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Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata nevében áldott, 
szeretetteljes karácsonyi ünne-
peket, eredményekben gazdag, 

boldog új évet kívánok 
minden gyomaendrődinek!

Toldi Balázs polgármester
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Kilencedik alkalommal került meg-
rendezésre a Gyomaendrődi Disz-
nótoros és Böllérpálinka Verseny a 
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség 
Turisztikai Egyesület szervezésében. 
A rendezvény célja, hogy eredeti, ha-
gyományőrző hangulatot teremtve 
elevenítsék fel a disznótoros hagyo-
mányokat, mindezt gasztronómiai él-
ményekkel fűszerezve, szórakoztató 
programokkal kísérve. A gasztronapon 
Toldi Balázs polgármester megnyitója 
után látvány disznóvágás kezdődött, 

valamint a csapatok versenyére került 
sor. A Békés megyei Culinary Team 
mesterszakácsaiból álló zsűri Ambrus 
György irányításával döntött a legjobb 
kolbász és töltöttkáposzta készítők sor-
rendjéről. Ignácz Tibor pálinkames-
ter a böllérpálinkák versenyét vezette. 
Az erdélyi Marosludas város népes 
küldöttsége a település polgármeste-
rével érkezett a Böllérnapra. Napköz-
ben szórakoztató programok, majd este 
a Dupla Kávé együttes és retro disco 
várta a közönséget.

Disznótor, kolbász és pálinka
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2017. október 5-én, Toldi Balázs kez-
deményezésére, együttműködési meg-
állapodást előkészítő találkozó jött 
létre a Debreceni Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karán. A felek a szándékát 
hamar tett követte. 2017. november 24-
én a járási hivatal dísztermében került 

sor a Disznótoros hagyo-
mányok és a sajtkészítés 21. 
századi formái című kon-
ferenciára. Az egész na-
pos programot Dr. Pacsika 
György a járási hivatal ve-
zetője nyitotta meg. A 
Debreceni Egyetem felső-
oktatási képzési lehetősége-
inek bemutatása után Toldi 
Balázs polgármester jelen-
tette be az együttműködé-
si megállapodást, amelyről 
a decemberi képviselő-tes-
tület dönt. A polgármes-
ter kiemelte az oktatásban 
rejlő lehetőségeket, hi-
szen a Debreceni Egyete-
men kitűnő, sokrétű és több 
szintű képzés folyik, még-
is kevesen választják a 
gyomaendrődiek közül ta-
nulmányaik folytatására. 
Az egyetem kutatási, fej-
lesztési tervekkel segíthetné 
a város népességmegtar-
tó képességének javulását. 
A közmunkaprogramban 
termesztett ipari kender és 
homoktövis népszerűsíté-
sében, felhasználásának 
növelésében is az egyetem 
támogatását, tanácsadását 
szeretnék kérni. A sport te-
rületén is körvonalazódik 
az együttműködés lehe-
tősége, hiszen a városban 
sporttagozatos képzések 
folynak, eredményes, jól 
működőd sportegyesületek 
vannak. Az egyetem részé-
ről Dr. Bartha Elek egye-
temi tanár, rektorhelyettes 
válaszában megerősítet-
te az együttműködés szán-
dékát. Elmondta, hogy 
örülnek a felkérésnek, a 
kölcsönös előnyökön ala-
puló együttműködési szán-
dékot üdvözölte. Kiemelte, 
hogy a régóta fennálló kap-
csolat Gyomaendrőd és az 
egyetem között magasabb 
szintre lép az együttműkö-
dési megállapodás aláírásá-
val. A bejelentést követően 
a konferencia előadásaira 
került sor: sokszínű képet 
festve a disznótorok hagyo-
mányairól, valamint a város 
turizmusában nagyszerepet 
játszó sajtkészítésről is.

Együttműködési megállapodás aláírását jelentették be

Fotó: ÁszFotó, HGYVK
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Több kérdésben is döntés született 
a parlament november 14-ei ülésén. 
Többek között az országgyűlési 
képviselők választásával kapcsolatos 
kampányköltségek átláthatóvá 
tételéről szóló törvény módosításáról 
is. E szerint, ha egy állami 
kampánytámogatásban részesülő 
párt az országgyűlési választáson 
1%-os eredményt sem ér el, 
köteles visszafizetni az államtól 
kapott kampánypénzt. Ha fennáll 
a visszafizetési kötelezettség, és 
azt a párt határidőben nem teljesíti, 
akkor a törvény értelmében a 
vezető tisztségviselői állnak helyt 
egyetemlegesen a támogatás 
visszafizetéséért, melyről a támogatás 
folyósítása előtt nyilatkozniuk kell. 
Ha a párt a befizetési kötelezettségét 
határidőben nem teljesíti, a tartozást 
az államkincstár megkeresésére 
a NAV hajtja be. Ha ez nem 
lehetséges, annak megfizetésére 
határozattal kötelezhetők a 
vezető tisztségviselők. Ha ők sem 
fizetik vissza időben, a kincstár 
megkeresésére a NAV intézkedik a 
vezető tisztségviselővel szemben a 
tartozás behajtása iránt.
Az Országgyűlés szigorította 
a büntető törvénykönyvet, így 
ezentúl véglegesen el kell tiltani a 
gyermekekkel való foglalkozástól 
azokat, akik 18 évnél fiatalabbak 
sérelmére követnek el a nemi 
élet szabadsága, a nemi erkölcs 
elleni bűncselekményt. A kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekményt 

elkövetőket szintén el kell 
tiltani az ilyen foglalkozásoktól 
és tevékenységektől, de különös 
méltánylást érdemlő esetben az eltiltás 
kötelező alkalmazása mellőzhető.
Döntés született a szociális 
hozzájárulási adó csökkentéséről és 
a kapcsolódó törvények módosításáról 
is. Január 1-jétől a szociális 
hozzájárulási adó 22-ről 19,5%-ra 
mérséklődik, ami a tervezettnél 0,5 
százalékponttal nagyobb mértékű 
csökkentés. Ezzel párhuzamosan az 
egészségügyi hozzájárulás 22%-os 
mértékű kulcsa is csökken 19,5%-
ra. Az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás szabályai is 
módosulnak, amelynek értelmében a 
kifizetőt terhelő ekho 20-ról 19,5%-ra 
csökken.
A parlamentben a sportvállalkozások 
által fizetendő iparűzési adóterhek 
csökkentéséről is döntöttek. A 
belépőjegy- és bérleteladásból, 
reklámok közzétételi 
tevékenységből, szponzori 
szerződésből eredő bevétel után a 
továbbiakban nem kell iparűzési 
adót fizetni, amennyiben a vállalkozás 
elindul abban a bajnokságban, 
amelyben ő rendelkezik a versenyzők 
játékjogával. Ez a sportolóknak 
előnyösebb adózási feltételeket jelent.

Tanyafejlesztésre a két 
kormányzati ciklusban 16,3 
milliárd forintot fordítanak
A tanyafejlesztés a kormányzati 
fejlesztéspolitika része lett 2010 
után, erre a célra - 2010-2018 között 
- összesen 16,3 milliárd forint áll 
rendelkezésre.- tájékoztatott Dankó 
Béla országgyűlési képviselő.
A Kormány fontos döntése volt, 
hogy minden évben legyen egy 

olyan pályázat, amely illeszkedik 
a tanyafejlesztési programhoz. Ez 
ugyanis lehetővé teszi, hogy a 
tanyákon lakó emberek gazdálkodási 
és lakhatási körülményei javuljanak, 
bekapcsolódhassanak az ország 
gazdasági vérkeringésébe. Az idén 
mintegy 300 pályázó nyerte el a 
mintegy 800 millió forintos keretet. 
A magyar tanyát az Országgyűlés 
határozata alapján az idei évtől 
kiemelt nemzeti örökségként kell 
kezelni, mivel az hungarikum. 
Eddig a tárca 1145 tanyagazdaság 
egyedi fejlesztését finanszírozta.
A 16,3 milliárd forintos forrás 
két fő elemet tartalmaz. Az egyik 
a Földművelésügyi Minisztérium 
által gondozott tanyafejlesztési 
program, a vidékfejlesztési 
programból finanszírozott „Tanyák 
háztartási léptékű villamos 
energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztéseit célzó 
tanyafejlesztési felhívás”, amelyben 
nagyságrendileg 8 milliárd forintos 
keret került megállapításra.
Nemrégiben az idei tanyafejlesztési 
program pályázatairól született 
döntés, melynek értelmében ebben 
az évben 291 pályázót támogattak. 
A nyertes pályázóknak vállalásaikat 
2018. április 30-ig kell teljesíteniük, 
a beruházásokat eddig kell befejezni.- 
mondta Dankó Béla
A nyertes pályázók közül a Békés 
megyei pályázók száma 31, ők 
összesen 86 508 405 Ft támogatást 
kaptak. Békés megye 2. számú 
választókerületében 14 pályázat 
részesült támogatásban, ők összesen 
32 484 640 Ft-ot fordíthatnak 
fejlesztésekre.- tájékoztatott a 
képviselő.

Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye

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

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

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

A Gyomaendrődi Járási Hivatal épü-
letegyüttesében lévő Nemzeti Adó- 
és Vámhivatali ügyfélfogadási iroda 
nyitvatartási ideje megváltozott.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy 2017. november 15. napjától 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal épü-
letegyüttesében (5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1 - 17. sz. iroda) lévő 
Nemzeti Adó- és Vámhivatali ügyfél-
fogadási iroda nyitvatartási ideje meg-
változott, kis mértékben kibővült.

Bővült a NAV ügyfélfogadási ideje

Az új ügyfélfogadási rend a következőképpen alakul: 
minden szerdai napon 8:00-11:30 és 12:30-16:00 között.

Az idei tanévben első alkalommal 
rendezhetnek tanításmentes 
Pályaorientációs Napot az általános 
és középiskolákban.
A gyomaendrődi általános 
iskolák azzal a kéréssel fordultak 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályához, hogy 
szakmai segítségnyújtásunkkal 
színesítsük a gyerekek számára ezt a 
pályaválasztást előkészítő napot. Így 
lehetőség nyílt arra, hogy ne csak a 

végzős diákok számára nyújtsunk 
információkat a pályaválasztási 
döntéshez, hanem már a 6-7. osztályban 
is találkozzunk a gyerekekkel. Ezeken 
a szakmai napokon az iskolákban 
tanácsadó kollégánk sokat beszélgetett 
a gyerekekkel erről a témáról. A 
diákok képet kaphattak arról, hogy 
jelenleg hol tartanak a pályaválasztás 
folyamatában, és mi mindent kell 
figyelembe venni, amikor szakma 
választásra kerül a sor. Felhívtuk a 
figyelmüket arra is, hogy folyamatosan 
szükséges az információkat 
összegyűjteni a lehetséges iskolákról, 
az adott szakmáról, hogy megfelelő 
ismeretük, tudásuk legyen a 
pályaválasztáshoz.
Érdeklődés tesztek kitöltésével, azok 
értékelésével, pályaismeretet bővítő 
játékokkal, jó hangulatú foglalkozáson 
vehettek részt a gyerekek, amely 
remélhetőleg hagyománnyá válik.

Pályaorientáció 
az iskolákban

Idén ősszel is aktív a Vidra Önkéntes 
Járási Mentőcsoport Egyesület. 
Éles bevetések, gyakorlat, az 
elnyert pályázati támogatások 
felhasználása, és az szja 1 %-ra való 
jogosultság megszerzése jellemzi a 
Mentőcsoport idei év végéjét.
2017. november 10-én a rendőrség 
felkérésére a mentőcsoport 5 fővel 
részt vett a gyomaendrődi Fűzfás-
zugi holtágnál egy eltűnt személy 
utáni keresésben. A kutatás sajnos 
nem zárult szerencsével, az eltűnt idős 
hölgy hollétét nem sikerült felderíteni.
2017. november 7-én a Mentőcsoport 
veszélyes fákra specializálódott 
tagja Hunyán nyújtott segítséget egy 
veszélyes fa kivágásában.
2017. október 11-én a mentőcsoport 3 
tagja egy bajba jutott macska fáról való 
épségben történő lehozatalát végezte 
el.
2017. szeptember 16-án több más 
Békés megyei mentőcsoporttal 
együtt a Vidra Mentőcsoport 
is részt vett a Mezőhegyesen 
megvalósult, nagyszabású (36 órás) 
katasztrófavédelmi gyakorlaton.
A mentőcsoport által év közben 
elnyert önkormányzati támogatások 
folyamatos felhasználása ütemezetten 
zajlik. A Dévaványa Város 
Önkormányzata által juttatott 
támogatásból galléros kivitelű, 
egyenruhaként funkcionáló fehér 
pólók és egyéb kiegészítő ruhadarabok 

kerültek megvásárlásra, míg a 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
által adott támogatásból az egyesület 
búvár képességeinek fejlesztésére 
került sor.
A mentőcsoport tagjait tömörítő 
egyesület már három éve aktívan 
és tartozásmentesen működik, 
így a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
2017. november 3-án kelt levele 
alapján jogosulttá vált arra, hogy 
a magánszemélyek 2018. évi 
személyi jövedelemadójának 1 %-
t elfogadja, amennyiben az adózók 
kedvezményezettként jelölik meg a 
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 

Egyesületet. Ez a jövőben további 
eszközfejlesztésre költhető forrásokat 
tesz elérhetővé a mentőcsoport 
számára.

A képet Ambruzs-Szabó József, a 
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 

Egyesület elnöke készítette.

Ősszel is aktív a Vidra Mentőcsoport
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November 23-án, a Városházán 
közmeghallgatást tartott az 
önkormányzat. A képviselő-
testület évente egy alkalommal 
közmeghallgatás keretében lehetőséget 
nyújt arra, hogy a lakosság közérdekű 
javaslataival, közérdeklődésre számító 
véleményével a képviselő-testülethez 
fordulhasson, amit egyébként bármely 
testületi ülésen is megtehetnek. 
Molnár Zoltán Gyula városi főépítész 
a települési arculati kézikönyvről 
tartott rövid tájékoztatót. 
A Településképi Arculati Kézikönyv 
egy-egy település sajátos, egyedi arcát, 
különösen pedig védendő értékeiket 

hivatott bemutatni. Toldi Balázs 
polgármester tájékoztatást adott arról, 
hogy a város gazdálkodása stabil, 
egész évben figyelemmel kísérte 
a képviselő-testület a hivatal, az 
intézmények, a gazdasági társaságok 
működését. A jövő évi kilátások sem 
rosszabbak az ideinél, hamarosan a 
testület elé kerül a jövő évi koncepció 
is. A polgármester ezek után 
bemutatta a már nyertes pályázatokat, 
valamint azokat is, amelyek tovább 
jutottak és a végső döntésre várnak. A 
közmeghallgatás alacsony lakossági 
érdeklődés mellett zajlott. 

Közmeghallgatás

Debrecenben, a XII. Országos Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázat Országos 
Kiállításán kiválasztásra, bemutatásra 
került két gyomaendrődi diák munkája 
is. A pályázaton a hagyományos 
kézműves technikákkal dolgozó, a 
magyar tárgyi kultúra hagyományait 
őrző fiatalok munkái vehettek részt. 
Nem csak hazai, határon túli 6-25 éves 
fiatalok több, mint 1000 munkája közül 
a Kállai Alapfokú Művészeti Iskola 
két tanulójának tárgyai is bekerültek 
a kiválaszozott, kiállításon bemutatott 
pályamunkák közé. Weigert Enikő 
(oktatója Kiszely Erika) és Árvai 
Dániel (oktatója Szentpéteriné Uhrin 
Ildikó) pályamunkáit a zsűri és 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
is elismerte. Lehoczkiné Timár Irén 

alpolgármester a helyszínen adta át az 
oklevelet és ajándékcsomagot.

Díjazott gyerekek

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az 
Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására 
megjelent Pályázati Kiírás alapján a 
Belügyminisztérium Önkormányzati 
Gazdasági Főosztályához, Kis Bálint 
Sportudvar kialakítása címmel. 
A pályázat Óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás, vagy új sportlétesítmény 
létrehozása c. pontjának keretei 
között a Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola Fő út 181.(72/2 
hrsz.) szám alatti székhelyépületének 
udvarán sportudvar kialakítására 
kerül sor. A mindennapos 
testnevelésórák megtartásához 
szükséges infrastruktúra biztosításán 
túl, a sportudvar sportrendezvény 
megrendezésének helyszínéül 
szolgáló területként is funkcionál 
majd, ezzel lehetőséget biztosítva a 

sportszervezetek számára versenyek, 
rendezvények lebonyolítására, segítve 
ezzel a tanóra keretén belül és azon 
kívül a diák-és utánpótlássport, 
valamint óvodai és iskolai 
szabadidősport megvalósulását.
A fejlesztés eredményeként az 
udvaron  480 m2 felületű öntött 
gumiburkolat kialakítására kerül sor 
labdafogó hálóval, 2 db futballkapuval, 
röplabda hálóval. Ezen túl a pálya 
környezetének rendezésére is 
megvalósul térburkolat felújítással és 
csapadékvíz elvezetéssel, valamint 10 
db fa ültetésével.

