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A 2016 decemberében megtartott Idő-
sek Karácsonya rendezvényen adta át 
Toldi Balázs polgármester Véháné Já-
nosik Zsuzsanna részére a Gyoma-
endrőd Város Idősekéért kitüntető 
oklevelet. Véháné Jánosik Zsuzsan-
na 1990. július 1-én kezdte pályáját az 
idős ellátásban. A Térségi Szociális 
Gondozási Központ közalkalmazottja, 
aki 10 éven át gondozóként látta el fel-
adatát és folyamatosan fejlesztette tu-
dását. 2001-től területi vezetőgondozó 
munkakört töltötte be, melynek során 
az intézmény szociális szervezőjeként, 
illetve az intézményvezető helyette-
si feladatokat is ellátta. 2008. január 1. 
napjától az intézmény szociális szer-
vezőjeként illetve az intézményvezető 
helyetteseként végzi feladatait. Mun-

kahelyi elfoglaltságai mellett már pá-
lyája kezdetétől nagy elhivatottsággal 
vesz részt az idősek részére szervezett 
ünnepségek, rendezvények lebonyolí-
tásában. Ezen túlmenően folyamato-
san arra törekszik, hogy az idősek jól 
létét szolgáló programokat szervezzen. 
A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány 
kuratóriumának tagjaként, majd 2016 

januárjától a kuratórium elnökeként 
óriási energiával, és akár a szabadidejét 
is feláldozva igyekszik a városban élő 
idősekért tenni. Az elmúlt több mint 
25 év alatt az idősek érdekében vég-
zett munkája, az idősek és fogyatéko-
sok iránti felelősségteljes magatartása, 
pozitív személyisége, kiváló kapcso-
latteremtő képessége, kedvessége, az 
emberek, de különösen az idősek iránt 
tanúsított tiszteletteljes, odaadó visel-
kedése méltóvá teszi őt az elismerésre.

Gyomaendrőd Város Kultúrájáért
Gyomaendrőd Város Kultúrájá-

ért kitüntetést vehetett át Megyeriné 
Csapó Ildikó Toldi Balázs polgármes-
tertől, 2017. január 26-án, képviselő-
testületi ülés előtt. Megyeriné Csapó 
Ildikó 1981-ben a szegedi Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola magyar-nép-
művelés szakán szerzett diplomát, 
majd 1992-ben a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen szerzett vállalkozó-
innovációs menedzser végzettséget. 
1976-ban a Katona József Művelődési 
Ház munkatársaként kezdett dolgozni, 
majd 1986-tól az intézmény igazgatója 
lett. Intézményvezetőkét 2009-ig irá-
nyította, szervezte a város kulturális 
életét. Fokozott figyelemmel fordult 
minden kulturális kezdeményezés 
iránt, valamint ő maga is több esetben 
volt kezdeményezője eseményeknek. 
A Magyar Népművelők Egyesület 
megyei szervezetének alapító tagja-
ként részese volt a megyei kulturális 
életnek is. 1986-ban megkapta a Kivá-
ló Népművelő elismerést. Bár az élet 
úgy hozta, hogy 2009-től már nem a 
közművelődésben dolgozik, jelenle-
gi munkahelyén is számítanak a köz-
művelődésből hozott tapasztalatára, 
tudására. Nemcsak a munkájában, ha-
nem szabadidejében is elkötelezett a 
kultúra iránt. Fiatal kora óta az éle-

te része a társastánc, ahol versenytán-
cosként ért el sikereket. 1982-től, mint 
táncpedagógus adta át megszerzett tu-
dását a fiatalabb generáció számára. 
Közéleti tevékenységei során is folya-
matosan kapcsolatban volt a kulturá-
lis élettel. Jelenleg a Rumba Táncsport 
Egyesület elnöke, valamint Gyoma-
endrőd Közgyűjteményeiért Alapít-
vány titkára.

Gyomaendrőd Város Idősekéért



2

Vállalkozók köszöntése
Az új év alkalmából, közel két évtize-
des hagyományt követve Toldi Balázs 

polgármester ez évben is meghívta a 
Városházára a Gyomaendrődön műkö-
dő vezető vállalkozások képviselőit. A 
találkozóra azokat a vállalkozásokat, 
egyéni vállalkozókat invitálja az ön-
kormányzat, amelyek gazdasági tel-
jesítményükkel hozzájárulnak a helyi 
foglalkoztatottság, és mivel ők a leg-
nagyobb helyi adófizetők is, az önkor-
mányzat helyi forrásainak növeléséhez 
is.
A találkozón Toldi Balázs polgármes-
ter röviden szólt az önkormányzat ez 
évre tervezett céljairól külön kiemelve 
azt a nyertes pályázatot, amely révén 
az önkormányzat, a Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
és a járás vállalkozásai együttműköd-
nek a helyi foglalkoztatottság előse-
gítésében. A találkozót megtisztelte 
jelenlétével Dankó Béla országgyűlé-
si képviselő is.

(gyomaendrod.hu)

Január 26-án tartotta ez évben az 
első ülését a Képviselő-testület. 
A napirenden több önkormányza-
ti rendelet módosítása mellett dön-
tött arról, hogy Dr. Békés Annamária 
fogszakorvossal 2017. április 1-étől öt 
évre a 3. számú fogorvosi körzet el-
látására szerződést köt. Felülvizsgál-
ta a testület a GYÜSZTE-vel kötött 
megállapodást, közszolgáltatási szer-
ződést létesített négy önkormányzati 
közfeladat ellátására a Zöldpark Kft-
vel és döntött a 2017. évi támogatási 
alapok pályázati kiírásáról. A szerve-
zeti és személyi kérdések között meg-
állapította a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztvise-
lőit érintő közszolgálati szabályzatot, 
módosította a polgármester és alpol-
gármester illetményét és elfogadta a 
polgármester 2017. évi szabadságo-
lási ütemtervét, végül döntött arról 
is, hogy 2017. február 1-től öt évre a  
Kállai Ferenc Kulturális Központ ve-
zetőjének Weigertné Gubucz Editet 
bízza meg. Az ülés kezdetén Tol-
di Balázs polgármester az önkor-
mányzat nevében Gyomaendrőd 
Város Kultúrájáért kitüntető oklevelet  
nyújtott át Megyeriné Csapó Ildikó 
részére.      (gyomaendrod.hu)

Dankó Béla országgyűlési képviselő tájékoztatója
Új pályázatok nyílnak a vállalkozások számára

Január 25-től újra pályázhatnak a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
egyebek mellett eszközvásárlásra, új 
technológiai rendszerek kialakításá-
ra, megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazására, a meg-
pályázható összegek pedig magasabb 
lesznek.
A mikro-, kis- és középvállalkozások 
termelési kapacitásainak bővítésére el-
nyerhető vissza nem térítendő forrás 25 
és 500 millió forint között lehet, a ren-
delkezésre álló keretösszeg 18 milliárd 
forint. A vissza nem térítendő támo-
gatásból lehetőség nyílik új eszközök, 
gépek beszerzésére, új technológi-
ai rendszerek és kapacitások kialakí-
tására, az ehhez kapcsolódó gyártási 
licenc, know-how beszerzésére, meg-
újuló energiaforrást hasznosító techno-
lógiák alkalmazására, infrastrukturális 
és ingatlan-beruházásokra, valamint 
információs technológiafejlesztésre is.
A mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatására megjelenő felhívásnál 
pedig 5 és 40 millió forint közötti ösz-
szeg nyerhető el. A kapacitásbővítő 
beruházások támogatására kiírt pá-
lyázati felhívás esetében 21 milli-
árd forint keretösszegre pályázhatnak 
a vállalkozások. A támogatás új, mo-
dern eszköz- és gépparkok beszerzésé-
re, megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazására, informá-
ciós technológia-fejlesztésre vagy akár 
honlapkészítésre is fordítható. 
Bővebb információ: 
https://www.palyazat.gov.hu
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A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
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OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020

2017. év első képviselő-
testületi ülése
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A 2017. január 1. napjával  
hatályba lépő jogszabályi változá-
sok nyomán a járási hivatalok ál-
tal ellátott feladatkörök - így a  
Gyomaendrődi Járási Hivatal fel-
adatai is - jelentősen kibővültek. 
Az egyre erősödő járási rendszer  
kapcsán az év elejével többek között 
az alábbi ügytípusok kerültek a Gyo-
maendrődi Járási Hivatal hatáskörébe:
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztály vonatkozásában: 
-ENAR marhalevél kezelés;
A Hatósági és Gyámügyi Osztály vo-

natkozásában: - fogyasztóvédelmi  
feladatok ellátása; - jogi segít-
ségnyújtási feladatok ellátá-
sa; - áldozatsegítési feladatok 
ellátása; - oktatásügyi feladatok bővü-
lése;
A Földhivatali Osztály vonatkozásá-
ban: - őstermelői igazolvány használa-
tának ellenőrzése; - családi gazdaságok 
nyilvántartásának vezetése; - mezei őr-
szolgálattal kapcsolatos egyes felada-
tok; - vis major elismerésére irányuló 
eljárásban szakhatóságként való közre-
működés. 
A Kormányablak Osztály vonatkozá-
sában: - újabb 66 új ügykörrel bővült 
azon ügyek száma, amelyekben a kor-

mányablak eljáró, vagy kérelmet to-
vábbító szervként, esetleg tájékoztatást 
nyújtó szervként eljárhat.

Megtartotta az idei első munka-
értekezletét a Vidra Önkéntes Járá-
si Mentőcsoport Egyesület vezetősége 
a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség munkatársaival 2017. január 
10-én délután. Az értekezleten a részt-
vevők megtárgyalták, hogy 2017-ben a 
mentőcsoport eszközeit és felszerelését 
milyen fontossági sorrend szerint kí-
vánják fejleszteni, és szót ejtettek a ter-
vezett rendezvényekről is.

A 2017-es év első félév rendezvényei, 
amelyeken szervezőként vagy résztve-
vőként képviselteti magát a mentőcso-
port:
1. Hunyai Disznótor - január 14. (már le-
zajlott) - Hegedüs Roland, Hunya köz-
ség polgármestere meghívására a Vidra 
Mentőcsoport tagjai ezúttal nem egy 
vészhelyzetben, hanem egy igazi, jó 
hangulatú falusi disznóvágás keretein 
belül mutatták meg a rátermettségüket.

2. Tervezés alatt egy téli mentőcsoport 
bemutató gyakorlat, ahol egy befoga-
dó/melegedőhely kerülne berendezésre 
egy „rendkívüli osztályfőnöki óra” ke-
retében. - február
3. „Tanuljunk együtt a Vidrával életet 
menteni” elnevezésű rendezvény - már-
cius
4. A Vidra Mentőcsoport által szerve-
zett rockzenei koncert Dévaványán - jú-
nius 17.
5. Ecsegfalvai gyakorlatok: Fakivágási 
és házelbontási gyakorlat - az időpont 
időjárás függvénye

Új feladatok a járásnál

A Vidra mentőcsoport évkezdése

Az új gépjármű tulajdonosoknak 
rendkívül fontos az átírási kötele-
zettségüknek határidőn belül eleget 
tenni a 2017. január 1-jétől hatályos 
jogszabályváltozásnak megfelelően. 
Az a járművet szerző, aki a jogszabály 
által előírt, a tulajdonjog keletkezésé-
től számított 15 napos határidőn túl 
jelentkezik a kormányablakban/ok-
mányirodában, hogy a frissen vett, 
vagy hagyatékátadó végzés alapján 
szerzett gépjárművet a nevére íras-
sa, már a korábbi szabályozás szerint 
is szankciókra számíthatott. A jogsza-
bály szerint szabálysértést követett el, 
és mulasztási bírságot kellett fizetnie 
az adóhatóság döntése alapján, illetve 
a kormányablak ki is vonta a gépjár-
művet – a mulasztás mértékétől függő-
en – akár több hónapra. A forgalomból 
kivonás kapcsán korábban a jogsza-
bály még lehetőséget adott arra, hogy 

a hatóság - amennyiben az eladó beje-
lentéséből vagy más módon tudomást 
szerzett az új tulajdonos gépjármű át-
írási kötelezettségről - írásban felhívja 
a tulajdonjog szerzőt arra, hogy 5 na-
pon belül pótolja az átírási kötelezett-
ségét. Szintén korábban a tulajdonjogot 
szerző egy utólagos bejelentés során, 
ha hitelt érdemlően igazolta, hogy a 
jármű tulajdonjogában bekövetkezett 
változás bejelentési kötelezettségé-
nek önhibáján kívüli okból nem tudott 
eleget tenni, mentesülhetett azon jog-
következmény alól, hogy a hatóság ki-
vonja a forgalomból a gépjárművet. 
2017. január 1. napjától a jogalkotó ez 
utóbbi két fordulatot törölte a vonatko-
zó jogszabályból (326/2011. /XII. 28./ 
Korm. rendelet a közúti közlekedési 
igazgatási feladatokról, a közúti köz-
lekedési okmányok kiadásáról és visz-
szavonásáról), így a hatóságnak nincs 

lehetősége 5 napos felszólítást kikül-
deni, illetve az utólagos bejelentés 
esetén, az önhibán kívüliséget figye-
lembe venni, határidő mulasztás ese-
tén mérlegelés nélkül kivonásra kerül a 
gépjármű a forgalomból.

