hallgatóság csodálatát. Talán nem 
feltételezik, hogy egy ilyen kis helyen, 
mint Gyomaendrőd működhet  színvo-
nalas kóruséneklés. Mindenesetre jóles-
nek az elismerések, erőt adnak a további 
munkához.

A Zenebarátok Kamarakórus 
2016-ban lett húsz éves. A jubileumi évre 
nem csak hangversenyekkel készülünk, 
hanem kiállítással is. Ezúton kérünk 
mindenkit, akinek birtokában van olyan 
tárgy (fotó, meghívó, plakát stb.), amely 
az énekkar történetéhez kapcsolható, szí-
veskedjen lemásolásra behozni az OMart 
Könyvesboltba, vagy eljuttatni bárme-
lyik kórustaghoz. Továbbra is várjuk az 
énekelni szerető új (különösen férfi) ta-
gok jelentkezését.

Oláh Gizella
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei

Eredményeink
Iskolánk diákjai közül szép szám-

mal vesznek részt tantárgyi versenye-
ken, tesznek nyelvvizsgát, az elmúlt 
időszakban az alábbi eredményekről 
számolhatunk be:

Kruchió Adrienn 10. A osztályos ta-
nuló a Savaria Országos Történelem 
Verseny megyei fordulójába jutott. Fel-
készítői: Malatinszky Zita, Kruchióné 
Hunya Adrienn. Szonda Lili 11. A osz-
tályos tanuló részt vett az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
történelem tantárgyból, amelyen iga-
zán színvonalas eredményt ért el (saj-
nos egy ponttal maradt le arról, hogy 
tudományos pályamunkája tovább-

küldhető legyen a legrangosabb tan-
tárgyi verseny döntőjébe). Felkészítő 
tanár: Rudner Anett. Az V. Jakucs 
László Nemzetközi Földrajz Verseny 
I. írásbeli fordulóján szép eredmény-
nyel szerepelt Finta Aletta és Kruchió 
Adrienn 10. A osztályos párosa, kevés 
pont választotta el őket a továbbjutás-
tól. Iskolánk tanulói közül rajtuk kívül  
James Lucas Lancester és Vincze Vik-
tor 10. A osztályos tanulók vettek részt. 
Deli Csenge, Frolyó Karolina és Csor-
dás Aliz 11. A osztályos tanulók angol 
nyelvből, Putnoki Tamás 13. A osztá-
lyos tanuló német nyelvből szereztek 
középfokú „C” típusú nyelvvizsgát. 
Felkészítőik: Rovnyik Katalin, Elek 
Gyöngyvér, Deliné Dobó Tünde.

Egyesületi bál
Iskolánk Szent Gellért Keresztje 

Egyesülete 2016. február 6-án rendez-
te meg egyesületi bálját a Körös Étte-
rem és Szállodában. A bált iskolánk 
igazgatója, Tóth Ferenc nyitotta meg, 
aki köszöntötte a meghívott vendége-
ket, Toldi Balázs polgármestert, Szujó 
Zoltán sportriportert – mindketten is-
kolánk egykori tanulói-, Czank Gábor 
katolikus plébánost, valamint a részt-
vevő szülőket, dolgozókat, tanulókat 
és támogatókat. A bál ünnepi műsora 
néptánc-összeállításból, énekes-hang-
szeres előadásból állt, melyet iskolánk 
egykori és jelenlegi tanulói adtak elő 
Vozár M. Krisztián zongoraművész és 
Molnár István Tamás kíséretében. 

Az egyesület kuratóriuma a bál tel-
jes bevételével iskolánkat, a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium intézmé-
nyét támogatja, a befolyt összegből a 
tanulói bútorzatot tervezzük bővíteni: 
az általános iskolában új fogasok és ci-
pőtartók, a gimnáziumban új folyosói 
ülőpadok kerülnek megvásárlásra, va-
lamint a gimnáziumi iskolarádió kerül 
felújításra. Ezúttal köszönjük min-
den kedves támogatónak felajánlása-
it, a szervezőknek, résztvevőknek a 
hangulatos, szórakoztató estét. Külön 
köszönjük diákjaink szüleinek lelkes 
közreműködését, amely hozzájárult a 
bál várakozáson felüli sikeréhez.