A pályázat összesen 19 548 951 
támogatásban részesült, a fejlesztés 
megvalósításához Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata 3 449 815 Ft 
önerőt biztosít. 
A beruházás 2018 év folyamán valósul 
meg.

Sportudvar létesül Gyomaendrődön SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2017. december 14, 17 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Fő út 224.

(Fodrászüzlet emeletén)

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató

Tel.: 0630/409-2868
AKO: B = 125,15%  C= 100%

VSM:Elm     AM = 47,06%;      A össz = 75 %;   B= 45,59%;       C=72,73%;
Forg      AM=83,33%;        A össz = 60%;     B=53,21%;

KK: AM = 57 300Ft, A1 = 65 900Ft, A2 = 109 600 Ft, A = 148 100Ft, B = 165 800 Ft

OKÉV: 21056-2007
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Gyomaendrődi Helyi 
Közösség 18 tagú Akciócsoport munkaszervezete 2017. augusztusában a 
TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódva c. 
pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A megítélt támogatás összege: 37 500 000 Ft. 

A felhívás célja: A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. 
prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom 
megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.
A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil 
szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, 
közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi 
gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok 
valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A projekt keretében megvalósul a Kállai Ferenc Kulturális Központ, mint közösségi tér megújítása, részleges 
felújítása, illetve helyi közösségszervezés az elfogadott stratégiával összhangban.

A megvalósítás helyszíne: Gyomaendrőd belterülete
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.10.01-2020.03.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.gyomaendrod.hu oldalon található.

Tájékoztató

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal év végi munkarendje

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. december 27. napjától december 
30. napjáig 4 munkanap igazgatási szünet lesz, a decemberi ügyfélfogadási rend az alábbiak
szerint alakul:

2016. december 15. (csütörtök) 8,00 – 12,00
2016. december 16. (péntek) Nincs ügyfélfogadás
2016. december 19. (hétfő) 8,00-12,00 és 12,30-16,00
2016. december 20. (kedd) 8,00-12,00 és 12,30-16,00
2016. december 21. (szerda) 8,00-12,00 és 12,30-16,00
2016. december 22. (csütörtök) Nincs ügyfélfogadás
2016. december 23. (péntek) Nincs ügyfélfogadás
2016. december 26. (hétfő) Ünnepnap
2016. december 27. (kedd) Igazgatási szünet

Ügyfélfogadás szünetel

Telefon ügyelet

2016. december 28. (szerda)
2016. december 29. (csütörtök)
2016. december 30. (péntek)

Az első ügyfélfogadási nap: 2017. január 2.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény egységes téli 
szabadságának időpontja

2017. december 18. napjától 2018. január 1. napjáig tart

a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulásával.
A helyettesítést a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft, Szarvas Szabadság út 
11. szám alatti intézmény látja el (tel:66/514-300).   

Megértésüket köszönjük
Üdvözlettel: 

Dr. Magyar Hajnalka
igazgató 

A Határ Győző Városi Könyvtár tájékoztatja tisztelt Olvasóit, hogy a 
könyvtárak 2017. december 22-től, 2018. január 1-ig zárva lesznek. 

Nyitás 2018. január 2-án.

 

 

                     

Gyomaendrőd, Szabadság tér

 

2017. december 10. vasárnap 17 óra

Adventi gondolat:  

a Katolikus Egyház képviseletében 

Czank Gábor és Túri Kis István plébános urak

Közreműködnek a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói

2017. december 17. vasárnap 16 óra

Adventi gondolat: 

a Református Egyház képviseletében Papp Tibor lelkész úr

Közreműködnek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói

 

2017. december 21. csütörtök 16 óra

Adventi gondolat: 

az Evangélikus Egyház képviseletében  

Fülöp Mónika lelkész asszony

Közreműködnek a Kis Bálint Általános Iskola tanulói
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Adventi gyertyagyújtás
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Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Megjelenik Gyomaendrőd 
közigazgatási területén 6200 pld-ban, ingyenes terjesztéssel. 
Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár.
Szerkesztésért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Tel: 66/218-370 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
A következő lapszám 2018 februárjában jelenik meg.

Kedves Olvasóink!

2017. 11. 13-án a Magyar Védőnők 
Egyesületének szervezésében 
szakmai továbbképzésen vettünk részt 
Békéscsabán. Témája az egészséges 
táplálkozás volt, a hozzátáplálástól 
kamaszkorig terjedően. Szeretném 
önökkel megismertetni, a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetsége 
(mdosz.hu) által elkészített Okostányér 
főbb ajánlásait. Megalapozó javaslata, 
hogy az egészségünk szempontjából 
minden, amit eszünk és iszunk, 
számít. A megfelelően összeállított 
étrend egészségesebbé tesz most, és 
a jövőre vonatkozóan is. Felhívja a 
figyelmet az elfogyasztott ételek és 
italok mennyiségére, és minőségére. 
Fontos a bő folyadékfogyasztás, és a 
rendszeres napi 3-5 étkezések száma. 
Fogyasszunk minden nap zöldségfélét, 
gyümölcsöt, teljes értékű gabonát, 
tejet, zsírszegény tejterméket, húsokat. 
Javaslata: Légy aktív! Válassz olyan 
mozgásformát, amit szeretsz, és csináld 

egyhuzamban legalább 10 percig. 
Fokozatosan növeld az időtartamot, ez 
további egészségügyi előnyökkel jár. 
Gyerekek és serdülők számára naponta 
legalább 60 perc, felnőtteknek heti 2,5 
óra mérsékelt intenzitású mozgás (pl. 
tempós séta) javasolt. A javaslatokat 

beillesztve a mindennapi életünk, 
sokat tehetünk a családunk és magunk 
egészsége érdekében.
Kívánunk békés, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket, és boldog éj 
esztendőt!

Védőnők

CIBERE VÁROSI MIKULÁS

2017. december 10-én, vasárnap 14 órakor

a Kállai Ferenc Kulturális Központban

 Öregszőlőből és Nagylaposról 13,30 órakor 

Mikulásjárat (autóbusz) indul .

A védőnők tollából

A Dareh Bázis Zrt értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az 
ünnepi hulladékszállítások 

az alábbiak szerint lesznek megtartva:

- 2017. DECEMBER 25-i (hétfő) DECEMBER 27-én SZERDÁN,
- 2017. DECEMBER 26-i (kedd) JANUÁR 2-án KEDDEN.  
Tekintettel arra, hogy a gyűjtést egy héttel később tudjuk elvégezni, az 
edényzetek mellé január 2-án maximum 2 db zsák elhelyezhető. 
- 2018.JANUÁR 1-e (hétfő) JANUÁR 2-án KEDDEN.

Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is köszönjük!!!!
Honlap: www.gyomakozszolg.hu

Képviselői fogadóóra
Gózan Sándor képviselői 
fogadóórát tart december 

19-én (kedd) 17-18 óra között a 
Határ Győző Városi Könyvtárban 

(Fő út 230.).

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft 
értesíti Tisztelt Ügyfeleit 

az ünnepi ügyfél fogadás idejéről:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

December 21 csütörtök:  8-12:00
December 22 péntek:  ZÁRVA
December 28 csütörtök:  8-12:00
December 29 péntek:  ZÁRVA
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HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:

Január 5.  Péntek
Január 17.  Szerda
Február 7 és 21. Szerda
Március 7 és 28. Szerda
Április 11 és 25. Szerda
Május 9 és 30. Szerda
Június 13 és 27. Szerda

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, 
PÉNTEK gyűjtési körzetnek:

Január 3.  Szerda
Január 15.  Hétfő
Február 5 és 19. Hétfő
Március 5 és 26. Hétfő
Április 9 és 23. Hétfő
Május 7 és 28. Hétfő
Június 11 és 25. Hétfő

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A Dareh Bázis Zrt. értesíti a 

Tisztelt lakosságot, hogy 
2018. január 01-től a szelektív 

hulladékok (műanyag, papír, fém) 
begyűjtése az alábbi napokon 

történik:

HAVONTA KÉTSZER

Kérjük az edényzeteket, zsákokat reggel 7 órára szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!
 Köszönettel: Dareh Bázis Zrt. www.gyomakozszolg.hu

A Dareh Bázis Zrt. értesíti a Tisztelt gyomaendrődi lakosságot, hogy 2018. január 1-től a ZÖLD, BIO edényzetek, zsákok 
begyűjtése az alábbi napokon KEZDŐDIK:

Köszönettel: Dareh Bázis Zrt. www.gyomakozszolg.hu

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1. körzet 15 és 29 12 12 16 14 18 16 21 10 1 12 10
2. körzet 17 és 30 14 20 18 16 20 18 23 17 8 19 13
 
1. Körzet: 
Akác utca 
Alkotmány utca  
Álmosdomb utca 
Apponyi utca 
Babits Mihály utca 
Bányász utca 
Baross Gábor utca 
Bartók Béla utca 
Bem utca 
Bethlen Gábor utca 
Blaha Lujza utca 
Csejti utca 
Csillagos utca 
Csurgó utca 
Damjanich utca 
Dankó Pista utca 
Deák Ferenc utca 
Décsi utca 
Diófa utca 
Dobi István utca 
Dózsa György utca 
Dr. Csókási Béla tér 
Egressy Béni utca  
Endrődi utca  
Fazekasi utca  
Fő út (1-52) 
Fő út (45/1-106)  

Gábor Áron utca  
Halász utca  
Hatház utca  
Hídfő utca  
Honvéd utca  
Hősök tere  
Iskola utca  
József Attila utca  
Juhász Gyula utca  
Kacsóh Pongrác utca  
Kántorkert sor  
Kárász utca  
Kenderáztató utca  
Keresztúri utca 
Kinizsi Pál utca  
Kis utca  
Kisfok utca  
Kodály Zoltán utca  
Kondorosi út  
Korányi Frigyes utca  
Kós Károly utca 
Kovács Imre utca 
Könyves Kálmán utca  
Kör utca  
Körös utca  
Köztársaság utca  
Kürt utca  

Lábas utca  
Liliom utca  
Magtárlaposi utca  
Martos Flóra utca  
Mester utca  
Micsurin utca  
Mikes Kelemen utca  
Mirhói utca  
Mohácsi utca  
Móra Ferenc utca  
Nagylaposi MÁV lakás  
Nap utca  
Napkeleti utca  
Népliget utca  
Nyárszegi utca  
Orgona utca  
Pásztor János utca  
Polányi Máté u. (1-37)  
Polányi Máté u. (38-80)  
Rácz Lajos utca  
Rózsahegyi Kálmán u.  
Selyem út (1-54)  
Selyem út (55-től)  
Simai utca  
Sugár út (1-60)  
Sugár út (57-136)  
Szabadság tér  

Szabadság utca  
Szabó Ervin utca  
Szarvasi út  
Szélmalom utca  
Szent Antal utca  
Szent István utca  
Szőlőskert utca  
Tamási Áron utca  
Táncsics Mihály utca  
Tanya II.  
Tanya II.  
Tanya III.  
Temető utca  
Templom zug  
Toronyi utca  
Tóth Árpád utca  
Tulipán utca  
Ugari út  
Újkert sor  
Vadász utca  
Vasúti őrházak  
Vasútsor utca  
Vasvári Pál utca  
Vaszkó Mihály utca  
Zöldfa utca  
Zrínyi Ilona utca  
Zsák utca  

 
2. Körzet: 
Áchim András utca 
Ady Endre utca  
Álmos utca 
Arany János utca  
Árpád utca  
Attila utca  
Bacsó Béla utca  
Bajcsy-Zs. út (1-59)  
Bajcsy-Zs. út (50-143)  
Balassi Bálint utca  
Bánomkerti út  
Batthyány Lajos utca  
Béke utca  
Bercsényi Miklós utca  
Berzsenyi Dániel utca  
Besenyszegi utca  
Bessenyei György utca  
Bocskai István utca  
Botond utca  
Budai Nagy Antal utca  
Csokonai Vitéz M. u.  
Damjanich János utca  
Dávidházi Sámuel utca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobó István utca  
Dr. Pikó Béla utca  
Dr. Szilágyi Ferenc üd.  
Eötvös József utca  
Erkel Ferenc utca  
Esze Tamás utca  
Fáy András utca  
Fegyvernek utca  
Fő út (87-222)  
Gárdonyi Géza utca  
Géza Fejedelem utca  
Gyóni Géza utca  
Hámán Kató utca   
Hantoskerti út  
Hársfa utca  
Hősök útja (1-38/A)  
Hősök útja (51-111)  
Hunyadi János utca  
Jókai Mór utca  
Kállai Ferenc utca  
Kálmán Farkas utca  
Kálvin János utca  
Kató József utca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katona József utca  
Kazinczy Ferenc utca  
Keleti utca 
Kisfaludy utca 
Kisréti utca  
Kiss Bálint utca  
Kner utca  
Kossuth Lajos út  
Kölcsey Ferenc utca  
Körgát utca  
Körös sor  
Kőrösi Csoma S. u.  
Lehel utca  
Lévai utca 
Liszt Ferenc utca  
Losonczi István utca 
 Luther utca  
Madách Imre utca  
Mátyás Király utca  
Mikszáth Kálmán utca  
Mirhóháti utca  
Móricz Zsigmond utca  
Munkácsy Mihály utca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Sándor utca  
Németzugi sor  
Pásztor János utca  
Petőfi Sándor u. (31/1-68)  
Petőfi Sándor utca (1-40)  
Pósa Lajos utca  
Radnóti Miklós utca  
Rákóczi Ferenc út  
Rózsa Ferenc utca  
Semmelweis Ignác utca  
Somogyi Béla utca  
Szabó Dezső utca  
Széchenyi István utca  
Székely Bertalan utca  
Szondy György utca  
Tanya VI.  
Tokai Ferenc utca  
Toldi Miklós utca  
Tompa Mihály utca  
Vidovszky Béla utca  
Vízmű sor  
Vörösmarty Mihály utca  
Wesselényi Miklós utca  
Zrínyi Miklós utca
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A Kistérségi Óvoda hírei

A Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
a Kis Bálint Általános Iskola 
és a Százszorszép Óvoda közös 
szervezésében került megrendezésre 
november 11-én a Márton napi 
mulatság. Óvodánk kétnyelvű 
német nemzetiségi csoportja, a Süni 
csoport gyermekei zenés, énekes 
műsorral készültek erre az alkalomra. 
Felkészítőik Tímárné Bula Edina és 
Soczóné Jaszovszki Anikó német 
nemzetiségi óvodapedagógusok 
voltak.

Intézményünk második alkalommal 
csatlakozott az Európai Mézes 
Reggeli Programhoz. A kampány 
célja: az egészséges életmódra, 
étkezésre való figyelemfelhívás, 
mézfogyasztás népszerűsítése és 
annak tudatosítása, hogy a méhek 
munkája jelentősen hozzájárul a 
környezetvédelemhez és a biológiai 
környezet változatosságához. 
A Csemetekert, a Százszorszép 
és Margaréta Óvoda valamint a 
Csárdaszállási Napraforgó Óvoda 
gyermekei helyi méhészek jóvoltából 
különböző fajta mézeket kóstolhattak. 
Közben megismerkedtek a méhek 
életével és a méhészek munkájával. 
Százszorszép Óvodánk a megye 

egyik központi helyszíne volt a 
kampánynak. Vendégünk volt Toldi 
Balázs városunk polgármestere, 
Árgyelán János az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület Békés megyei 

szaktanácsadója és Toldi Lajos 
méhész. Óvodánk folyosóján mézes 
csuprokból és a gyermekek munkáiból 
készült kiállítást rendeztünk be. 
Köszönjük szépen a méhészek 
nagylelkű támogatását. 
Az óvoda-iskola kapcsolat jegyében 
meghívást kaptunk a város általános 
iskoláiból. Fontos számunkra, hogy 
visszajelzést kapjunk nevelőmunkánk 
hatékonyságáról, ugyanakkor ezek a 
programok segítik a zökkenőmentes 
óvoda-iskola átmenetet. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy az óvoda 
folytatásaként – a gyermekek játszva 
tanulnak, a pedagógusok cselekvésre, 
tapasztalatokra építik a tanulást, 
és figyelembe veszik a gyermekek 
életkori sajátosságait, érdeklődését.  
A Százszorszép Óvodában 
vendégszerepelt a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház a gyermekek és 
pedagógusok nagy örömére. A Móricz 
Zsigmond, Zelk Zoltán, Kányádi 
Sándor, Weöres Sándor versekből, 
verses mesékből összeállított műsor 
lenyűgözte a hallgatóságot. Az 
előadás különlegessége az volt, hogy 
minden kellék és díszlet természetes 
anyagokból készült.
A Csemetekert Óvoda a Koronás 
Cukor Ovi programon sikeresen 
szerepelt, mellyel 20 000 Ft értékű 
fejlesztő játék vásárlási utalványt 
nyert. 
A Margaréta Óvoda mellett 
a Százszorszép Óvoda is 
elnyerte a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület által 
adományozott Madárbarát Óvoda 
címet.
Nagycsoportos óvodásainkkal 
örömmel vettünk részt az idei Ugra-
Bugra Városi Sportnapon. 
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Márton napi lampionos 
felvonulás