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

A Gyomaaendrődi Járási Hivatalt érintő néhány jogszabályi  változás
2017. január 1.-től az okmánykiadás-
ban, az okmányok tartalmában is 
bizonyos változásokat tapasztalha-
tunk:
Az állandó személyazonosító igazolvány 
érvényességének időtartama – főszabály 
szerint - ha a jogosult
- a 12. életévét még nem töltötte be, a ki-
állítás napjától számított 3 évet követő 
születési idejének napja, de legfeljebb a 
12. év betöltésének napjáig terjedő idő-
tartam,
- a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét 
még nem töltötte be, a kiállítás napjától 
számított 3 évet követő születési idejé-
nek napja,
- a 18. életévét betöltötte, a kiállítás nap-
jától számított 6 évet követő születési 
idejének napja.
Lehetőség van arra, hogy a polgár er-
re irányuló külön kérelmére a tároló 
elemmel (chip) ellátott személyazonosí-
tó igazolványban elhelyezésre kerüljön 
legfeljebb kettő, olyan személy telefon-
száma, akit a polgár halála vagy egész-
ségügyi állapotában bekövetkezett olyan 
változás esetén, amikor állapotáról tör-
ténő tájékoztatásra nem képes, értesíte-
ni kíván.

A polgár kérelme esetén a diákigazolvá-
nyok kapcsán eddig használt NEK app-
likáció a személyazonosító igazolvány 
tároló elemébe is belekerülhet. Ez lehe-
tőséget biztosít arra, hogy a digitalizált 
arckép, aláírás és ujjlenyomat szükség 
esetén - okmányiroda vagy kormányab-
lak felkeresése nélkül - felhasználható 
legyen. Ilyen felhasználási terület lehet 
például a közlekedési igazolvány.
A vezetői engedély kiállítása során an-
nak érvényességének meghatározása 
úgy történik, hogy a lejáratának hónap-
ja és napja (3,5, és 10 éves egészségügyi 
alkalmasság esetén) megegyezzen az 
ügyfél születési idejének hónapjával és 
napjával. A vezetői engedélyen feltünte-
tett okmány érvényesség és a vezetői en-
gedély 11. oszlopában található kategória 
érvényesség ezentúl megegyezik, és iga-
zodik a lejárat évében lévő születésnap-
hoz.
A Kormány a közigazgatási bürokrá-
ciacsökkentés keretén belül a 1312/2016 
(VI.13.) Korm. határozatban döntött ar-
ról, hogy az okmányok kiadását or-
szágosan koordináló Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (KEK KH) jogutódlás-

sal 2016. december 31 - ével megszűnt.  
A hivatal feladatait elsősorban a jog-
utód, a Belügyminisztérium Nyilván-
tartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkársága (BM NYHÁT) veszi át. 
A hivatal elérhetőségei nem változtak, 
weboldala a www.nyilvantarto.hu címen 
található meg.
Az új járási feladatok ellátásáról és a 
jogszabályi változásokról részletesebb 
információkkal a járási hivatal ügy-
intézői szolgálnak az érdeklődők ré-
szére, valamint folyamatosan zajlik a 
bekesijarasok.hu oldalon az ellátott 
feladatokra vonatkozó tájékoztatási 
anyagok aktualizálása és pontosítása.

Pályázati felhívás civil 
szervezetek részére

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2017. évi költségvetési koncepciójának működési 
céltartaléka terhére nyilvános pályázatot hirdet a

Civil Alapból, Idegenforgalmi Alapból, 
Környezetvédelmi Alapból és a Sport Alapból 

pályázati úton elnyerhető
vissza nem térítendő támogatásokra.

A pályázati kiírás részletei megtalálhatóak az 
önkormányzat internetes honlapján.

http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_ palyazatok

A Városi Egészségügyi Intézmény 
tájékoztatója

A lakosság ellátása érdekében a szakellátást átmeneti-
leg helyettesítéssel biztosítjuk, hétfői és szerdai napokon.  
A végleges megoldáson folyamatosan dolgozunk.

Új szakorvos az intézményben
2017. január. 09-től intézményünk új szakorvosa  
dr. Bitó Szilvia radiológus 37 éves. Diplomáját a Szege-
di Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán  
szerezte 2007-ben. 2013-ban Budapesten radiológia szak-
vizsgát tett. Munkahely: Csongrád Megyei Dr. Bugyi  
István Kórház Központi Röntgen Osztály

Mély megrendüléssel tudatjuk, 2016. december 22-én, 
életének 57. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. 
Tóth Endre Attila, a Városi Egészségügyi Intézmény 
szülészet-nőgyógyászati szakrendelésének főorvosa. 
Halálával nagy veszteség ért mindenkit, kiváló szak-
orvost és egy nagyszerű embert vesztettünk el.
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Diák járási hivatalvezetőt és diákpolgármestert választottak
dr. Pacsika György a BMKH Gyomaendrődi Járás hivatalvezető tájékoztatója

Honnan jött az ötlet?
Békéscsabán már hosszú évek 

óta hagyományosan megrendezik 
a Garabonciás Napokat.  Mára már 
komoly hagyományokkal rendelkező 
rendezvény, amelynek keretében a 
diákság minden évben megválasztja 
a diákpolgármestert, aki következő 
évben betölti ezt a funkciót. Azt 
gondoltam, hogy ennek mintájára 
Gyomaendrődön is lehetne egy ilyen 
hagyományt teremteni. Nyilvánvaló, 
hogy más folyamattal, más eljárással, 
de teremtsünk hagyományt ebben 
a tekintetben is! A Garabonciás 
Napokon előválasztással indítanak 
jelölteket, mivel Gyomaendrődön még 
nincs erre gyakorlat, valahol azért el 
kellett kezdeni. Arra gondoltam, hogy 
legyen diákpolgármester és emellett 
diák járási hivatalvezető is. Járási diák 
hivatalvezető szerintem nem nagyon 
található, nem csak a megyében, de 
országosan sem. Ezzel a gondolattal 
kerestem fel a polgármester urat, aki 
az első pillanattól kezdve támogatott 
ebben. 
Mit szóltak ehhez az iskolák?

Leültünk a két középiskola: a Szent 
Gellért Gimnázium és a Bethlen 
Szakképző Iskola vezetőivel, tanári 
karával és átbeszéltük a programot. 
Megegyeztünk mindannyian abban, 
hogy a diákpolgármestert és a diák 
hivatalvezetőt a diákok maguk 
fogják megválasztani. Megállapodás 
született arról is, hogy évente, 
felváltva adja majd a két iskola a 
diákvezetőket, és a sajtótájékoztatók 
is felváltva lesznek, jövőre tehát a 
gimnázium adja a járási hivatalvezetőt, 
nálunk, a kormányhivatalban lesz a 
sajtótájékoztató is. A diákpolgármestert 
a Bethlen iskolában választják ki, aki a 
hivatali munkanapját a polgármester 
úrral fogja tölteni.

Most a Szent Gellért gimnázium 
adta a polgármestert a Bethlen 

Szakképző iskola a járási 
vezetőt, ez felváltva lesz 
és váltakozva fog menni. 
Abban is megállapodtunk, 
hogy a sajtótájékoztató a 
Polgármesteri Hivatalban 
lesz, de jövőre a Járási 
Hivatalban. Tehát ez is 
egyik évben itt a másik 
évben ott. 
Kik választották meg 
a diákvezetőket, mi 
volt november 30-a 
programja?

Az iskolákban lezajlott előkészítés 
eredménye az lett, hogy Deli 
Csengét a Szent Gellért Gimnázium 
megválasztotta diákpolgármesternek, 
a Bethlen Szakképző pedig Fekete 
Gergőt járási hivatal vezetőnek. 
Deli Csenge diákpolgármester a 
Polgármesteri Hivatalban kezdte 
napját, ahol megismerkedett a hivatal 
osztályaival, részt vett az osztályvezetői 
értekezleten. Fekete Gergő a járási 
hivatalban. Átvehette a város kulcsát, 
amely nem csak jelképes, egy évig, 
amíg a tisztséget betölti nála lesz a kulcs 
másolata, amelyet majd a következő 
vezető vesz át. Ezután osztályvezetői 
értekezleten megismerkedett a Járási 
Hivatal osztályaival és vázlatosan 
azzal, mi a feladata a Járási Hivatalnak. 
Rengeteg információval láttuk el, 
meglátogatta az egyes osztályokat is. 
Elment a foglalkoztatási osztályra és a 
kormányablak osztályra is betekintést 
nyert az itteni ügymenetbe. 

A sajtótájékoztatóra a 
polgármesteri hivatalban került 
sor. Tájékoztatást adtunk arról, az 
előzményekről, a nap történéseiről.  
Hangsúlyoztuk, hogy a jövőben 
szoros együttműködést valósítunk 
meg a fiatal tisztségviselőkkel. 
Tesszük ezt annak érdekében, hogy 
tanuló ifjúság, a fiatalság véleménye, 
meglátásai jussanak el hozzánk, hogy 
megismerhessük azokat. Ezekből 
minden érdekelt tanulhat. 

 Célunk, hogy az idei év 
rendezvényeibe is bevonhassuk 
a fiatalságot is. Ezáltal hozzájuk 
is könnyebben eljutnak azok a 
gondolatok, vagy azok programok, 
melyeket a városvezetés és a járási 
hivatal szeretnének közvetíteni. Fekete 
Gergő diák járási vezető bemutatta a 
saját intézményében folyó munkát, az 
ottani értékeket. Mivel a november 
30-i időpont a beiskolázási időszak 

kezdete volt, lehetősége nyílt arra 
is, hogy felkeltse az érdeklődés a 
szülőkben, a gyerekekben a Bethlen 
Szakképző Iskolában folyó munkára. 
Gergő elmondta, hogy vállalása 
szerint, a tavasz folyamán, április 
tájékán szeretnék a végzős tanuló 
ifjúságot megszólítani, konferenciát 
rendezni, ami a GINOP „Garancia 
Program”-ban rejlő lehetőségeket 
mutatná be a fiatalok számára. Ehhez 
a járási hivatal foglalkoztatási osztálya 
nyújtaná a szakmai hátteret. Ide mind a 
Gyomaendrődi, de akár a Dévaványai 
végzős tanulók is eljönnének és ebben a 
programban rengeteg olyan lehetőség, 
olyan tudásanyag van, amely számukra 
- kilépve az iskolából- hasznos lehet, 
akár az elhelyezkedésben vagy a 
további lehetőségeiket illetően.

Deli Csenge vállalása szerint, 
tavasszal, kapcsolódva a 300 éves 
Gyoma rendezvény sorozathoz, a 
Knerekről tartanak tematikus hetet 
az iskola keretein belül. Szeretnék azt 
a polgári kultúrát újra feleleveníteni, 
újra felvillantani, amely annak idején 
jellemezte a Kner családot, s amelynek 
komoly hatása volt Gyoma lakosságára. 

A sajtótájékoztató végén mind 
a négyen, egyöntetűen abban 
állapodtunk meg, hogy ezeket a 
programokat egyeztetjük, megtartjuk, 
Reméljük, lesznek ezen felül is 
lehetőségek: gondolok itt pl. a Sajt 
és Túrófesztiválra ahol megnézzük, 
milyen szerepet tudnak betöltetni. 
2017. november végéig tart a két fiatal 
megbízása, akkor lesz újabb választási 
folyamat, amely által hagyomány 
indulhat meg Gyomaendrődön. Nagyon 
fontosnak tartom annak a jelentőségét, 
hogy mind a diákpolgármester, mind 
a diák járási hivatalvezető személyes 
találkozása lehetőség arra, hogy a két 
középiskola között párbeszéd induljon 
el, együttműködés valósuljon meg.