Folytatódik a Speak 
Smart Projekt

Újabb lépcsőjéhez érkezett a KID 
szervezésében zajló Speak Smart Pro-
jekt. A program célja, hogy a diákok 
érzékennyé váljanak szűkebb és tá-
gabb környezetük problémáira, de lép-
jenek túl a gondok felismerésén, és 
csapatokba rendeződve megoldási ter-
veket dolgozzanak ki a hiányosságok 
felszámolására.

Február 13-án szombaton a negyven 
KID-esnek ezúttal a DIA szakemberei, 
Mikó Gábor és Kéri Juli tartottak tré-
ninget. A már megalakult teameknek 
az volt a feladata, hogy bontsák ki azt 
az iskolai vagy városi, esetleg ennél 
nagyobb volumenű problémát, amelyet 
a mikroprojektjükben megoldandónak 
ítéltek. A problémák feltérképezésében 
segítségünkre voltak külsős szakértők 

is: komoly problémalistát kaptak a diá-
kok Dr. Smiri Sándortól, Márjalaki Jó-
zseftől és Toldi Balázstól is. Ezekből 
kiindulva választottak olyat, amelyre 
megoldási tervet gondolnak ki, majd 
a terv megvalósítási lehetőségeit is vé-
gigjárják. A DIA trénereinek segítsé-
gével minden csoport közelebb jutott a 
megvalósítás lehetőségéhez. Volt, aki 
iskolai programok és közösségi tér lét-
rehozásában gondolkodik, van, aki a 
város „zöldebbé” tételének lehetősé-
gein töpreng, mások a város múltjában 
felhalmozódott, fel nem térképezett és 
lassan kárba vesző tudás megmenté-
sére dolgoz ki tervet, és olyan csoport 
is volt, aki globális problémák megol-
dására keres lehetőséget. A következő 
alkalmakon már a konkrét terveken, 
megvalósítási lehetőségeken dolgoz-
nak a diákok külső szakértők, döntés-
hozók bevonásával.

A Kállai Ferenc 
Kulturális Központ 

programajánlója
Március 7-25-ig

Mézeskalács kiállítás
Március 10-ig látható

Bácsfalvi Zoltán kiállítása

Képviselői 
fogadó óra

Ágostonné Farkas Mária a 3. számú 
választó körzet lakói részére képvi-

selői fogadóórát tart 
2016. március 30-án 17,30 – 18,30 
óráig a Kállai Ferenc Kulturális 

Központban.
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Február 6-án, Nagykőrösön sze-
reztek két érmet a Gyomaendrődi Ju-
do Klub versenyzői. Fehér Dóra a 
juniorok között ezüstérmet, Sóczó el-
ső aranyérmét szerezte meg a serdülő 
korosztályban. Fehér Dóra javuló telje-
sítményt nyújtva lett ezüstérmes a ju-
niorok Országos Rangsor Versenyén 
az UTE csarnokában.

Eközben Nagykőrösön a fiatalok 
léptek szőnyegre. Nedró Luca ezüst-
érmet szerzett a több mint 500 ver-
senyzőt felvonultató versenyen. Fehér 
Dávid sok hibával júdózva a 7. lett, Ta-
mási Ferenc és Tamási Niki az 5. he-
lyen végzett. A nap csúcspontját, nem 
meglepő módon Sóczó Rebeka telje-
sítménye jelentette. Első mérkőzésén 
a korábbi Magyar Bajnok, túrkevéről 
frissen igazolt mezőtúri versenyzőt 
győzte le gyönyörű dobással, magabiz-
tos judóval. A döntőbe jutásért szintén 
nála idősebb, többszörös bajnoki érmes 
versenyzőn kellett túllépnie. Hatalmas 
küzdeni tudásról tett tanúbizonyságot 
téve, az utolsó másodpercekben fordí-
totta a maga javára a mérkőzést. Rebe-
ka a legjobb teljesítménnyel, a serdülők 
között nyerte meg idei első versenyét.