Az idei évben 2017. november 10 - 
én – immár 6. alkalommal - került 
megrendezésre a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat szervezésében a 
hagyományos Márton – nap. A szí-
nes programoknak ismét a Kállai 
Ferenc Kulturális Központ adott ott-
hont, hiszen évről évre egyre több 
látogatója van az eseménynek. 
Ezt a napot mind a népi kultúra, 
mind a keresztény kalendárium je-
les napként tartja számon: az ál-
latok beterelésének hagyományos 
időpontja november 11- e, ilyenkor 
kóstolják meg először az újbort és 
vágják le a libákat. Szent Márton 
emlékére pedig – aki püspökként se-
gítette a rászorulókat – országszerte 
fáklyás felvonulásokat szerveznek.
Délután 15 órakor az ünnepélyes 
megnyitó után a városunk intézmé-
nyeiben tanuló német nemzetisé-
gi osztályba járó gyermekek léptek 
színpadra. Az óvodások után a Gyo-
maendrődi Kis Bálint Általános Is-
kola tanulói adtak rövid műsort: a 
3. a osztályosok egy magyarorszá-
gi német gyermektáncot táncoltak,  
a 2. a és 4. a osztályosok egy Már-
ton napi dalt énekeltek a lampionok 
fényében, a 6.a és a 7.a osztály tanu-
lói pedig egy sváb táncot mutattak 
be. Felkészítőik Bácsi Kitti, Domo-
kos Anikó és Vaszkán Gabriella ta-
nárnők voltak. Ezután következett a 
rajzverseny eredményhirdetése. Az 
1-2. évfolyamon: I. Nagy Lívia II. 
Balaton Beatrix, III. Kézi Róbert, 
különdíjas: Kürti Péter. A 3-4. év-
folyamon: I. Velő Boglárka, II. Ig-
nácz Csenge, III. Varsányi Misell, 
különdíjas: Fekécs Gyula. Az 5-6. 
évfolyamon: I. Gyurcsán Gergő, II. 
Erdősi Flóra, III. Kovács Szófia, kü-
löndíjas: Kézi Zoltán.
A 7-8. évfolyamon: I. Csontos Tibor, 
II. Ignácz Réka, III. Pintér Dorka.
 A fotókiállítás megnyitója után a 
gyerekek kézműves foglalkozáson 
készíthettek e jeles naphoz kapcso-
lódó alkotásokat.  A program befeje-
zéseként a lámpásokban felvillantak 
a fények, s a hosszú menet Gyo-
maendrőd város központjában egy 
rövid sétát téve tisztelgett Szent 
Mártonnak. Visszatérve libazsíros 
kenyér, libatepertős falatka és for-
ró tea várta a gyerekeket, a felnőttek 
pedig forralt bort kóstolhattak. 

Diákjaink a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen

Iskolánk csapatai már évek óta részt 
vesznek ezen a rangos versenyen, 
mely az irodalmi és anyanyelvi tu-
dás mellett a résztvevők együttmű-
ködését is megköveteli. Örömmel 
értesültünk róla, hogy ismét beke-
rült egy csapatunk a Békés megyei 
top 10 csapatok közé. Az 5. a osztá-
lyos csapat megyei 10. helyezett lett, 
tagjai: Beinschróth Boglárka, Kakati 
Lili, Medve Dorka és Molnár Nóra. 
A 6. évfolyamosok közül 2 csapat is 
szerveződött. A 6. a osztály csapata 

megyei 28. lett (Fekécs Noémi, Fi-
tos Martin, Kézi Zoltán és Szilágyi 
Adrienn), a 6. b osztályos csapat pe-
dig megyei 30. helyen végzett( Bula 
Boglárka, Szőke Gyula, Szurovecz 
Benjámin és Uhrin Andor). A 7. a 
osztály csapata megyei 19. helyezett 
lett (Csányi Brigitta, Pintér Dorka, 
Varga Vanda és Vinkovics Ágnes). A 
8. c osztályosok pedig a megyei 20. 
helyen végeztek (Nándori Viktória, 
Sztoján Zoltán, Saly Sára és Várko-
nyi Sarolta). Felkészítő tanáraik: For-
gácsné Gyetvai Krisztina, Domokos 
Anikó és Hunya Jolán.

Őszi versmondó versenyeken

Az idén Arany János születésének 
200 éves évfordulója tiszteletére „Te 
aranyok Aranya!” – Arany János-
szavalóverseny megrendezésre került 
sor az Országos Széchényi Könyvtár, 
valamint a Magyartanárok Egyesüle-
te és a Magyar Olvasástársaság fel-
hívására, november 9-én, Szegeden, 
a Somogyi könyvtárban. Kötelező 
versként a Toldi kijelölt részleteiből 
kellett 7-8 versszakot elmondaniuk 
a versenyzőknek, majd a szabadon 
választott Arany – vers következett. 
Hugyik Zoltán 7. b osztályos tanuló a 
középmezőnyben végzett. Két nappal 
később Gyulán, a Karácsony János 
Katolikus Gimnáziumban immáron 

sokadik alkalommal rendezték meg 
a Simonyi Imre Emlékversenyhez fű-
ződő Simonyi – versmondóversenyt. 
A neves zsűri kiemelte, hogy a ver-
set: mondani kell, átéléssel, tiszta be-
széddel, megfelelő határozottsággal, 
kiállással. Vinkovics Ágnes 7. a és 
Hugyik Zoltán 7. b osztályos tanulók: 
a zsűri döntése szerint: mindketten 
2. helyezettek lettek! Kötelező ver-
sük: Simonyi Imrétől: Vers egy régi 
juhászról című, majd a szabadon vá-
lasztott költeményekkel még jobban 
szárnyalhattak: Ági, Gyoma szülötté-
től, Szilágyi Ferenctől: Őszi honvágy 
című versét mondta el, Zoli pedig: az 
Arany – évhez hűen, Arany Jánostól: 
A walesi bárdok című balladáját. Fel-
készítő tanáruk: Hunya Jolán.

„SULIVÁRÓ”

November 17-én rendeztük meg a 
második „Suliváró” foglalkozásun-
kat azoknak a gyerekeknek, akik a 
következő ősszel kezdik az iskolát. 
Ismét sok kisgyermek gyűlt össze is-
kolánk tornatermében, ahol a leendő 
első osztályos tanító nénik és a fej-
lesztő pedagógusok várták őket. Az 
óvodások játékos formában használ-
ták a Kölyök Atlétika eszközeit. Óri-
ás puzzle-t raktunk össze, vidám 
dalokkal, mondókákkal fejlesztettük 
emlékezetüket, figyelmüket, gondol-
kodásukat. A jó hangulatú délután 
zárásaként ajándékot, üdítőt és a 
pontgyűjtő füzetbe nyomdát kaptak a 
gyerekek. Legközelebb december 14-
én karácsonyváró kézműves foglal-
kozásra várjuk a gyerekeket.
Decemberi előzetes hírek: december 
14-én 16, 30-tól az újabb SULIVÁRÓ 

kerül megrendezésre, a leendő első-
söknek, a Hősök úti iskolában! Az 
ünnep jegyében zajlik a karácsonyi 
kézműves foglalkozás, minden ér-
deklődőt, leendő elsős csemetét és 
szüleit sok szeretettel várunk! Dec-
ember 12-én sakkverseny lesz a Hő-
sök úton, december 21-én pedig 
Rénszarvas Kupa, a Varga Lajos Vá-
rosi Sportcsarnokban. Gyerekek! 
Gyertek minél többen!
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei (2)
Színházban jártunk…

Az ősz folyamán az iskola minden al-
sós osztálya ellátogatott a Békéscsabai 

Jókai Színházba. Az évad első gye-
rekelőadását tekintették meg, Hedry 
Mária: A bűvös patkó című mesejá-
tékát. A látványos darabot a gyerekek 
nagy érdeklődéssel és figyelemmel kí-
sérték. A gyerekdarab kapcsán a szín-
ház játékot is hirdetett. A vállalkozó 
kedvű tanulók „bűvös patkót” készí-
tettek, melyet értékeltek, és jutalmaz-
tak is. Közel 130 pályamű közül, a 10 

legjobb pályázat alkotója egyforma 
díjazásban részesült, a Szarvasi Arbo-
rétumba családi belépőt nyertek. Is-
kolánkból, Ökrös Nóra 4. b osztályos 
tanuló lett díjazott.  Az átadó ünnep-
ségre a színházban került sor.
A 8. c osztály és osztályfőnöke sűrűn 
jár színházba. Így történt ez most is, 
november 23-án, a Szarvasi Cervinus 

Teátrumba látogattak el, ahol: Fenyő 
Miklós – Novai Gábor: Hotel Menthol 
című fergeteges előadását nézték 
meg. Az ismert zenék, a látvány való-
ban kikapcsolódást, élményt nyújtot-
tak nemcsak a felnőtteknek, hanem a 
diákoknak is. A táncosok pedig a hu-
mort sem mellőzve két órán keresz-
tül folyamatosan ropták a fülbemászó 
dallamokra az örök klasszikusnak 
számító rock and roll, twist és cha-
cha-cha táncokat! Koreográfus: Botta 
Tibor.