Köszönjük a tájékoztatást!
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A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében 
Békés megye számára közel 58 
milliárd forintos fejlesztési keret áll 
rendelkezésre, ennek az összegnek a 
felhasználása pályázati úton történik. 
A TOP – Gazdaságfejlesztést és 
munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés című 
felhívásra benyújtott pályázatok 
elbírálása múlt év végén megtörtént.  
A támogatói döntést megelőzően egy 
kéttagú – az Irányító Hatóság és a 

megyei önkormányzat delegáltjából 
álló – Döntés-előkészítő Bizottság 
véleményezi a benyújtott pályázatokat, 
és csak egyhangúan támogatott 
pályázat kaphat pozitív elbírálást. 
A bizottság megyei delegáltja 
Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke. Az önkormányzat 
Területfejlesztési Bizottságának 
felhatalmazása alapján a megyei elnök 
szavazatával támogatta a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. által benyújtott 

pályázat elfogadását. A december 
végén megszületett támogatói döntés 
eredményeként 3,709 milliárd forint 
összértékű projekt megvalósítására 
nyílik lehetőség, melynek keretében 
Békés megyében közel 25 kilométernyi 
útszakasz felújítása történik meg. 
A 13 útszakasz között szerepel 
a Dévaványa- Gyomaendrőd 
összekötő út 4,591 kilométer hosszú 
szakasza is. A felújítás tervezése 
elkezdődött, várhatóan 2018 végéig a 
kivitelezés is megvalósul.

Dr. Kulcsár László a NAK megyei elnökének közleménye
Év eleji tennivalók, feladatok. Hatályosság nem egyenlő az érvényességgel!

Azok az őstermelők, aki 2016. 
január 1-jét megelőzően váltották ki 
igazolványukat (ez volt a papíralapú, 
barna színű igazolvány) és azt még 
2016-ban nem cserélték le, de továbbra 
is fontos volt számukra a jogfolytonos 
őstermelői jogviszony, 2016. december 
31-ig ki kellett váltaniuk az új típusú 
(ideiglenes, illetve kártyaalapú) 
igazolványukat. Tehát hiába 
érvényesítette a 2017. illetve 2018. 
évre a régi típusú igazolványát, hatálya 
– a törvény erejénél fogva – 2016. 
december 31-ével megszűnt, vagyis 
ezek az igazolványok 2017. január 1-től 
nem használhatók.
Fontos, hogy az új igazolványon 
feltüntetett hatályosság nem egyenlő 
az érvényességgel! Az őstermelői 
igazolvány, továbbra is csak az adott 
évre szóló betétlappal együtt érvényes!
Azok az őstermelők, akik 2016. 
január 1-jét követően váltottak ki 
őstermelői igazolványt, vagy 2016-
ban cserélték le korábbi papíralapú, 
barna színű igazolványukat, 
amennyiben nem rendelkeznek a 2017-
re érvényes értékesítési betétlappal, 
úgy azt az őstermelői jogviszony 
folytonosságának sérülése nélkül 
2017. március 20-ig igényelhetik. 
A mezőgazdasági őstermelői 
igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) 

Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése 
alapján a 2017. március 20-ig igényelt 
betétlap visszamenőlegesen, 2017. 
január 1-től hatályos. Az új típusú 
igazolványt, és az igazolvánnyal 
már rendelkező, de betétlapot 
érvényesítő ügyfél is a bejelentett, 
és érvényes lakcímkártyával igazolt 
állandó lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes megyei 
kamarai ügyintéző szervezeténél, 
falugazdászánál kérelmezhetik.
Egyéb aktuális és fontos feladatok:
A 2015/2016. gazdálkodási évre, illetve 
a 2016. naptári évre vonatkozóan az 
alábbi támogatásokban résztvevőknek 
kell gazdálkodási naplót elektronikusan 
benyújtani:
• Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-
környezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről 
szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 
alapján a környezetvédelmi célú 
gyeptelepítés célprogram
• agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetés
• ökológiai gazdálkodás támogatás
• NATURA 2000 mezőgazdasági 
területeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések
• kompenzációs kifizetések a Természeti 
Hátránnyal Érintett Területeken

• élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházások
• vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások: vízvédelmi és vizes 
élőhely létrehozása, fejlesztése
Az adminisztrációs teher csökkentése 
érdekében az összes érintett 
támogatási konstrukcióra vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettséget 
egyetlen elektronikus gazdálkodási 
napló beküldésével teljesíteni lehet. 
Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a 
rendelkezésre álló időszak 2017. január 
1-től március 01-ig tart. 
Továbbá aki nitrát adatszolgáltatásra 
kötelezett, 2017. január 1-től 2017. 
március 31-ig teljesítheti ezt a 
kötelezettségét. 
Az adatokat mindkét esetben a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz 
kell benyújtani. A gazdálkodási naplók 
és a nitrát adatlapok esetében is az 
adatok elektronikus benyújtását, a 
fenti határidőkig teljesíteni kell. 

Útfelújítás a Gyulavári bekötő úton
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Tájékoztató az őstermelők helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
bejelentési és adózási kötelezettségeiről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (Htv.) rendelkezése értelmében 
adóköteles az önkormányzat 
illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási 
tevékenység. A Htv. alkalmazásában 
vállalkozónak minősül a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott mezőgazdasági 
őstermelő is, feltéve, hogy őstermelői 
tevékenységéből származó bevétele 
az adóévben a 600 ezer forintot 
meghaladja. 
Az a mezőgazdasági őstermelő, 
akinek az őstermelésből származó 
éves bevétele a 600 ezer Ft-ot 
meghaladja, a helyi iparűzési adó 
alanyává válik, és bejelentkezési, 
adóbevallási kötelezettsége keletkezik. 
Az önkormányzati adóhatósághoz már 
korábban bejelentkezett őstermelőnek, 
amennyiben az adóévben az éves 
bevétele a 600 ezer Ft-ot nem éri el, 
erről nyilatkozatot kell benyújtania az 
adóévet követő év május 31-ig.
Fontos tudni, hogy az adóalanyiság (a 
600 ezer forintos bevételi értékhatár) 
megállapítása szempontjából 

valamennyi – mezőgazdasági 
őstermelő által kapott – támogatást is 
figyelembe kell venni. Ezen bevételek 
azonban nem minősülnek a Htv. 
szerinti nettó árbevétel részének, így az 
iparűzési adó alapjának megállapítása 
során nem kell figyelembe venni őket. 
Vagyis, ha a mezőgazdasági őstermelő 
éves árbevétele az általa kapott 
bármely támogatás figyelembevétele 
nélkül 600 ezer forintnál kevesebb, 
de a támogatással együtt a 600 
ezer forintot meghaladja, akkor a 
mezőgazdasági őstermelő az iparűzési 
adó alanyának minősül, be kell 
jelentkeznie az illetékes önkormányzati 
adóhatósághoz az iparűzési adó hatálya 
alá és adóbevallást kell benyújtania az 
adott adóévről. 
Ez évtől a közös őstermelői 
igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az 
adóévi iparűzési adókötelezettségüket 
úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal 
rendelkező adóalany a közös őstermelői 
tevékenységvégzésből származó teljes 
iparűzési adóalap alapulvételével 
állapítja meg, vallja be és fizeti 
meg az adót. Az adómegállapítás 

ezen módjának választásáról a 
közös őstermelői igazolványban 
feltüntetett valamennyi adóalany az 
adószámmal rendelkező adóalany 
adóévi adóbevallásában nyilatkozik. 
A családi gazdálkodó a családi 
gazdaság tekintetében az adóévi 
iparűzési adókötelezettséget a közös 
őstermelői igazolvánnyal rendelkező 
adóalanyokra irányadó szabályozás 
szerint is teljesítheti.
Ez évben adóhatóságunk, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 
igényelt adatszolgáltatás alapján, 
öt évre visszamenőleg ellenőrizni 
fogja, hogy azon őstermelők, akik 
elérték a törvényben meghatározott 
bevételi értékhatárt eleget 
tettek-e bejelentkezési, bevallási 
kötelezettségüknek. 
A bejelentkezéshez, bevalláshoz 
szükséges nyomtatványok, illetve a 
fentiekről részletesebb tájékoztatás 
megtalálhatók hivatalunk honlapján 
(www.gyomaendrod.hu), vagy 
kérhetők a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Adó 
Osztályától.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a „családsegítő” 2017. január 
1-től Gyomaendrődi Család-és 
Gyermekjóléti Központ néven 
működik tovább.
Szolgáltatásaink és elérhetőségeink 
változatlanok:

Szolgáltatásaink:
- Tájékoztatjuk az ügyfeleket az 
igénybe vehető támogatásokról, az 
igénylés módjáról.
- Segítséget nyújtunk: nyomtatványok 
kitöltésében, ügyintézésben, levelek, 
hivatalos iratok értelmezésében. 
- Tanácsot adunk szociális, 
életvezetési, mentálhigiénés és egyéb 
problémák esetén.

Továbbra is lehetőség van a 
pszichológiai tanácsadás 
igénybevételére, melyhez előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. A 
tanácsadói feladatokat klinikai 
szakpszichológus látja el a hónap 1-2-
3-4. keddjén 13 és 18 óra között.
Időpontot lehet kérni személyesen 

munkanapokon 8 és 16 óra között a 
Fő út 2. szám alatt, vagy telefonon a 
66/282-560-as telefonszámon.

Krízishelyzet esetén nyitvatartási 
időn túl hívható készenléti telefonunk 
a 20/938-97-08-as telefonszámon, 
ahol szakképzett kollégák nyújtanak 
azonnali telefonos segítséget. 

Lelki problémák esetén a nap  
24 órájában hívható az SOS telefonos 
lelkisegély szolgálat, melynek 
száma Békés megyében: 66/441-300.  
A hívás a 66-os és 68-as körzetekből 
ingyenes. A szolgálat vezetője Szabóné 
dr. Kállai Klára.

Intézményünknél 
lehe-tőség van 
jogi tanácsadás 
igénybevételére, 
m e l y - h e z 
előzetes időpont 
e g y e z t e t é s 
szükséges. A 
jogi tanácsadást 
minden hónap 
első hétfői 
munkanapján 10 - 12 óráig vehetik 
igénybe az érdeklődők.
Időpontot lehet kérni személyesen 
munkanapokon 8 és 16 óra között a 
Fő út 2. szám alatt, vagy telefonon a 
66/282-560-as telefonszámon.

Elérhetőségeink:
Ügyfélfogadás helye: 
Gyomaendrőd Fő út 2. (volt 
endrődi tanácsháza)

Telefon és faxszám: 66/282-560
Mobil: 20/99-66-144
E-mail cím: 
csaladsegito.gye@gmail.com

NAP
ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE

DÉLELŐTT DÉLUTÁN
HÉTFŐ 8 - 12 12.30 – 16
KEDD 8 - 12 -
SZERDA - 12.30 - 16
CSÜTÖRTÖK 8 - 12 -
PÉNTEK - 12.30 - 16

Változások a család- és gyermekjóléti központnál!
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Változások a közösségi együttélés szabályaiban - 1. rész
2017. március 1-től jelentős változások 
jönnek a települési közösségi együttélés 
szabályaiban.
A Képviselő-testület 2016. decemberi 
ülésén, városunk közrendjére, az itt élő 
emberek nyugalmára és a település kép 
javítására való tekintettel, elfogadta 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. 
(XII. 19.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet számos olyan élethelyzetet 
szabályoz, melyre ez idáig nem 
vonatkoztak konkrét előírások és ebből 
adódóan konfliktusok forrása volt. 
A rendelet 2017. március 1-ei hatályba 
lépését követően kiemelt figyelmet 
kell fordítani a háztáji állattartás 
körülményeire, a magánterületek 
telken belüli és az ingatlanok előtti 
közterületek karbantartására valamint 
a közterületen történő gépjármű 
tárolásra is.
Fontos változást jelent az, hogy a 
helyi jogszabályban meghatározott és 
előírt magatartási formák megszegése 
már jogkövetkezményeket is von 
maga után, így akár helyszíni bírság 
kiszabására is lehetőség nyílhat.
Mindezekre tekintettel a rendelet 
hatályba lépése előtt segítséget 
kívánunk nyújtani az olvasóknak a 
bevezetésre kerülő szabályokról.
A helyi rendelet szabályaival 
kapcsolatos értelmezési kérdéseikkel 
írásban forduljanak a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályához 
a varosuzem@gyomaendrod.hu 
elektronikus elérhetőségen.
33/2016. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről 
Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 
(4) bekezdés d) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-
dés 5., 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
1. Általános rendelkezések 
1. § (1) A rendelet azon magatartási 
szabályok megsértése esetén nem al-
kalmazható, amelyeket magasabb szin-
tű jogszabály bűncselekménynek vagy 
szabálysértésnek minősít, vagy más 
módon szankcionál. 