Február 13-án idén már ötödik al-
kalommal várt komoly megmérettetés 
Fehér Dórára, akinek az ifjúsági kor-
osztály Országos Bajnokságán kellett 
helytállnia. A 70 kg-os súlycsoportban 
a bronzérmet szerezte meg. A nemzet-

közi versenyeken használt rendszerben 
került lebonyolításra a megmérettetés, 
ami egyértelműen hátrányt jelentett, 
hiszen Dóri még nem tapasztalta meg 
ezt a ritmust. Ennek ellenére pályafu-
tása során már negyedszerre szerzett 
magyar bajnoki érmet. Varga István 
edző: Az elsődleges célkitűzés az érem 
megszerzése volt, ezt sikerült is elér-
ni, elégedettek mégsem lehetünk. Az 
extra teljesítmény elmaradására ter-
mészetesen keressük az okokat, ami 
igen összetett lehet. A versenyrende-
zés nagyon színvonalas volt, de a hazai 
gyakorlatban ritkán használt rendszer-
ben került lebonyolításra. Ez azt jelen-
ti, hogy egy-egy mérkőzés akár több 
mint egy órás várakozás után követke-
zett. Az ilyen lebonyolításnál minden 
meccs előtt külön kell bemelegíteni, 
amihez nem volt lehetőség biztosítva 
és ez befolyásolta a teljesítményt. Ha-
zai szinten minden versenyt így kellene 
megrendezni - bemelegítő terem bizto-
sításával - hogy a nemzetközi szinten 
ne érje meglepetés a versenyzőket. Ko-
rábban már tapasztaltam, hogy a ma-
gyar rendszerből a nemzetközibe való 
kilépés a színvonalkülönbség miatt na-
gyon nehézkes lehet.

Február 20-án Vásárosnaményban 
került sor a serdülők Országos Diák 
olimpiai döntőjére. Fehér Attila elő-
ször végzett pontszerző helyen orszá-
gos mezőnyben, míg Sóczó Rebeka 
negyedszer nyerte el a diákolimpiai 
bajnoki címet.

Attila szépen helytállt a versenyen, 

de a bronzéremért folyó küzdelemben 
sajnos hibázott, így meg kellett eléged-
nie az ötödik hellyel. Rebeka ezúttal 
a tavalyihoz képest két súlycsoport-
tal fentebb a 63 kg-osok között ver-
senyzett elsőévesként. Izgalmas és jó 
mérkőzések után végül a dobogó te-
tejére állhatott fel. Varga István edző: 
Nehéz nap várt ránk. A versenyt meg-
előzően nagy dilemmában voltam. El 
kellett dönteni, hogy Rebekával me-
lyik súlycsoportot válasszuk. Mivel az 
57 kg-hoz képest mindig többel mért 
az utóbbi időben, így kérdéses volt, 
hogy indokolt-e a fogyasztás. Meré-
szet húztunk, de bejött a 63 kg. Rebeka 
ismét megmutatta, hogy milyen telje-
sítményre képes. Fehér Attila kezdi 
utolérni az élmezőnyt, ami tökéletesen 
mutat, hogy eddigi legjobb eredményét 
érte el.

Gyomaendrődi Judo Klub

Judo hírek

Közeledik a tavasz, így a várva várt 
vízre szállás ideje is. Újból itt a téli ala-
pozás vége és ismét sikerekkel kezdik a 
szezont a KSI kajakosai. Minden évben 
hagyományosan február közepén ren-
dezik meg a Héraklész Fizikai Felmé-
rő Bajnokságot Pakson. Ez a verseny 
a téli felkészülés eredményességéről 
ad tájékoztatást. A nyári kajak verse-
nyek eredményét ez alapján még nehéz 
megjósolni, de az egy év alatt elvégzett 

munka eredményéről, a fejlődésekről 
képet kaphatunk. A KSI kajakosai a 
harmadik éve vesznek részt ezen a ver-
senyen és a fejlődés szembetűnő! Két 
évvel ezelőtt három fő állhatott fel a do-
bogóra, tavaly már hatan, az idén pedig 
már tizenkét versenyző vehetett át ér-
met Kozmann György Olimpiai bronz-
érmes kenustól. A fejlődés egyértelmű, 
töretlen és magasan felfelé ívelő. Ilyen 
előjelekkel nagyon bizakodóan vár-
hatják a ver-
senyszezont 
a KSI ka-
jakosai. Az 
eredmények 
bizonyítják, 
hogy kitartó, 
szorgalmas, 
á l d o z a t o s 
munka fo-
lyik a ver-

senyzők részéről, és magas színvonalú, 
következetes szakmai munka az edzők 
oldaláról.  