Meghívó

Sok szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 

2017. december 21. (csütörtök) 17:00 órára 
a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

karácsonyi műsorára. 

Fellépnek az iskola növendékei, 
tanárai és vendégelőadói. 

Helyszín: „Régi” moziterem (Harang Söröző, 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.)

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és boldog új évet kíván 
városunk polgárainak

az intézmény minden tanára és diákja.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Pom Pom meséi

A másodikosok a szarvasi Cervinus 
Teátrumban a Harlekin Bábszínház 
előadásában a Pom Pom meséit lát-
ták, melyben Csukás István varázs-
latos történeteit elevenítették meg a 
bábszínpadon. Gyönyörűen megfor-
mázott mesealakokat láttak vidám 
zenével egybekötve, amely különle-
ges élményt nyújtott gyermeknek és 
felnőttnek egyaránt.

Kamrapocok

Két osztály a Napsugár Bábszínház 
Kamrapocok című, remek előadását 
nézte meg. A darab olyan fontos gyer-
mekproblémákkal foglalkozott, mint 
a beilleszkedési nehézségek, a bará-
tok iránti felelősség, valamint hozzá-
tartozó elvesztése, a gyász és annak 
feldolgozása. Mindezt sok humor-
ral, játékkal és dallal szólaltatta meg. 
A gyerekek feltehették kérdéseiket a 
főszereplőknek, megnézhették a bá-
bokat, díszleteket, kipróbálhatták a 
hangszereket is.

RaM Colosseum

48 felsős diák Budapestre látoga-
tott a RaM Colosseum élményszín-
házba. A klasszikus Grimm mesét, a 
Hamupipőkét Cindarella címmel az 
ExperiDance tánc és mesemusical-
ként keltette életre. Az eredeti törté-
netet rendkívüli látványelemekkel, 
Led-díszlettel tették különlegessé.  

A produkcióban a gyönyörű dalla-
mok, zenék és a látványos táncok mel-
lett prózai jelenetek is megelevenedtek 
népszerű színészek előadásában. Ma-
gyarországon ebben a formában elő-
ször láthatta a közönség a népszerű 
mese feldolgozását. A gyerekek és 
kísérőik számára is feledhetetlen él-
mény volt az előadás.

Ifjú zenebarátok

A zenekedvelő tanulók az ifjú zene-
barát elnevezésű koncertsorozat ke-
retében ízelítőt kapnak a komolyzene 
egy-egy szeletéből.  November 14-én 

délután 50 rózsahegyis gyerek hall-
gatta meg az Ewald Rézfúvós Együt-
tes hangversenyét. A neves művészek 
előadásában többféle stílusirány-
zat, könnyebb és komolyabb műfajok 
részletei szólaltak meg.

Bolyai anyanyelvi csapatverseny

A versenyen 4 fős csapatok vetik ösz-
sze tudásukat, ami az ismeretek meg-
létén túl magas fokú együttműködési 
készséget, jó közösségi szellemet is 
elvár a résztvevőktől. Az iskolán-
kat képviselő 9 csapatból ezúttal a 4. 
a osztályosoknak sikerült legjobban 
az összedolgozás. A Braun Barbara, 
Horváth Nikolett, Nedró Luca, Putno-
ki Balázs összetételű csapat a megyei 
8. helyet érte el, felkészítőjük Gyetvai 
Jánosné volt.

Pályaorientációs napot tartottunk

Első alkalommal került sor a pálya-
orientációs nap megszervezésére in-
tézményünkben.  A 7-8. évfolyam 
diákjai a két helyi, és a dávaványai 
középiskolában folyó képzéseket is-
merhették meg. Az 5. osztályosok 
üzemlátogatáson vettek részt a bé-
késcsabai Frühwald, a Kaiser Food, 
és a Kerámiagép Kft. telephelye-
in, a 6-osok a szarvasi Pioneer, és 
a Biogaz üzemeiben folyó munká-
ból kaptak ízelítőt. Az alsó tagozat 
tanulói életkoruknak megfelelő já-
tékos tevékenységek során ismerked-
tek meg különböző mesterségekkel. 
Néhány osztály helyi munkahelyekre 
látogatott el, ahol a tűzoltók, gyógy-
szerészek, méhészek tevékenységé-
be tekinthettek be, illetve a Skylotec 
Hungary Kft. üzemében a heveder-
gyártás folyamatáról kaptak képet. A 
gyerekek sok hasznos ismerettel gya-
rapodtak, köszönjük minden munka-
helynek, ahol fogadták őket.

Remek főpróba volt…

Marcaliban került megrendezésre a 
Duatlon Diákolimpia országos döntő. 
Iskolánkat és egyben megyénket is 
Kiss Eleonóra 7. b osztályos tanuló, 
valamint Karsai Gábor 8. b osztályos 
tanuló képviselte, melyre az indulás 
jogát a megyei versenyen elért III. és 
I. helyezéssel szerezték meg.
Ahhoz képest, hogy szeptemberben 
úgy indultunk ennek a programso-
rozatnak, hogy érdemes lenne ki-
próbálni, Gábor a 11., Eleonóra a 16. 
helyet érte el. A főpróba jól sikerült.
Külön köszönet a tanulók szüleinek a 
helyszíni buzdításért!

Kiss Tibor testnevelő tanár
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Általános iskolai egység

Pályaorientációs nap

Az idei pályaorientációs napon egész 
napos rendezvény keretében segí-
tettünk iskolánk diákjainak megis-
merkedni néhány szakmával ill. a 
nagyobbaknak lehetőségük nyílt tá-
jékozódni a továbbtanulási lehetősé-
gekről.  Délelőtt a legnagyobbak nyílt 
napon vettek részt gimnáziumunkban, 
ahol az igazgató úr tájékoztatója után 
bepillantást nyerhettek néhány tan-
órába és megismerkedhettek az iskola 
diákjaival, tanáraival és az iskolai élet-
tel. Eközben az 1-7. osztályosok vál-
tozatos programokban vettek részt. A 
rendőrség képviselői Hermeczi István 

és Dávid Ivett bemutatták az intézke-
dő rendőrök felszerelését és feladatait. 
A gyerekek nagy lelkesedéssel pró-
bálták ki a golyóálló mellényt, a spe-
ciális szemüveget, sőt a bilincset is. 
Egy másik helyszínen Dr. Szonda Ist-
ván testközelbe hozta a gyerekekhez 
a csizmadia mesterséget. Gyakorlatias 
bemutatójából megtudhattuk, hogyan 
készülnek egy igazi mester műhelyé-
ben a lábbelik. A mentős bemutatón 
Rávai Béla az elsősegélynyújtás leg-
fontosabb fogásait mutatta és tanítot-
ta meg a gyerekeknek. Megtudhattuk, 
mit tegyünk, ha valaki veszélyben 
van, hogyan kérjünk segítséget és mi 
az, amit vészhelyzetben tennünk kell 
a baleset helyszínén. A gyakorlatban 
is elsajátítottuk, hogyan hozzuk a be-
teget szükség esetén stabil oldalfek-
vésbe, mi a teendő, ha valaki lenyelt 
egy tárgyat ill. hogyan kell csillapí-
tani a vérzést. Ezenkívül a szakmák 
közelebbi megismerését szolgáló fog-
lalkoztató feladatlapokat is kitöltöttek 
a gyerekek és a témába vágó rajzpá-

lyázatra is elkészültek a pályaművek 
a délelőtt folyamán. Délután a megye 
két középiskolája a Göndöcs Benedek 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
és a Gyulai Szakképzési Centrum Dé-
vaványai Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma látogatott 
el hozzánk, hogy bemutassák az ottani 
továbbtanulási lehetőségeket. Diákja-
ink nemcsak száraz tényeket hallhattak 
az iskolákról, hanem ki is próbálhatták 
az ott oktatott szakmák némelyikét.
A délutáni program részeként a mun-
kaügyi központ munkatársa Botosné 
Feuerwerker Ágnes segített a gyere-
keknek átgondolni, hogy mi kell a si-
keres pályaválasztáshoz. Köszönjük a 
bemutatókat tartó szakembereknek 
és az iskolánkba látogató pedagógu-
soknak és diákoknak valamint intéz-
ményünk dolgozóinak és diákjainak, 
hogy élménytelivé tették ezt a napot és 
sok diákunknak irányt mutattak, hogy 
merre érdemes elindulniunk a 8. osz-
tály befejezése után.