(2) E rendelet alkalmazásában a korlá-
tozott cselekvőképes személy is rendel-
kezik eljárási képességgel. 
2. A közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartások 
2. § A közösségi együttélés alapvető-
szabályaiba ütköző magatartást követ 
el az az ingatlan használó, kezelője, 
ennek hiányában tulajdonosa, aki 
a) az ingatlannal határos árokszakasz-
ban, a járműbehajtók átereszében és a 
folyókákban a víz szabad folyását nem 
biztosítja 
b) az ingatlannal határos zöldsávon 
nem távolítja el a csapadékvíz lefolyá-
sát akadályozó tárgyakat, anyagokat, 
ezáltal nem biztosítja, hogy a csapa-
dékvíz elvezető árokba vagy zárt csa-
padékvíz elvezető csatornába a csapa-
dékvíz szabadon lefolyhasson és ezzel 
másnak bizonyíthatóan kárt okoz, vagy 
a közterületen történő közlekedést ezzel 
akadályozza. 
c) az ingatlannal határos zöldsávon 
vagy árokszakaszon gyomirtó szert al-
kalmaz, 
d) az ingatlan és az úttest közötti füves 
zöldsáv rendszeres gondozását, kaszá-
lását vagy fűnyírását, és a lehullott fa-
levelek gyűjtését elmulasztja 
e) az ingatlannal határos út árkában, 
átereszében, csapadékvíz elvezető csa-
torna nyílásában olyan anyagot helyez 
el, amely a lefolyást akadályozza vagy 
akadályozhatja. 
f) nem gondoskodik az ingatlanával 
határos közterületi járda folyamatos 
tisztán tartásáról, hulladéktól, portól, 
sártól, szennyezőanyagoktól történő 
mentesítéséről, 
g) szükség szerint nem gondoskodik az 
ingatlanával határos járdák hótól való 
letisztításáról, jegesedés esetén azok 
csúszásmentesítéséről, 
h) csúszásmentesítést követően az azt 
szolgáló szóróanyagot a csúszásve-
szély elmúltával nem takarítja el. 
3. § A közösségi együttélés alapvető-
szabályaiba ütközőmagatartást követ 
el, aki a közterületen használaton kívü-
li gépjárművet, 3.5 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművet, munkagépet, 
mezőgazdasági gépet, vagy munkaesz-
közt engedély nélkül 10 napon túl tárol. 
4. § A közösségi együttélés alapvető-
szabályaiba ütközőmagatartást követ 
el az az állattartó, aki 
a) a belterületen tartott jószágállomány 
nagyságának megfelelő, környezetétől 
elszigetelt trágyatárolót nem létesít, 
b) az állatok elhelyezésére szolgáló he-
lyiségből a trágyát naponta nem hord-
ja ki, és a helyiséget megfelelően nem 

tisztítja és fertőtleníti, 
c) a hígtrágyát nem zárt csővezetéken 
keresztül vezeti az aknába, 
d) a trágya-és trágyalégyűjtő kiürítésé-
ről szükség szerint nem gondoskodik. A 
tárolóból a trágyalé kifolyását, illető-
leg a csapadékvíz oda való befolyását 
nem akadályozza meg. 
5. § A közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el 
az ingatlan használója, kezelője, ennek 
hiányában tulajdonosa, aki 
a) a házszámtábla beszerzéséről, kihe-
lyezéséről, olvasható állapotban tar-
tásáról, szükség szerint cseréjéről és 
pótlásáról nem gondoskodik. 
b) az ingatlanát határoló kerítés 
jókarban tartását elmulasztja 
c) a tevékenységével vagy a tevékeny-
ségének elmulasztásával ingatlanon 
olyan körülményeket teremt, mely al-
kalmas a rágcsálók és egyéb kártevők 
megtelepedésére, 
d) a rágcsálók és egyéb kártevők rend-
szeres irtását elmulasztja, 
e) az ingatlanon található zöldterület 
fenntartását, kezelését, gondozását és 
növényvédelmét elmulasztja, 
f) az ingatlanról a járda, vagy úttest 
fölé benyúló bokrok és faágak megfele-
lő nyesését, gyümölcsfa esetében a le-
hullott termés felszedését elmulasztja, 
g) az ingatlan gondozását elmulasztja. 
6. § A közösségi együttélés alapvető-
szabályaiba ütközőmagatartást követ 
el az a szórakozó-, vendéglátó- és áru-
sító hely tulajdonos, aki az üzlete előtti 
járdaszakasz és zöldterület tisztántar-
tását a nyitva tartás ideje alatt elmu-
lasztja. 
3. Az eljárás megindítása 
7. § A jelen rendeletben foglalt előírá-
sok megtartását a közterület-felügye-
lő és a Gyomaendrődi Közös Önkor-
mányzati Hivatal megbízott ügyintézői 
ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósá-
gi eljárást hivatalból kell lefolytatni. 

A Tájékoztató a következő 
oldalon folytatódik...
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Változások a közösségi együttélés szabályaiban - 2. rész
4. Az eljárás lefolytatása 
8. § E rendelet alapján a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetése miatt induló 
eljárás lefolytatására a Képviselő-tes-
tület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre 
ruházza át. 
9. § (1) A közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás elkövető-
jével szemben közigazgatási hatósági 
eljárás 
a) valamely cselekményben megnyilvá-
nuló magatartás esetén a cselekmény 
elkövetésétől számított 30 napon belül, 
b) mulasztásban megnyilvánuló ma-
gatartás esetén a jogszerű teljesítésre 
nyitva álló határidő lejártától számított 
60 napon belül, 
c) jogellenes állapot fenntartásában 
megnyilvánuló magatartás esetén a 
jogellenes állapot észleléstől számított 
60 napon belül indítható meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

határidők elteltét követően a közössé-
gi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetése miatt eljárás 
nem indítható. 
5. Alkalmazható jogkövetkezmények 
10. § (1) Aki az e rendeletben megha-
tározott alapvető közösségi együttélési 
szabályok betartását elmulasztja száz-
ötvenezer forintig terjedő közigazgatá-
si bírsággal sújtható, a közterület-felü-
gyelő a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb-
biakban: Ket.) alkalmazásával ötven-
ezer forintig terjedő helyszíni bírságot 
szabhat ki. 
(2) A közigazgatási bírságot a maga-
tartás elkövetője a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon be-
lül, helyszíni bírságot a bírság kiszabá-
sát követő 30 napon belül a Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata pénztárába 
történő befizetéssel vagy a banki átuta-

lással az Önkormányzat pénzforgalmi 
számlájára köteles teljesíteni. 
11. § Jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező egyéb szervezet esetén 
a bírságot annak vezetőjével szemben 
kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre 
álló adatok alapján a közösségi együtt-
élést sértő magatartást egyértelműen 
azonosíthatóan más személy követte el. 
12. § A kiszabásra kerülő bírság mér-
tékének megállapításának figyelembe 
kell venni a Ket. 94/A § rendelkezésein 
túl 
a) a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartás súlyát és a fel-
róhatóság mértékét, és 
b) az érintett vagyoni helyzetét és jö-
vedelmi viszonyait, amennyiben azok a 
hatóság rendelkezésére álló adatokból 
megállapíthatóak. 
6. Záró rendelkezések 
13. § Ez a rendelet 2017. március 1-én 
lép hatályba. 

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.

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

A Gyomaendrődi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat szervezésében 
helyeztek el emléktáblát 2017. janu-
ár 6-án, az evangélikus templom fa-
lán. Emléket állítva ezzel a „málenkij 
robot”-ra, több éves kényszermunkára 
elhurcolt, német származású 168 gyo-
mai polgárnak. Azok, a soha el nem 
évülő bűnök, amelyeket elkövettek 
ezek az emberek ellen, családjukra is 
kihatottak. A templomban megtartott 
ünnepségen Erdős Norbert Európai 
Parlamenti képviselő mondott beszé-
det. Műsort adtak a Kis Bálint Általá-
nos Iskola és a Szent Gellért Katolikus 
Gimnázium tanulói. A táblát Fülöp 
Mónika lelkész szentelte fel. A túlélők, 

családtagjaik mellett a Békés Megyei 
Önkormányzata, valamin Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata is lerótta 
kegyeletét.

TELEK ELADÓ
Gyomaszolg Ipari Kft.
Gyomaendrőd Kőrösi 

Csoma u. 1. 
Hrsz.: 836 alatti 1162 m2-es 
közművesített telek eladó. 

Érdeklődni: 
Dinya József 06-20/383-6077

Málenkij robot - Emléktábla avatás
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Közfoglalkoztatás hírei

Bánomkerti víztározó

Seprűkötés

A közfoglalkoztatottak 
részére teaosztás

Bónom zugi holtág összekötő csatorna

Ágdaráló

Körös Maros Nemzeti Park

A járási startmunka „belvíz” minta-
programjának keretében a téli hóna-
pokban is folytatódtak a munkálatok. 
A program keretében az erős, tartós 
fagyoknak köszönhetően több olyan 
víztározó, csatorna karbantartására, 
kitakarítására is sor került, melyekre 
enyhébb telek esetében, illetve évköz-
ben nincs lehetőség.

A járási „bio” mintaprogram kereté-
ben a Körös Maros Nemzeti Parkkal 
kötött megállapodás alapján elkezdő-
dött a gyalogakác cserjék kitermelése 
a Hármas-Körös folyó árterében. A ki-
termelt nyersanyagot, a program kere-
tében beszerzett ágdaráló segítségével 
feldaráljuk, és felhasználjuk a kerté-
szet fóliáinak fűtésére, valamint a Lu-
ther utca 2. szám alatti épület fűtésére. 

A saját felhasználáson felüli mennyisé-
get, pedig értékesítjük.

A hosszabb időtartamú közfoglalkozta-
tás keretében a Luther utca 2. szám alatt 
egy 84 m2 alapterületű a gépjárművek 
állagának megóvását szolgáló szín ké-
szült el. A szín a mintaprogramokban 
beszerzett eszközök, gépek tárolását is 
szolgálja.
A járási „helyi sajátosság” mintaprogram 
keretében a mezőgazdasági termőfölde-
ken évközben megtermelt cirok feldolgo-
zása folyamatos a Luther utca 2. sz. alatti 
épületében. A közfoglalkoztatottak egy-
re ügyesebben dolgoznak, egyre piacké-
pesebb seprűket állítanak elő.

Varju Róbert közmunkavezető

Farsangolunk!
Jelmezek kölcsönözhetők

Farsangi kiegészítők  
vásárolhatók

Álarcok
Kalapok
Parókák

Fegyverek
Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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Újra gyógyásza� akció 
2017. február 01.‐április 30. közö� 

a Gyomaendrődi Liget Fürdőben 
60 kezelés = 60 Ft 

Feltételek, részletek: 
Nyilatkozat aláírása, melyben vállalja, hogy  
 a reumatológus szakorvos által felírt 60 

db kezelés mindegyikét igénybe veszi. 
 

A csomag igénybevételéhez szükséges: 
 Háziorvosi beutaló, feltűntetve Gyoma-

endrőd azonosító számát (132258218) 
 Időpont egyeztetés a Liget Fürdő tele-

fonszámán (66/386-039, 1-es mellék) 
 Reumatológiai rendelésen való részvé-

tel. 
Igénybe vehető kezelések: 
 medencefürdő, masszázs, víz ala� víz-

sugármasszázs (tangentor), szénsavas 
fürdő, víz ala� csoportos gyógytorna 

 A kezeléseket, időpont feoglalást köve-
tően lehet igénybe venni. 