A Fizikai Felmérő Bajnokságon 33 
KSI versenyző vett részt, akik közül 
mindenki becsületesen és a tőle telhe-
tő legmagasabb színvonalon küzdött és 
állt helyt. Az érmes helyen végzett KSI 
Gyomaendrőd versenyzők:  Konyecsni 
Milán, Kalmár Lilla, Szántó Milán, 
Fodor Napsugár, Berta Bence, Dékány 
Gergő, Sági Alíz, Várkonyi Sarolta, 
Hajkó Kata, Wágner Anna, Varjú Zé-
tény, Földi Fanni.

KSI Gyomaendrőd hírei
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 Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 
2016. Január 01-től a szelektív zsákok 

begyűjtése a GYOMAI városrészen az alábbi 
napokon történik:

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
gyűjtési körzetnek:

Műanyag hulladék a 
szelektív zsákban:

Papír hulladék 
kötegelve:

Március 21: Hétfő Március 22: Kedd
Április 18: Hétfő Április 19: Kedd
Május 09: Hétfő Május 10: Kedd
Június 13: Hétfő Június 14: Kedd
Július 11: Hétfő Július 12: Kedd

Augusztus 15: Hétfő Augusztus 16: Kedd
Szeptember 19: Hétfő Szeptember 20: Kedd

Október 17: Hétfő Október 18: Kedd
November 21: Hétfő November 22: Kedd
December 19: Hétfő December 20: Kedd

Kérjük a zsákokat, illetve kötegeket reggel 7 órára 
szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: Gyomaközszolg Nonprofit Kft.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 
2016. Január 01-től a szelektív zsákok 

begyűjtése az ENDRŐDI városrészen, az 
alábbi napokon történik:

HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:

Műanyag hulladék a 
szelektív zsákban:

Papír hulladék 
kötegelve:

Március 23: Szerda Március 24: Csütörtök
Április 20: Szerda Április 21: Csütörtök
Május 11: Szerda Május 12: Csütörtök
Június 15: Szerda Június 16: Csütörtök

Július 13: Szerda Július 14: Csütörtök
Augusztus 17: Szerda Augusztus 18: Csütörtök
Szeptember 21: Szerda Szeptember 22: Csütörtök

Október 19: Szerda Október 20: Csütörtök
November 23: Szerda November 24: Csütörtök
December 21: Szerda December 22: Csütörtök

Kérjük a zsákokat, illetve kötegeket reggel 7 órára 
szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
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A Gyomaközszolg  Nonprof it  K f t 
ér tes í t i  Ti sz te l t  Üg yfe le i t ,  hog y 

2016 .  M Á RCIUS 14 - i  (hét fő ) 
hu l ladék szá l l í tás  ünnep nap miat t 
M Á RCIUS 11- én PÉNTEK EN  le sz .

2 016 .  M Á RC I US 15 - i  ( ke dd) 
hu l l adék s z á l l í t á s t  ü n ne p  nap  m i at t 

NEM TUDJUK PÓTOLNI. 
Ezért Március 22-én (kedden) az edényzetek mellé 

kihelyezett nem feliratos zsákokat is elszállítjuk.

2 016 .  M Á RC I US 2 8 - i  ( hús vé t  hé t fő ) 
hu l l adék s z á l l í t á s  ü n ne p  nap  m i at t 

M Á RC I US 29 - én  K EDDEN l e s z  a 
hé t fő i  kör z e t  ut á n .

Márciusi ünnepi 
játszóház

2016. március 11. 15.30 órakor

A Körös Látogató Központban
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Kézműves foglalkozás:
kokárdavirág

zászló színezés
mozgó huszárkatona készítés

Helszín: Gyomaendrőd, Jókai Mór u. 6.
Belépő: 300 Ft

Mézeskalács Kiállítás 
A Körös Látogató 

Központban

2016. március 07-től 25-ig látható 
Csikós Anikó finomságokkal 

teli kiállítása!

Mézeskalács vásár 
március 11- én és március 25- én 

a Játszóházzal egybekötve.

A kiállítás látogatása díjtalan!

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Nyitva tartás: 
Hétköznap 8 - 16 óráig

Helyszín: Gyomaendrőd, 
Jókai Mór utca 6.