Tájékoztatjuk, hogy a 
Gyomaendrődi Hírmondóban 

reklámozhatja szolgáltatásit, 
tevékenységét. A lap minden 
hónapban 6200 példányban 
jelenik meg a gyomaendrődi 

háztartásokban.   
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Gimnáziumi egység

Fecskeváró vetélkedő

Második alkalommal hirdetett intéz-
ményünk „Fecskeváró” címmel álta-
lános iskolások számára vetélkedőt. A 
versenyre a helyi és vidéki általános is-
kolákból neveztek 4 fős csapatok, majd 
meghatározott témakörben kellett elő-
zetesen feladatokat megoldaniuk. A 
visszaküldött megoldások javítását kö-
vetően a döntőbe a három legmagasabb 
pontot elért csapat kapott meghívást. A 
többfordulós játék során, melyben ter-
mészettudomány, történelem, magyar 
nyelv és irodalom, idegen nyelv, mű-

vészetek és szabadon választható té-
makörben válaszoltak a csapatok, a 
nyolcadikosok mellé egy-egy gimna-
zista mentort is sorsoltak. De, hogy 
az izgalmakat is fokozzák a szerve-
zők, a játékban előkerültek a szerencse 
(vagy épp balszerencse) kártyák is és 
a csapatok kockáztatással a már meg-
szerzett pontjaikat növelhették (vagy 
csökkenthették) plusz kérdések megvá-
laszolásával. A szoros versenyben vé-
gül a mezőtúri Túri Lyányok csapata 
érte el az első helyezést, „Zöldborsó-
ink”, iskolánk nyolcadikosai a máso-
dik helyen végeztek, jutalmul egy-egy 

népszerű társasjátékot vihettek haza a 
csapatok.

Nyílt nap

Iskolánk képzései iránt érdeklődő nyol-
cadikosok és szülei számára ebben a 
tanévben is megrendeztük nyílt napun-
kat a tavalyihoz hasonló formában. Az 
intézményvezetői tájékoztatót követő-
en forgószínpad szerűen vehettek részt 

vendégeink különböző foglalkozáso-
kon: menüsort vagy programcsomagot 
állíthattak össze szállodai vendégek 
számára az utazás és turizmus tárgy 
kapcsán, fizikai és kémiai kísérleteket 
végezhettek, önvédelmi és sportfoglal-
kozás részesei voltak, disputázhattak, 
vagy éppen angol illetve német társal-

gásba kapcsolódhattak be. Idén is ak-
tívan közreműködtek diákjaink, akik 
vagy a foglalkozásokon voltak tanáraik 
segítségére, vagy a vendégeket kalau-
zolták a különböző helyszínekre, ezzel 
is közelebb hozva tanulóinkat a leendő 
diáktársaikhoz.

Pályaorientációs nap

Az idei tanév rendjébe, mint minden iskolának, intézmé-
nyünknek is kötelező volt beillesztenie egy pályaorien-
tációs napot, segítve ezzel a gyerekek pályaválasztását. A 
délelőtt folyamán a Mathias Corvinus Collégium felvételi-
zőket támogató programjáról, a Göndöcs Szakiskola kép-
zési kínálatáról hallhattak tájékoztatót tanulóink, mások 
„Szociopolyztak” avagy egy gondolatébresztő társasjáték 
segítségével kipróbálhatták, hogyan gazdálkodnak a ke-
vés jövedelemből élők, délután a meghívott felsőoktatási in-
tézmények képviselői mutatták be képzéseiket. Így például 
tájékoztatást adott a budapesti ELTE és a BGE, a gödöllői 
SZTE, a Debreceni Egyetem, a kecskeméti Neumann János 
Egyetem, a szegedi Gál Ferenc Főiskola valamint a Békés 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Reméljük, hasznos is-
meretekkel gazdagodtak diákjaink. 
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

Diákjaink Franciaországban

Diákjaink három hetes szakmai gya-
korlatukat töltik az Erasmus + di-
ák Mobilitás program keretében a 
Tulle-Naves i Szakképző Központ 
(Franciaország, Correze megye) tan-
gazdaságaiban és helyi agrárvállalko-
zóknál. 
Tanulóink a Naves i Lovas Központ, 
sertés biofarm, agroturisztikai KKV-
ék működését tanulmányozzák, gya-
korlati ismereteket szereznek az 
állattartás, takarmányozás, mezőgaz-
dasági termékértékesítés és program-
szervezés témákban. Szabad idejükben 
a francia diákokkal és kísérő tanáraik-
kal - Komóczi Krisztinával és Hornok 
Lászlóval - felfedezik a francia megye 
nevezetességeit.

Lengyelországban jártunk

A Földművelésügyi Minisztérium 
Agrárszakképző Intézményi Háló-
zat kétegyházai, törökszentmiklósi és 
gyomaendrődi iskolák diákjai szakmai 
gyakorlatukat töltötték Lengyelország-
ban a Janow-i Ménesben és helyi agrár-
vállalkozóknál (Bialski Járás) Kiszely 
Sándor és Tölcsér Zoltán szaktanárok 
kíséretében. Tanulóink a duálisképzés 
keretében állattartási, takarmányozási 
és programszervezési innovatív kom-
petenciákat szereztek meg. Szabad 
idejükben meglátogatták a helyi vonz-
erőket és nevezetességeket, sportoltak 
a projektpartner - Lesna Podlaska Me-
zőgazdasági Szakiskola - diákjaival, 
akik 2018-ban Magyarországra jönnek 
hasonló szakmai gyakorlatokra.
A 14 magyar diák kint tartózkodása az 
Erasmus +diák Mobilitás program ke-
retében, az Európai Unió támogatásá-
val valósult meg.

Nyílt Napot tartottunk

209 regisztrált érdeklődő jött el meg-
ismerni az iskola képzési palettáját. 
Állatsimogatásra, traktorozásra, hin-
tózásra, hungarikumok készítésére, 
bemutatására és kóstoltatására, nyílt 
órák látogatására, kísérletekre és mé-
résekre, kreatív foglalkozásokra került 
sor a rendezvény során.
Internetes kapcsolatot létesítettünk az 
Erasmus + programban részt vevő di-
ákokkal és szakoktatókkal Lengyelor-
szágban és Franciaországban.

Szarvasi kirándulás

A Bethlenes végzősök kihasznál-
ták a gyönyörű napsütéses időt és a 

Szent István Egyetem Tessedik Cam-
pusának invitálására egy remek ki-
ránduláson vettek részt Szarvason.  
Köszönjük a meghívást!
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Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak 
Gyomaendrődi Egyesülete tájékoztató