További információ: 
Gyomaendrődi Liget Fürdő 
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 
Tel.: 66/386-039 
E-mail: penzugy@lige�urdo.hu 

 

Uszodai kiegészítő jegy 400 Ft 
Kezelőlappal rendelkező betegek számára: 

Interjú Dr. Csernus Zoltán reumatológus 
és fizioterápiás szakorvossal

Dr. Csernus Zoltánt a Gyomaendrődi 
Liget Fürdő reumatológusát kérdeztük 
a „60 kezelés = 60 forint” elnevezésű 
gyógyászati csomaggal kapcsolatban.
Betegek visszajelzése alapján nagy 
sikert aratott a tavalyi évben a „60 
kezelés = 60 forint” elnevezésű 
gyógyászati akció. 
Ez valóban így van. Az akció 
elsődleges célja az volt, hogy minél 
nagyobb hatékonyságot érjünk 
el a betegek gyógyulásában, és a 
visszajelzések alapján nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy ez sikerült. 
Egyrészt korábban azt tapasztaltuk, 
hogy a betegek a felírt kezeléseket 
nem veszik igénybe 100 %-ban. 
Sokan voltak, akik 6-8 alkalom 
után – miután érezték a kezelések 
jótékony hatását – abba hagyták a 
kúrát, nem számolva azzal, hogy a 
betegség néhány hét vagy hónap után 
újra előjön. Az akció hatására nőtt az 
igénybe vett kezelések száma, ezzel 
együtt a hatékonyság is.
Milyen panaszokkal keresik fel Önt 

leggyakrabban, milyen fájdalmakon 
tud enyhíteni a reumatológus?
Krónikus mozgásszervi betegségek-
kel, főként kopásos jellegű, időseket 
érintő ízületi bántalmakkal keresnek 
fel. A gerincpanaszok, vállak, csípők, 
térdek, bokaízületi/illetve izomfájdal-
mak azok, amelyeken hatékonyan tu-
dunk segíteni.
A jövőben számíthatunk hasonló 
akcióra?
Idén február 1-től április 30-ig 
újra elérhető lesz a kedvezményes 
gyógykúra. Arra szeretnénk 
ösztönözni a betegeket, hogy a 
maximálisan előírt 60 kezelést vegyék 
igénybe, mert a kezelések így érik el 
tartósan hatásukat. A betegnek csupán 
annyi a dolga, hogy háziorvosával írat 
egy beutalót, én kivizsgálom, felírom a 
kezeléseket és az akció időtartamában 
igénybe veszi az összes kezelést.
Mely korosztályra jellemzők legin-
kább ezek a betegségek?
Mint tudjuk ezek a betegségek főként 
az idősebb korosztályra jellemzőek, 

de az utóbbi években egyre növekvő 
létszámban keresnek fel középkorúak 
is. Ennek fő oka a túlhajszolt életmód, 
kevés mozgás/elhízás.
Milyen fajta kezelések vannak, és 
ezek milyen betegségekre hatásosak?
Gyógyvizes kezelések - fájdalmas 
görcsös izomzat 
Szénsavas kezelések – izomfájdal-
mak, érszűkület 
Gyógy-masszázs – izomfájdalmak, 
merevség, enyhébb ízületi bántalmak 
Víz alatti vízsugármasszázs 
(tangentor) – nyak, derék, alsó végta-
gi panaszok 
Csoportos vízi torna – izommerev-
ség, gerinc-vállak, csípők, térdek fáj-
dalmak, mozgásbeszűkülés 
Gyógytorna – ízületi merevség, izom 
spazmus, gerincbántalmak, nagyízü-
leti fájdalmak 
Elektroterápia – ízületi panaszok, 
izomfájdalom/merevség, lumbágó, 
végtagzsibbadások, migrén, fejfájá-
sok, idegbénulások, ízületi duzzana-
tok

A HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR 
tisztelettel és szeretettel meghívja  

Önt és kedves ismerőseit 
 

VARRÓ DÁNIEL 
   

Nem, nem hanem 
interaktív 

gyermekprogramjára, 
 

valamint felnőtteknek 
szóló 

 

Mi lett, hova 
című előadásaira. 

 
 

Helye, és időpontja: 
Határ Győző Városi Könyvtár 

Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. 
Gyermekelőadás 

2017. február 17. (péntek) 14 óra 
Felnőtteknek: 

2017. február 17. (péntek) 16,30 óra 
 

A belépés díjtalan.
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Szívesen megnézne ritkán látható gyomai emlékeket?

Gyoma 300 éves évfordulós esemé-
nyeit előkészítő szervező bizottság az-
zal a felhívással fordul Gyomaendrőd 
lakóihoz, elszármazott gyomai polgá-
rokhoz, azok hozzátartozóihoz, hogy 
amennyiben birtokukban van olyan 
a régi, Gyomát idéző relikvia, amely 

kevéssé vagy egyáltalán nem ismert 
ritkaság, és azt néhány hónapra térí-
tésmentesen rendelkezésre bocsájtana 
egy kiállítás erejéig, akkor azt szívesen 
fogadnák a szervezők.
A kiállításra szánt régi emlékek lehet-
nek valamilyen tárgyi emlékek (haszná-
lati tárgyak, bútorok), dokumentumok 
(könyvek, levelek), plakátok, fotók, fil-
mek és minden olyan tárgyiasult em-
lékek, amelyek kapcsolatba hozhatók 
Gyoma elmúlt 300 évének valamelyik 
momentumával. Legyen az egy törté-
nelmi esemény, családi rendezvény, 
idelátogató híres ember, sportrendez-
vény stb.
A tárgyi emlékeket április végéig  

várjuk a Határ Győző Városi 
Könyvtárába naponta 9 - 17 óra 
között. Érdeklődés és előzetes 
időpont egyeztetés 66/521-655,  
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

(Gyoma 300 éves Szervezőbizottság)

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
2016. december 16-án a Gyomaend-

rődi MSZP a városi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen ünnepséget 
szervezett. Az ünnepség keretében ru-
hanemű és élelmiszer adományokat 
adtunk át a rászoruló családok részé-
re. Az ünnepségen részt vett Kunhal-
mi Ágnes országgyűlési képviselő, és 
Dógi János az Országos Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat tagja. Az ünnep-
séget színesítette a Csemetekert Óvoda 
kisgyermekeinek és a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gimná-
zium diákjainak színvonalas műsora.

A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hírei
2016. december 17–én tartotta hagyo-
mányos Karácsonyi Hangversenyét a 
művészeti iskola. A rendezvénynek he-
lyet adó Szabadság téri régi mozi te-
rem zsúfolásig megtelt, pótszékekkel 
igyekeztek a pedagógusok helyet biz-
tosítani az érdeklődők számára. 
A koncert műsora színes, változatos 

volt, a fellépők családias, vidám kará-
csonyi hangulatot varázsoltak. 

A művészeti iskola soron követke-
ző nagyszabású programja a Tavaszi 
Zzzsongás című koncert lesz, mely a 
Gyoma 300 éves rendezvénysorozat 
részét képezi, egyben ezzel ünnepli az 
intézmény önállósulásának 30 éves, 

valamint az iskolát támogató Hallható 
Hang Alapítvány 20 éves jubileumát.  

A szervezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak 2017. április 8–án, 
szombaton 18 órától a Szabadság téri 
régi filmszínházban.
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A Kistérségi Óvoda hírei
Decemberi visszatekintő…

Óvodáink gyermekei és felnőtt dolgo-
zói szívesen gondolunk vissza azokra 
a decemberi napokra, amikor a cso-
portszobákat a mézeskalács illat mel-
let áthatotta az ünnepi készülődés 
izgalma, szeretete.

- Csemetekert Óvodánkban a Rózsa-
hegyi Kálmán Általános Iskola alsó 
tagozatos diákjai meglepetés műsor-
ral kedveskedtek a gyermekeknek. 
Karácsonyi ünnepségünkön kis cse-
metéink lélekmelengető perceket sze-
reztek szüleiknek, vendégeinknek. A 
Napocska csoportosok a Rózsakert 
Idősek Otthonának lakóit ajándékoz-
ták meg betlehemes játékukkal, míg a 
Süni csoportosok a Roma Kisebbségi 
Ház karácsonyi rendezvényén szere-
peltek.
- Margarétás szülők, gyermekek, óvó- 
és dajka nénik közös karácsonyváró 
délutánt töltöttek el együtt az óvodá-
ban.
- Százszorszép Óvodánkban az Ad-
venti kézműves Játszóházban óvodá-
saink családjuk körében  készítették el 
az ünnep díszeit.
A Kállai Ferenc Kulturális  Központba 
hívtuk meg  nagycsoportos gyerme-
kek szüleit, nyugdíjas óvodapedagó-
gus kolléganőinket és vendégeinket a 
„Hóban ébred majd az ünnep” kará-
csonyváró műsorunkra. 
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FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) Önkormányzati rendeletével Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának Elismerő Oklevele kitüntetést alapított.

• Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért 
• Gyomaendrőd Város Kultúrájáért
• Gyomaendrőd Város Biztonságáért
• Gyomaendrőd Város Egészségügyéért
• Gyomaendrőd Város Idősekéért
• Gyomaendrőd Város Sportjáért
• Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért
• Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az Elismerő Oklevelekből évente 
kategóriánként kettő adományozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény. 
Az Elismerő Oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy az azt követő Képviselő-testületi ülésen kerül 
sor.

Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2017-es év Elismerő Okleveleinek kategóriáit, a javaslatok 
benyújtásának határidejét, az Oklevelek adományozásának időpontját:

Oklevél megnevezése Oklevélben részesíthető 
személyek, civil szervezetek, 

intézmények köre

Javaslatok 
benyújtásának 

határideje

Adományozásról 
szóló döntés 

időpontja

Az oklevél adományozásának 
időpontja

Gyomaendrőd Város 
Sportjáért kitüntető oklevél

A város sport életében szerepet 
játszó személyek, szervezetek, 
egyesületek

2017. február 8. 2017. február 23. Sportbál
2017. március 18.

Gyomaendrőd Város 
Biztonságáért kitüntető 

oklevél

A közbiztonság védelmében 
közreműködő személyek, 
szervezetek (rendőrség, 
polgárőrség, tűzoltóság)

2017. március 15 2017. március 30. A Magyar Rendőrség Napját követő 
(április 24.)

2017. április 27-i
Képviselő-testületi ülés

Gyomaendrőd Város 
Közszolgáltatásáért

kitüntető oklevél

Települési közszolgáltatások 
biztosítását végző személyek, 
szervezetek (ivóvízellátás, az 
óvodai nevelés, az általános iskolai 
oktatás és nevelés, az egészségügyi 
szociális alapellátás, a közvilágítás, 
a helyi közutak és a köztemető 
fenntartása, hulladékgazdálkodás)

2017. április 12. 2017. április 27.

A Munka ünnepét 
(május 01.) követő
2017. május 25-i

Képviselő-testületi ülés

Gyomaendrőd Város 
Nevelésügyéért kitüntető 

oklevél
Gyomaendrődi pedagógusok

2017. április 12. 2017. április 27. Pedagógus Napi rendezvény keretei 
között

Gyomaendrőd Város 
Környezetvédelméért

kitüntető oklevél

Környezetünk védelmében 
tevékenyen résztvevő személyek, 

szervezetek

2017. május 10. 2017. május 25. Környezetvédelmi Világnapot 
(június 05.) követő
2017. június 29-i

Képviselő-testületi ülés
Gyomaendrőd Város 

Egészségügyéért kitüntető 
oklevél

Az egészségügyben dolgozó 
szakemberek

2017. június 14. 2017. június 29. Semmelweis Napot 
(július 01.) követően a Városi 

Egészségügyi Intézmény ünnepségén 
vagy 2017. augusztus 31-i Képviselő-

testületi ülés
Gyomaendrőd Város 

Idősekéért kitüntető oklevél
Az idős emberek ellátásában, 

ápolásában résztvevő személyek, 
szervezetek

2017. november 15. 2017. november 30. Szociális Munka Napját (november 12.) 
követő Idősek Karácsonya

2017. december
Gyomaendrőd Város 
Kultúrájáért kitüntető 

oklevél

Városunk kulturális életében 
szerepet játszó személyek, 

szervezetek

2017. november 15. 2017. november 30. A Magyar Kultúra Napját (január 22.) 
követő 2018. januári

Képviselő-testületi ülés

További információ: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Omiliákné Csikós Anikó Tel: 66/581-233

Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja.
Kiadja: Kállai Ferenc Kulturális Központ Felelős kiadó: Weigertné Gubucz Edit
Telefon:66/283-524, email: kfkk.gyomaendrod@gmail.com (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár. Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2017. márciusában jelenik meg. 
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Gyomaendrődön a Rév utcában 
(Erkel út vége) beépíthető telek 

eladó. Érd: 30/309-8802

Ágostonné Farkas Mária 
2017. február 27-én hétfőn 

17 órától 18 óráig képviselői 
fogadó órát tartok a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ kis termében.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Lotz Jánosról elnevezett komplex 
anyanyelvi verseny megyei fordulójá-
ba az első 22 legjobban teljesítő diá-
kok közé jutott be Nándori Viktória, 
Várkonyi Sarolta, Saly Sára, Sztoján 
Zoltán hetedik, valamint Cserenyecz 
Orsolya, Tímár Csenge, Kovács  
Dóra és Varjú Gergő nyolcadik évfo-
lyamos tanulók. 
Felkészítő tanár: Hunya Jolán.
A Simonyi Zsigmond helyesírási  
verseny megyei döntőjébe Fekécs 
Noémi és Uhrin Andor 5. osztályos, 
Vinkovics Ágnes és Csányi Brigitta 
6. osztályos, Saly Sára hetedik osz-
tályos, Tímár Csenge és Cserenyec  
Orsolya nyolcadik osztály tanuló  
jutott be. 
Felkészítő tanárok: Forgácsné Gyet-
vai Krisztina, Varjúné Farkas Enikő, 
Domokos Anikó és Hunya Jolán.

Versenyeken szerepeltünk

A Humán Munkaközösség janu-
ár 12-én tartotta a Kazinczy Ferenc-
ről elnevezett Szép Magyar Beszéd 
Versenyt. A gyerekek egy szabadon 
választott és egy kötelező szöveget 
olvastak el. A zsűri tagjai: Hunya Jo-
lán, Domokos Anikó és Tóthné Sza-
bó Irén tanárnők voltak. Az 5-6. és 
a 7-8. osztályos korcsoportból egy – 
egy versenyző jutott tovább a megyei 
versenyre, amelyet Békéscsabán ren-
dez a Pedagógiai Intézmény, február 
hónapban. Vinkovics Ágnes 6. osz-
tályos tanuló, felkészítője: Domokos 
Anikó, valamint: Nándori Viktória 7. 
osztályos tanuló, felkészítője: Hunya 
Jolán tanárnő - jutott tovább a maga-
sabb szintű megmérettetésre. 
Gratulálunk!

Szép Magyar Beszéd Verseny

2017. január 6-án az Evangélikus (né-
met) templom épületén a Szovjetuni-
óba kényszermunkára elhurcoltak 
tiszteletére emléktáblát avattak, me-
lyet Fülöp Mónika lelkész asszony 
szentelt fel. A megemlékező műsor-
ban intézményünk 5.a és 6.a német 
nemzetiségi tagozatos osztályainak 
tanulói szerepeltek. 
„Málenkij robot” – ez a két szó vált 
Magyarországon a köztudatban a 
polgári lakosság tömeges elhurcolá-
sának és több éves szovjetunióbeli 
kényszermunkájának a kifejezésévé. 
Gyomáról 168 német származású 
embert – 17 és 50 év közötti nőket 
és férfiakat- deportáltak 1945 janu-
árjának első napjaiban a Donyec-me-
dence és az Urál hegység területére 
dolgozni. A többéves kényszermun-
ka után testileg-lelkileg megtör-
ve többségük visszatért hazájába, de 
sokan életüket vesztették. A túlélő-
ket megfélemlítették, így ezekről az 
eseményekről sokáig nem tudtak az 
emberek. A történteket Muth Ádám 
visszaemlékezései alapján elevení-
tettük fel. A szereplők soraiban több 
gyermek is volt, akinek családja el-
szenvedte e szomorú eseményeket, 
így a megemlékezés számukra sokkal  
személyesebbé vált.

Emléktábla – avatás

„Suliváró” programsorozatunk  
4. foglalkozását tartottuk 2017. janu-
ár 26-án iskolánkban, melyre a le-
endő elsősöket és szüleiket vártuk. 
Ez alkalommal a finommozgásos te-
vékenységek kapták a főszerepet: 
a gyermekek színezhettek, rajzol-
tak, mondókáztak, tornáztatták uj-
jaikat, eközben fejlődtek tanulási  
képességeik.
A játékos foglalkozással egy időben 
a gyermekek szüleit a fejlesztőpeda-
gógus az iskolaérettség feltételeiről  
tájékoztatta.
Következő programunkra, meglepe-
tés koncertre várjuk a nagycsoportos 
óvodásokat és szüleiket 2017. febru-
ár 14-én 14 órától a Kis Bálint Iskola 
Hősök úti aulájába.

Újra „Suliváró”

Iskolánkban a madárvédelem té-
makörében január 25-én reggel egy 
érdekes előadást láthattunk és hall-
hattunk az év madaráról, a ten-
gelicről. Ehhez az eseményhez 
kapcsolódott a minden évben szíve-
sen várt feladat a gyerekek számára, 
a madáretető készítése, melyre idén 
is lelkesen készültek a kisdiákok szü-
leikkel, nagyobb testvéreikkel. Az 
újrahasznosított anyagokból, fából, 
flakonokból elkészített remekműveket 
az iskolaudvaron és a templomkertben  
közösen helyezzük el, ahol lehetősé-
günk nyílik a téli vendégek megfi-
gyelésére.

Téli madáretetés

http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Összegyűltek megyénk DÖK képviselői

A Békés Megyei Könyvtárban ke-
rült megrendezésre a soron következő 
megyei diákparlament, melyen isko-
lánkból Pelesz Dávid 8.b osztályos ta-
nuló, és Takács Tímea tanító vett részt. 
A megbeszélés 2 fő téma köré össz-
pontosult: 
1. Tanulási tapasztalatok és lehe-
tőségek; 2. Diák-önkormányzatok 
működési tapasztalatai, jogainak érvé-
nyesülése

Az intézmények diák-önkor-
mányzati képviselői felszólalhattak, 
elmondhatták iskolájuk diákönkor-
mányzatának véleményét az adott 
témákban. A felszólalók többsége han-
got adott a tanulók leterheltségének, 

a magas óraszámoknak, a mindenna-
pos testnevelés feltételei hiányának 
és a menzai ételek minőségbeli prob-
lémájának. Emellett javasolták, hogy 
az intézmények diák-önkormányzatai 
kapjanak egy központilag megállapí-
tott összeget minden tanuló után, amit 
a DÖK saját rendezvényei lebonyolítá-
sára fordíthatna. A gyűlés második ré-
szében megválasztották az Országos 
Diákparlamentbe delegált 12 főt. 
A levezető elnök röviden ismertette az 
Országos Diákparlamentek történetét. 
Elmondta, hogy eddig 8 alkalommal 
került megrendezésre, és 2017 febru-
árjában Székesfehérvár ad otthont a  
3 napos rendezvénynek.

 „Útravaló”  
Az Emberi Erőforrás Támoga-

táskezelő által kiírt EFOP-3.1.4.-
VEKOP-15-2015-000 azonosítószámú 
Útravaló ösztöndíj és mentorálási tá-
mogatás hátrányos helyzetű tanulók-
nak  Útravaló ösztöndíjprogram című 
kiemelt projekt keretében a 2016 júliu-
sában kiírt jelentkezési felhívásra isko-
lánk 3 tanulói és 1 mentori pályázatot 
nyújtott be. 

A beérkezett jelentkezéseket támo-
gatásra alkalmasnak minősítette, így 
iskolánk 7. évfolyamából 1 fő, 8. évfo-
lyamából 2 fő tanulói és 1 fő mentori 
pályázattal nyert. A mentori felada-
tokat iskolánk tanítója Takács Tímea 
fogja elvégezni.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram 
esélyteremtő alprogramjának célja a 
hátrányos helyzetű, halmozottan hát-
rányos helyzetű, köztük roma tanulók 
iskolai sikerességének elősegítése, mo-
tivációjuk és önértékelésük erősítése, 
felkészítésük érettségit adó középisko-
lába való továbbtanulásra mentori tá-
mogatással. 

Az ösztöndíj a teljesítménytől füg-
gően differenciált. A tanuló előző tan-
év végi tanulmányi átlagának el kell 
érnie a 3,0 átlagot. A támogatás mér-
téke így 7000 - 14000  Ft/hó. Az ösz-
töndíj-támogatás utófinanszírozású, 
100%-os támogatási intenzitású, visz-
sza nem térítendő támogatás. 

A támogatási időszak 2016. szept-
ember 1- től 2017. június 30-ig tart.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram 
Út a középiskolába esélyteremtő  
alprogramja a Széchenyi 2020  
program európai uniós forrásaiból  
kerül megvalósításra.

Beiskolázási programok 
belépőknek és kilépőknek

Novemberben elkezdődtek a leendő 
első osztályosok és a nyolcadikosok 
beiskolázási programjai, amelyek tava-
szig tartanak.  
A leendő elsősöket és szüleiket elő-
ször tájékoztató fórumra hívtuk, ahol 
bemutattuk az iskolát, és a leendő ta-
nítókat, decemberben a negyedikesek 
meglátogatták az óvodákat, ahol já-
tékos előadással kedveskedtek a gye-
rekeknek, majd az elveszett hóember 
keresésére hívtuk az ovisokat és szü-

leiket, ahol a nyomozást közös játék-
kal fejeztük be, és mindenki megkapta 
a kiérdemelt jutalmát.  
Legközelebb a farsangi mulatságon ta-
lálkozunk, végül március végén nyílt 
napokkal zárjuk a beiskolázási prog-
ramsorozatot. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A nyolcadikosok és szüleik számára 
novemberben tartottunk tájékoztatót, 
ahol a helyi középiskolák képviselői, 
valamint Fazekas Péter, a Kner Nyom-
da ügyvezető igazgatója mutatták be 
a szakképzés, illetve a gimnáziumi 
képzés jellemzőit, majd a jelentkezé-
sek technikai lebonyolításáról kap-
tak tájékoztatást a jelenlévők.  Ebben 
az időszakban részt vehettek a tanu-
lók a pályaválasztási vásáron Békés-
csabán, és a középiskolák nyíl napjain.  
Közeleg a határidő, amikor meg kell 
hozni a döntést, hogy ki hol folytatja  
tanulmányait.

Öröm sütit kaptak
Már másodszor jártak nálunk a helyi 

öröm süti csoport aktív tagjai. Paróczai 
Edit és Patakiné Sztanyik Rita és tár-
saik gyönyörű tortával, és finom süte-
ményekkel lepték meg a kollégistákat a 
karácsonyi ünnepségen. Még arra is fi-
gyeltek, hogy a laktóz érzékeny kisfiú 
is ehessen belőle. A gyerekek nagyon 
örültek a meglepetésnek, és jóízűen el-
fogyasztották a különleges süteménye-
ket. Visszavárják az öröm süti csapatát. 
Hálásan köszönjük a jóságukat!

Katasztrófa védelmi 
gyakorlatot láttunk a 

holtág jegén

A jégről mentés speciális mozza-
natait szemléltette két gyakorlat ke-
retében a Gyomaendrődi Speciális 
Vízi mentők, városunk Önkormány-
zati Tűzoltósága és  Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete, a Vidra Önkéntes Mentő-
csoport, az Országos Mentő Szolgálat 
és a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó pa-
rancsnokság közös bemutatója 2017. ja-
nuár 25-én délután az iskolánk melletti 
holtág jegén. Tanulóink, közöttük a ka-
tasztrófavédelmi szakkör tagjai megfi-
gyelhették a mentés szakszerű lépéseit, 
felhívták a figyelmüket a jégen tartóz-
kodás szabályaira, valamint a segítség-
nyújtás lehetőségeire.  
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

Mozgalmas félévet zártunk…
Gyorsan eltelt az első félév, s ha vissza-
gondolunk, nem sokat tétlenkedtünk. 
Noha jelen cikkünk megjelenésekor 
már a szalagavatóról is csak múlt idő-

ben beszélhetünk, mégis tekintsünk 
egy kicsit vissza és elevenítsük fel né-
hány gondolat erejéig az ezt megelőző 
programjainkat.

Beiskoláztunk…
Idei beiskolázási tervünkben szerepelt 
többek között a helyi és környékbe-
li általános iskolák beiskolázási szülői 
értekezletein, osztályfőnöki óráin va-
ló bemutatkozás, nyílt nap szervezé-
se, aktuális beiskolázási szóróanyagok, 
videó- és filmanyag elkészítése, nép-
szerűsítése, valamint közreműködés 
diákpolgármester és diák-járásveze-
tő választásban. Az idei tanév meg-
bízott beiskolázási felelősei mellett 
gimnáziumunk nevelőtestülete és a 
diákság is oroszlánrészt vállalt a fel-
adatok megvalósításában. A fő elgon-
dolásunk ugyanis az volt, hogy minél 
nagyobb terepet adjunk a diákjaink 
szereplésének, akik a leghitelesebben 
tudják közvetíteni diáktársaik felé is-
kolánk üzenetét. Külön kiemelnénk 
Deli Csenge, Hunya Réka, Uhrin Bar-
bara és Valuska Tamás 12. A osztályos 
tanulók segítő közreműködését. Rend-
hagyó módon szerveztük meg Nyílt 
napunkat is, hiszen szakítva eddigi ha-
gyományainkkal kizárólag „rendkívü-
li órákat” látogathattak az érdeklődők, 
sőt aktív részesei is lehettek a közremű-
ködő és mentor diákjaink segítségével. 
Az idei tanévben arra is vállalkoztunk, 
hogy több fordulós vetélkedőt szervez-
zünk a környékbeli általános iskolák 
tanulói számára. A Fecskeváró vetél-
kedőn humán, természettudományos 
és nyelvi területen mérhették össze tu-
dásukat, ügyességüket a hetedik, nyol-
cadik osztályos tanulók kis csoportjai.