Az egyesületünk közhasznú szer-
vezet, 422 fő taggal akik főleg 
gyomaendrődiek, de van tagunk Déva-
ványán, Ecsegfalván, Hunyán is. 
Fő feladataink: 
- a mozgáskorlátozott emberek, első-
sorban tagjaink érdekvédelme
- tanácsadás, segítségnyújtás a moz-
gáskorlátozott embereknek járó támo-
gatások megszerzéséhez
- a mozgáskorlátozott és fogyatékkal 
élő emberek elfogadtatása a társada-
lommal. pl. parkolókártya, lakás át-
alakítási, autóvásárlási kedvezmények, 
autó átalakítási kedvezmény. Méltá-
nyossági nyugdíjemelés. 
2017-ben sikerült elérnünk, hogy a 
gyomaendrődi Liget fürdőbe kedvez-
ményes áron mehetnek a mozgáskorlá-
tozott emberek, a KÖVIZIG területén 
ingyenesen kapnak „töltésen járási” 
engedélyt. Ezen kedvezmények min-
den mozgáskorlátozottat megilletnek, 
így nem csak az egyesületünk tagjait, 
hanem máshol lakó mozgáskorlátozot-
takat is. Irodánk minden munkanapon 
08 - 12 óra között áll  tagjaink, illetve 
az érdeklődők rendelkezésére. Tagja-
ink akár egy beszélgetésre is bejöhet-
nek, illetve bejönnek. Vezetőségünk, 
aktivistáink, térítés nélkül társadalmi 
munkában végzik feladataikat. Egye-
sületünk minden hónap első szerdáján 
délután rendez összejöveteleket vala-
milyen előadással összekötve, ame-
lyek a tagjainkat érintő illetve érdeklő 
dolgokról szólnak: pl. gyógynövények, 

gyógyteák és hatásuk. Öröklés és 
örökhagyás szabályai. Stroke felisme-
rése és teendők. 
Szerveztünk kirándulást a Körös-Ma-
ros Nemzeti parkba, a Túzok rezervá-
tumba. Augusztusban a szokásos nyári 
rendezvényünket tartottuk a művelő-
dési házban. Ahol mozgáskorlátozot-
takat segítő eszköz bemutató, majd 
képtárlátogatás, ebéd és zenés táncos 
beszélgetős program volt.  Rendez-
tünk jótékonysági futást is, ahol a ne-
vezési díj 1 kg tartós élelmiszer volt, 
amit rászoruló tagjaink (23 fő) kap-
tak meg. Novemberben disznóvágást 
rendeztünk, ahol közösen vásárolt 
disznót dolgoztuk föl, majd hurka - 
kolbász - orja leves ebédet készítettünk 
és résztvevő tagjainkkal jó hangulatú 
rendezvény keretében fogyasztottunk 
el. A színhúst, csontos húst, szalonnát 
elosztottuk, rászoruló tagjaink (18 fő) 
kapták. Rendeztünk jótékonysági ru-
habörzét is. Itt a tagok által felajánlott 
és behozott használt, de jó állapotú ru-
hák közt válogathattak az érdeklődők. 
A megmaradt ruhákat átadtuk az Élet 
Másokért Alapítványnak. 
Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Gyo-
maendrődi Polgárok! A Mozgás-
korlátozottak és Hadirokkantak 
Gyomaendrődi Egyesülete ezúton is 
köszöni azon embereknek, akik ado-
mányaikkal, munkájukkal 2017 évben 
támogatták egyesületünk munkáját!
Főbb támogatóink: Nemzeti Együtt-
működési Alap, Emberi Erőforrá-

sok Minisztériuma, Békés megye 
Önkormányzata, Bíróné Majoros 
Mária, Bellygyoma Orientális Tánc-
csoport, Czank Gábor plébános, 
Cser Dia - Vidovszky Béla helytör-
téneti gyüjtemény, Cserenyecz Éva, 
Cserenyecz László, Cserné Barics 
Éva, Dávid Ágnes, Fagyas Dóra, Far-
kas Máté, Fehér Mihály, Fónagy Lász-
ló, Giricz Máté, Gera Krisztián - Liget 
fürdő, Gyomaendrőd Önkormányza-
ta, Hangya Balázsné, Katona György, 
Katona Lajos, Ifj. Katona Vince, Kál-
lai Ferenc Kultúrális Központ, Kese-
lyűs KFT., Kissné Liziczai Katalin, 
Koloh Imre, Liviel KFT., Meggyesi 
Zsolt, Némethné Porubcsánszki Má-
ria, Oláh Károly, Papp István, Pietrone 
BT., Polgárőrség Gyomaendrőd, Rávai 
Béla - Gyomaendrődi mentőállomás, 
Rendőrség Gyomaendrőd, Róza KFT., 
Skylotec Hungary KFT., Szarka Csilla, 
Szitás László, Tari Sándor, Tímár Já-
nosné Dreher söröző, Toldi Balázs Pol-
gármester, Tótka Sándor.

Külön megköszönjük azoknak, akik 
adójuk 1%-ának felajánlásával segítet-
tek.
Kérjük, támogassanak minket 
2018-ban is. Támogatóinknak és min-
den gyomaendrődi polgárnak Boldog 
Új Évet, sikereket, jó egészséget kívá-
nunk! 

Mogáskorlátozottak és Hadirokkantak 
Gyomaendrődi Egyesülete. 

Áldott, szép 
karácsonyi 

ünnepeket és boldog 
újesztendőt kíván a 

Tapír Papír csapata!

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

Evangélikus emlékkönyv
A két méternél is magasabb, 
tizenkét oldalas óriáskönyv 
az evangélikus egyház tör-
ténetét és jelenét, valamint 
a reformáció országunkra 
gyakorolt hatását mutatja be. 
Az országot járó két könyv 
közül az egyik, a Kner téren 
került felállításra. Az össze-
csukható, pánttal zárható, 
több mint 600 kg-os könyv 
bemutatja a magyarorszá-
gi evangélikusok múltját és 
jelenét, Luther Márton leg-
főbb tanításait, a missziós 
munkaágakat és szolgálati 
területeket, neves evangé-
likusokat. A könyvet nov-
ember 28-án Fülöp Mónika 
mutatta be.
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Ünnepi alkalmaink 2017. Karácsonyán 
December 3. – Advent 1. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Refor-
mátus gyülekezeti imateremben 
December 10. – Advent 2. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Re-
formátus gyülekezeti imateremben 
December 17. – Advent 3. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Re-
formátus gyülekezeti imateremben 

December 19. kedd 1530-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő alkalom 
a Református Szeretetotthonban (Fő út 169-171.) 
December 20. szerda 1630-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő alka-
lom a Református gyülekezeti kisteremben 
December 21. csütörtök 1630-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő al-
kalom a Református gyülekezeti kisteremben 
December 22. péntek 1530-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő alka-
lom a Református Szeretetotthonban (Fő út 169-171.) 

December 24. – Advent 4. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Re-
formátus gyülekezeti imateremben 

Mindenkit nagyon sok szeretettel hívunk és várunk. 
Kérésre betegeknek az úrvacsorát házhoz visszük. 

Telefon: 06-66/386-841, mobil: 06-30-639-39-67 
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Felhívás! 
- Ha elmúltál 18 és nem vagy még 22 
- Nincs még munkahelyed, de nem is jársz suliba 
- Szereted a közösséget, szeretsz másokon segíteni 
- Ha elvégezted a szakmunkást vagy szakközépiskolát, vagy esetleg a 

gimnáziumot 
- Ha nem tudod még, hogy mit is kezdj magaddal 
- Amit mi adunk neked: pl. egy ingyenes „B” kategóriás jogosítvány! 

 

Gyere és jelentkezz, mi segítünk! 

Bővebb információ: Csak személyesen! 

Munkaidőben 8:00-12:00 között 

Gyomaendrőd Fő út 80. 

 Szécsi Zsolt 

 

Evangélikus  Egyházközség  ünnepi rend
December 3. advent 1. vasárnapi úrvacsorás istentisztelet:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem

December 10. advent 2. vasárnapi istentisztelet:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem

December 10. advent 2. vasárnapi szeretetvendégség
15:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem
Meghívott vendég: Vatai Gyula ezredes,
a Váci Fegyház volt igazgatója

December 17. advent 3. vasárnapi istentisztelet
a gyermekek szolgálatával:
9:00 Gyomai Evangélikus gyülekezeti Terem

December 21. csütörtök advent 4. adventi gyertyagyújtás
16:00 Gyomaendrőd Szabadság-tér

December 24. vasárnap szentesti istentisztelet
a gyermekek szolgálatával:
16:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti terem

December 25. hétfő karácsony 1. napi úrvacsorás isten-
tisztelet:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem

December 31. óév utolsó istentisztelete:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem

A változtatás jogát fenntartjuk, 
kérem tájékozódjanak hirdetőtáblánkon is!

FELHÍVÁS!

A Roma Polgárjogi Szövetség /5502 Gyomaendrőd Fő út 80/
szervezésében általános iskolai 7. és 8. osztályt indítunk!

Korhatár: 18-54 év között
Várjuk mindazok jelentkezését, akik ennek hiányában szeretnék 
elvégezni az általános iskolát!

A képzés ideje: 4 hónap /400 óra/

A képzés időtartama alatt megélhetési támogatás 
biztosított!

Jelentkezés személyesen:

Roma Polgárjogi Szövetség

5502 Gyomaendrőd Fő út 80.

FELHÍVÁS!

A Roma Polgárjogi Szövetség /5502 Gyomaendrőd Fő út 80 /
szervezésében alapkompetencia fejlesztést indítunk!

Korhatár: 18-54 év között
A képzés ideje 3 hónap /300 óra/

A képzés időtartama alatt megélhetési 
támogatás biztosított!

Jelentkezés személyesen:

Roma Polgárjogi Szövetség

5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
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