Újabb programokba kapcsolódtunk be…
Iskolánk idén ősszel csatlakozott az 
európai iskolák közösségéhez, az 
eTwinninghez. Ez a program az eu-
rópai iskolák információs és kommu-
nikációs technológiák segítségével 
folytatott együttműködési tevékenysé-
geit támogatja azáltal, hogy technikai 
segítséget, eszközöket és szolgálta-
tásokat nyújt az iskoláknak. Mi első-
ként egy törökországi gimnázium által 
meghirdetett projekthez csatlakoztunk, 
melynek keretében az ottani diákok 
karácsonyi üdvözlőlapjaira válaszol-
tunk német nyelven, de részt veszünk 
egy angol nyelvi projektben is.

…és sok szép eredményt értünk el!
Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy di-
ákjaink mindeközben szép számmal 
szerezték meg nyelvvizsgáikat, többen 
pedig előrehozott emelt szintű érett-
ségi vizsgát tettek angol és/vagy né-
met nyelvből szép eredménnyel: Deli 
Csenge, Farkas Cintia, Hanyecz Gitta, 
Kruchió Attila, Putnoki Réka, Szon-
da Lili, Tóth Bálint, Valuska Tamás 12. 
A osztályos tanulók. Ezek után mél-
tán viselhetik végzőseink a szalagot, 
melyet hagyományos Szalagavató bá-
lunkon tűztek fel számukra osztályfő-

nökeik. A vendégek idén rock and rollt 
és Kalóz-Matróz koreográfiát láthattak 
tőlük. A rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével Toldi Balázs, Gyomaendrőd 
város polgármestere, Dr. Smíri Sán-
dor a Járási Hivatal hivatalvezető he-
lyettese, Várfi András, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének társa-
dalmi megbízatású alelnöke, valamint 
többen a járási hivatal, a városi képvi-
selő-testület tagjai, a társintézmények 
vezetői, képviselői, valamint iskolánk 
nyugalmazott vezetői, tanárai közül. http://www.szentgellert.hu
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Méltán lehetünk büszkék gazdag 
kultúrájú településünk művészeti cso-
portjaira. Még a városi lapokat rend-
szeresen olvasók számára is jó alkalom 
egy-egy jubileumi rendezvény arra, 
hogy belelássanak egy csapat működé-
sébe.

A Gyomaendrődi Zenebarátok Ka-
marakórus húsz éve szolgálja a várost 
színvonalas produkcióival. Az eltelt két 
évtizedet egy három részből álló ren-
dezvénysorozattal ünnepeltük meg. Az 
énekkar tárgyi emlékeiből összeállított 
kiállításunkat október 21-étől egy hó-
napig tekinthették meg az érdeklődők 
a Körös Látogatóközpontban. 

Az ünnepi hangversenyre nov-
ember 18-án került sor a Kállai  
Ferenc Kulturális Központban.  Az 
1996 óta összegyűlt közel kétszáz da-
rabos kottagyűjteményből húsz mű-
vet választott ki karnagyunk, Gecseiné 
Sárhegyi Nóra. A közönség soraiban ott 
ültek a város intézményeinek vezetői, 
zenekedvelő ismerőseink, családtagja-
ink, valamint az egykori kórustársak 
és a baráti énekkarok képviselői, akik 
a fináléban együtt énekeltek velünk a 
színpadon. A következő napra, novem-
ber 19-ére alapítványi bálat szervez-
tünk, az elsőt kórusunk életében. 

A programokat egy évnyi szer-
vező munka előzte meg. Miközben 
eleget tettünk az éppen soron követ-
kező felkéréseknek, folyamatosan 
„ötleteltünk” az évfordulóra. A lel-
kes közös munkának meg lett az ered-
ménye. Mindegyik rendezvényünk jól 
sikerült. Persze nem csupán a kórus-
tagok kitartó munkájának köszönhető 

mindez, hanem önzetlen támogatóink-
nak is. Közülük azokat, akik hozzájá-
rultak, most név szerint is felsoroljuk: 
Bagi László (Video Krónika), Bartolák 
Tímea, Békési Burger, Bela Imré-
né, Beláné Szabó Anikó, Beregszászi 
László, Bíróné Majoros Mária, Bolgár 
Rita Eszter, Cornelia Rück, Czinó Eri-
ka, Csalah Anita, Csapó Marianna és 
Katona Lajos, Csíkné Tímár Éva, Dan-
kó Béla országgyűlési képviselő, Dá-
vid Máté, Dávidné Csontos Mariann, 
Dévaványai Általános Művelődési 
Központ, Dinyáné Bánfi Ibolya, Divat 
zóna (Urbán Katalin), Dr. Csoma Antal 
és felesége, Dr. Farkas Zoltán, 

Dr. Hanyecz Károly és felesé-
ge Dr. Hunya Miklós és felesége,  
Dr. Komlovszki Ferenc, 

Dr. Pacsika György, Dr. Palya  
József és felesége, Edina Virágbolt, 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Gallicoop Zrt. Szarvas, Gecsei Edit, 
Gecsei Imréné, Gecsei László, Giricz 
Máté, Gitta Kozmetika, Gyomaendrőd 
Járási Hivatal, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata, GYÜSZTE, Hamza 
Zoltán, Hanyecz Rózsa és barátai, He-
gedűs Józsefné, Holub János, Hunya 
István, Izsó Sándor és családja, Juhász 
Andrea, Junger Chor Intonation, Kál-
lai Ferenc Alap-fokú Művészeti Iskola, 
Kállai Ferenc Kulturális Központ, Kert-
kivi Kft., Keselyősi kft., Kis Bálint Ál-
talános Iskola, Kisné Rimóczi Erika és 
családja, Kitty Fodrászat, Knapcsek 
Lajos, Koloh Judit (MotoFotó), Kon-
dor Benz kft., Kovácsné Rédai Tünde, 
Körösmenti Vadásztársa-ság, Köszl 
Mónika, Kővágó Gabriella, Kurucz 

József, Ladányi Gáborné, Liget Für-
dő, Liviel kft., Molnárné Katona Éva, 
Nagyné Czikkely Beáta, Németh De-
zső, Oláh Ilona (OMart Óra, Ékszer), 
Oláh Lajosné, Oláh Sándor és felesé-
ge, OMart Könyvesbolt, Pájerné Szűcs 
Beáta, Papp István, Pelle Andrásné, 
Pintér Antal és felesége, Pintér Béla, 
Pintér László, Poharelec László, Püski 
Sándor, Sikér kft., Szarka Csilla, Szé-
csi Henrietta, Szendrei Dóra, Szujó 
Vincéné, Tandi Sándor (Família Üz-
letház), Tibi cukrászda, Tímárné Búza 
Ilona, Tivi Technika Kft., Toldi Balázs 
polgármester, Turul Cipő kft., Ugor 
Emese (Color Shop), Újlaky Henriet-
ta, Varga Mihály (GyomaPress), Var-
gáné Gózon Katalin, Városi Gondozási 
Központ, Vaszkó Piroska, Vodova Já-
nos, Watt Villamosipari Kkt., Z-Com 
mobiltelefon üzlet, Zöld cukrászda.

Köszönet a közönségnek a lelkes 
tapsokért, a kedves szavakért, a sok 
mosolyért. Ígérjük, ha hívnak, tovább-
ra is ott leszünk, ahol dalolásunkkal 
ünnepélyesebbé tudunk tenni egy-egy 
jeles eseményt.  

Oláh Gizella

Ünneplés összefogással

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, 
Selyem út 124.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Gyomaendrőd, Templom–
zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú 

ingatlan egyfordulós nyilvá-
nos értékesítésre.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. február 28. 

10:00 óra.
 

A részletes pályázati kiírás a 
http://gyomaendrod.hu/list/

hirdetmenyek/7380 linken 
megtekinthető.

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

2017. február 22-én 16-17 óráig, 
az önkormányzati hivatal 

alpolgármesteri irodájában. 
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A Kereszténydemokrata Néppárt frak-
ciója a parlamenti hagyományoknak 
megfelelően 2016. december 8-án ad-
venti koncertet rendezett, melyre meg-
hívta az országgyűlési képviselőket és 
a Parlamenti Hivatal munkatársait. Az 
est fővédnökei Dr. Kövér László az Or-
szággyűlés elnöke és Dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes voltak.
Az adventi koncert első fellépőjeként 
Prof. Dr. Latorcai János a Parlament al-
elnöke meghívta a Gyomaendrődi Ze-

nebarátok Kamarakórust. Alelnök úr 
köszöntését követően kötetlen, baráti 
hangulatú beszélgetésre került sor a fo-
gadáson, majd idegenvezető mutatta be 
az Ország Házának legimpozánsabb és 
kevésbé ismert helyiségeit is a vendé-
geknek.
A parlamenti séta után a Gazdasá-
gi Bizottság üléstermében készült az 
énekkar az esti fellépésre. A helyiség 
a páratlan szépsége mellett még kivá-
ló akusztikájával is hozzájárult a kó-

rustagok és a karvezető lelkesedéséhez 
ugyanis remek próbateremnek bizo-
nyult.
A Kupolacsarnokban felcsendülő kará-
csonyi kórusmuzsikához a koronázási 
ékszerek miliője, ragyogása teremtette 
meg az emelkedett, ünnepi hangulatot. 
Az énekkar repertoárjában a magyar 
és latin nyelvű egyházi énekek, kará-
csonyi művek és a magyar népdalok 
gyöngyszemei szerepeltek.
A Vadászteremben Szilasi Alex zon-
goraművész, Chopin életművének 
nemzetközileg elismert nagykövete, a 
lengyel kulturális élet kitüntetett elő-
adóművésze, egy 1865-ben készült 
Steinway zongorán, Frederic Chopin 
és Liszt Ferenc legkedveltebb művei-
ből adott koncertet.
A parlamenti előadásra való felkészü-
lés, a siker érdekében tett együttes 
munka, a kóruspróbák, a Kupolacsar-
nokban a Szent Korona melletti közös 
éneklés, Szilasi Alex virtuóz zongora-
játéka az énekkar minden tagja számá-
ra felejthetetlen, életre szóló élményt 
jelentett. Karácsony ünnepére és az új 
esztendőre lélekben megerősödve, fel-
töltődve készülődhetett minden kórus-
tag.
Hálásak vagyunk, hogy Prof.  
Dr. Latorcai János és Latorcai- 
Újházi Aranka jóvoltából részünk  
lehetett ebben a csodálatos élményben.

Lélekben megerősödve készültünk Karácsony ünnepére

2014-ben indult az a civil kezdemé-
nyezés, mely pillanatok alatt országos 
méretűre nőtt. Az ötletgazdák célja az 
volt, hogy a karácsony közeledtével 
gyermekeknek, időseknek, rászorulók-
nak tegyék szebbé az ünnepet egy tálca 
süteménnyel.
Folyamatosan szerveződnek a csopor-
tok szerte az országban, melyek ösz-
szefogják a segíteni szándékozókat. 
Gyomaendrődön Paróczai Józsefné 
Editke és Patakiné Sztanyik Rita csat-
lakozott az országos programhoz, majd 
népszerűsítették azt, hogy háziasszo-
nyok, hobbicukrászok, nagymamák, 
amatőrök és profibbak csatlakozzanak, 
és együtt, egy célért dolgozva tegyék 
szebbé a hátrányos helyzetűek ünne-
pét. A program eredményességéhez 
sokan alapanyagokkal, hozzávalókkal 
járultak hozzá.

Az első évhez hasonlóan 2016 dec-
emberében is közel 300 rászorulót 
leptek meg a „Sütiangyalok” saját ké-

szítésű finomságaikkal, melyek fel-
nőttek, gyerekek, idősek és fiatalok 
körében egyaránt nagy sikert arat-
tak. Minden helyszínen nagy szeretet-
tel fogadták a csoport képviselőit, és 
rendkívül hálásak voltak azért, hogy 
gondoltunk Rájuk.
Az alábbi, a programra jelentkező in-
tézmények gyermekeit, illetve lakóit 
leptük meg örömsütijeinkkel:
- December 5. – Tulipános Óvoda  
(30 gyermek)
- December 6. – Esély Klub (37 fő)
- December 15. – Őszi Napsugár  
Idősek Otthona (42 fő)
- December 16. – Rózsakert Idősek 
Otthona (61 fő)
- December 16. – Őszikék Idősek  
Otthona (56 fő)
- December 19. – Szent Imre Idősek 
Otthona (45 fő)
- December 20. – Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola Kollégiuma  
(13 gyermek)

A program tovább folytatódik. Vár-
juk, és szívesen fogadjuk Örömsüti 
csoportunkba azokat, akik csatlakozni 
szeretnének ehhez a nemes kezdemé-
nyezéshez, és természetesen szívesen 
bővítjük a meglátogatandó helyszínek 
körét is!

a Gyomaendrődi Sütiangyalok

Gyomaendrődi Örömsüti
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Városunk NB II-es női kézilabda 
csapata jól zárta a 2016-2017-es bajno-
ki év őszi fordulóját. A félidei jó ered-
mény a hazai környezetben megnyert 
találkozóknak köszönhető. Ősszel 
egyetlen ellenfél sem tudott ponttal tá-
vozni a Varga Lajos sportcsarnokból. 
A csapat mérlege 5 győzelem, 4 vere-
ség, mellyel az ötödik helyen várja a ta-
vaszi folytatást.

A junior csapatot a tavalyi bajnokság 
végén sérülések tizedelték, de ennek 
ellenére ősszel minden mérkőzésüket 
megnyerték. Pontveszteség nélkül a ta-
bella élén várják a folytatást.

Régiónk gyermekbajnokságában 
a 2016-2017-es bajnoki évben három 
utánpótlás korú csapatunk versenyez.

U13-as lányaink az őszi forduló-
ban, csoportjukban a hatodik helyen 
végeztek. Ezzel a helyezéssel a ráját-
szás középső házában folytatják to-
vább küzdelmeiket.

U11-es csapatunk az értékes har-
madik helyet szerezte meg az alap-
szakaszban, eredményességének 
köszönhetően tavasszal a felsőházban, 

a régió legjobbjaival mérkőzhetnek.
U10-es, jelenlegi legfiatalabb ver-

senyző korosztályunk lányai mérkő-
zéseiken remekül helytállva ötven 
százalékos teljesítménnyel várják a ta-
vaszi fordulókat.

Gyermekeink résztvevői a megye 
utánpótlás bajnokságainak is.

Ifjúsági csapatunk és amatőr serdü-
lőink egyaránt az értékes második he-
lyet szerezték meg az őszi idényben.

L e h e t ő s é g e -
inkhez mérten,  
minden utánpót-
lás korosztályban 
hazai fordulók-
nak is helyszínt 
biztosítunk, hogy 
k ö z ö n s é g ü n k 
megismerhesse  
a jövő remény-
ségeit és minden 
szülő gyönyör-
k ö d h e s s e n 
g y e r m e k é b e n , 
s z u r kol h a s s o n 
csapatának.

Úgy gondolom, méltán lehetünk 
büszkék csapataink teljesítményére. 
Remélem az őszi jó szereplést legalább 
ilyen tavaszi követi majd. Legyenek 
csapataink örömteli győzelmeink se-
gítői, tanúi, ha a küzdelemben alulma-
radnánk, annak megértői!

Köszönjük a szülők, a támogatók, az 
önkormányzatunk segítségét. Nélkü-
lük nem működne egyesületünk.

Győzelmekkel teli Boldog Új Évet 
Kívánunk!

(GYENK SE)

Hamarosan indul a kézilabda szezon

     Febr. 18. GYLFNK SE – Szeghalmi NKC
     felnőtt: 16.00, junior: 18.00

    Márc. 11. GYLFNK SE – Makó KC
  felnőtt: 16.00, junior: 18.00

    Márc. 26. Békéscsaba ENKSE II - GYLFNK SE 
  felnőtt: 16.00

    Ápr. 01. GYLFNK SE – Csorvási SK
  felnőtt: 16.00, junior: 18.00

    Ápr. 08. Abonyi KC – GYLFNK SE
  felnőtt: 18.00, junior: 16.00

    Ápr. 22. GYLFNK SE – FKSE Algyő
  felnőtt: 16.00, junior: 18.00

    Ápr. 29. GYLFNK SE – Szarvasi NKK
  felnőtt: 16.00, junior: 18.00

    Máj. 06. Gyulasport NKFT – GYLFNK
  felnőtt: 18.00, junior: 16.00

    Máj. 21. Lajosmizse UKC – GYLFNK SE
  felnőtt: 18.00, junior: 16.00

Jó szurkolást kívánunk!

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NŐI KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET

2016-2017 évi tavaszi bajnoki mérkőzései NB II.
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2017-ben január 28-án rendezték 
meg az I.o. Felnőtt Országos Bajnok-
ságot. Kecskeméten az elmúlt évek-
hez hűen a Gyomaendrődi Judo Klub 
is képviseltette magát Fehér Dóra által. 
A 17 éves versenyző élete első felnőtt 
78 kg-os versenyén a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel olimpikon és eb ér-
mes társaságában.

Dóri még mindig csak ifjúsági kor-
osztályú, azonban már másodszorra 
állhatott a Magyarország legnagyobb 
versenyén dobogóra. A különbség a két 
érem között: két év és két súlycsoport.

Varga István edző: A versenyt szo-
katlanul korán rendezték meg, de sze-
rencsére sem az időpont sem a nem 
tervezett súlycsoportváltás nem oko-
zott problémát. Dóri ebben az évben 
a súlyok határán fog játszani a verse-
nyeken, de ez megoldható probléma. 
A bronzmérkőzésen ismét bizonyította 
klasszisát, hiszen egy héttel korábban 
még elvesztette mérkőzését tehetséges 
ellenfelével szemben, most azonban si-
került a bravúr. Az érem fantasztikus 

teljesítmény, a károgóknak méltó vá-
lasz. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
az elmúlt 7 évben minden alkalommal 
felnőtt OB pontszerzője volt egy ilyen 

kis klubnak! Remélem, hogy ez az év 
úgy folytatódik, ahogy kezdődött!

(Gyomaendrődi Judo Klub)

JUDO hírek

2017. január 7-én, Gyomaendrődön, a 
Kállai Ferenc Kulturális Központban 
Hunya Jolán tanárnő, a Színfolt 
Mazsorett Csoport vezetője rendezte 
meg az első Újévi Koncertet! A 
rendezvény célja, hogy csak fúvós 
zenére táncoljanak a mazsorettek. 
(CD zenére nem) Az együttes 
vezetője a hagyományos mazsorett 
vonalat élesztgeti újra. A talpalávalót: 
a Szarvasi Rezes Banda húzta, 
Laurik László vezetésével. Népszerű, 

klasszikus, ismert dallamok csendültek 
fel. Pl. : Radetzky – induló, Sej – haj, 
Rozi, Fejérvári induló, Honvédbanda 
szól a Stefánián…..Toldi Balázs 
polgármester újévi köszöntője után 
kezdetét vette a zenei vigadalom. 
A közönségnek tetszett a műsor, 
vastapssal jutalmazta a látottakat. A 
hangulat és a visszajelzések biztatóak, 
így a jövőbe tekintve már lehet készülni 
a második Újévi Gálára.

Mazsorett - Első Újévi Koncert Sikeres NEA pályázat

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola a Gyermekekért Alapítványa 
2016. évben is sikeresen pályázott és 
nyert a NEA-UN-16-M „ Együtt egy-
másért „ pályázatával 644.000- Ft mű-
ködési támogatást.

HIRDETÉS
REKLÁM

Tájékoztatjuk a cégvezető-
ket, hogy a Gyomaendrődi  
Hírmondóban reklámozhat-
ja szolgáltatásait, tevékenysé-
gét. A lap minden hónapban 
6200 példányban jelenik meg a 
gyomaendrődi háztartásokban. 
Érdeklődni a Kállai Ferenc Kul-
turális Központban (Gyomaend-
rőd, Kossuth u. 9.) személyesen, 
vagy a kfkk.gyomaendrod@
gmail.com e-mail címen lehet.
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A 2016-os évet ünnepi évértékelő 
bállal zárta a KSI Gyomaendrődi 
kajak – kenu csapata. A harmadik 
versenyszezonját záró klub az eddigi 
legeredményesebb évét tudhatja maga 
mögött. Összesen 12 Országos Bajnoki 
aranyérmet nyertek tavaly, ez a szám 
az elmúlt három évben összesen, már 
mindjárt 28-ra növekedett.

Az elmúlt nyáron 27 versenyzőjük 
nyert érmet az OB-n, akik közül 12 
fő arannyal a nyakában térhetett haza 
az év főversenyéről, az Országos 
Bajnokságról. Eredményei alapján öt 
fő került be a Korosztályos Magyar 
Válogatott keretekbe. Szántó Milán 
Ifjúsági válogatott lett, míg Dékány 
Gergő, Fodor Napsugár, Sági Alíz és 
Várkonyi Sarolta a Magyar kölyök 
válogatottba kapott meghívást. Szántó 
Milán a 15 – 16 éves kajakosok nem 
hivatalos világbajnokságán (ORV) egy 

fantasztikus negyedik és egy kilencedik 
helyet szerzett. Így Tótka Sanyi után 
ismét van Gyomaendrődön nemzetközi 
szintű kajakos. A klub versenyzői és 
edzői úgy gondolják, hogy ezekkel az 
eredményekkel egyedülállót alkottak 
itt Gyomaendrődön. Hihetetlen, hogy 
ilyen kis városnak ennyi élversenyzője 
van. Ráadásul ezek a gyerekek nemcsak 
városi, hanem magyar viszonylatban is 
csúcsversenyzőnek számítanak. A KSI 
három éve alatt a legeredményesebb 
gyomai sportegyesületté nőtte ki magát. 
Ráadásul olyan sportágban kiválók 
a KSI-s fiatalok ahol mi magyarok a 
világ élvonalában vagyunk; a kajak 
– kenuban. Az említett számok azt 
tükrözik, hogy igen magas szintű 
munka folyik a KSI-ben. Mielőtt bárki 
azt gondolná, hogy a legtehetségesebb 
gyomaendrődi fiatalok kajakoznak a 
Kölcsey utca 6. szám alatt, meg kell 

jegyezni, hogy a tehetségük mellett, a 
szorgalmuk, kitartásuk, elszántságuk 
és motiváltságuk emelik ezeket a 
gyermekeket az átlag felé!

Kovács Gábor a klub edzője, aki 
nem mellesleg Tótka Sándor nevelő 
edzője is volt, elmondta: van több 
olyan versenyzője is, aki Tótka Sanyi 
nyomdokába léphet. Ha Gábor mondja, 
akkor ez valószínűleg így is van!

Az évzáró bálon Kovácsné 
Kozma Diána edzőtől a KSI összes 
versenyzője értékes és hasznos 
ajándékokat vehetett át. Mindenki 
jutalomban részesült a szabadidős 
sportolótól kezdve az élversenyzőig, a 
hétévestől a negyven évesig. Az idei 
versenyszezonra már november óta 
gőzerővel tart a felkészülés. Minden 
esély megvan arra, hogy idén is hasonló 
szép eredményekkel örvendeztessék 
meg Gyomaendrőd lakóit és tovább 
öregbítsék, akár nemzetközi szintéren 
is városunk hírnevét!     KSI

A KSI Gyomaendrőd hírei

Gyomaendrőd városa ismételten 
barátságos mérkőzésre hívta 2016. 
december 3-án Bihardiószeg, 
Nagyenyed, Pilzno-Zwiernik, Szarvas 
és Gyomaendrőd gyermeklabdarúgóit.  

A kispályás labdarúgó tornára 
érkező sportolókat, edzőket és kísérő 
vendégeket Toldi Balázs polgármester 
úr köszöntötte. A nap jó hangulatban 
telt, és a Gyomaendrődiek győzelmével 
ért véget.

A rendezvény zárásaként Toldi 
Balázs polgármester gratulált az elért 
eredményekhez és a barátságos délelőtt 
emlékeként ajándékcsomagot nyújtott 
át a csoportvezetőknek. A jövő évi 
viszontlátás reményében köszönt el a 
részt vevő sportolóktól, edzőktől.

A XX. Szaloncukor Kupa 2017. 
december 2-án kerül megrendezésre.

XIX. Szaloncukor Kupa a 
Varga Lajos Sportcsarnokban

Az óév utolsó napjaiban két 
futóversenyen is részt vettek atlétáink 
és igencsak kitettek magukért, hiszen 
szép eredményekkel jöttek haza 
minden megmérettetésről. December 
30-án került sor a hagyományos 
Szilveszteri Tóparti Futásra 
Mezőtúron, ahol a versenyzőknek 
a tavat kétszer megkerülve 2100m-
t kellett teljesíteniük, a hideg, csípős 
időben. A gyermek korosztályban 
Vaszkán Bence végzett az élen testvére, 
Vaszkán Milán előtt, míg a serdülő 
fiúknál a dobogó mindhárom fokára a 

mi versenyzőink állhattak fel Kónya 
Frigyes, Karsai Gábor és Szlancsik 
Bence sorrendben, a lányoknál 
pedig Szendrei Boglárkagyőzött. A 
Szilveszteri futógálán Békéscsabán 
alsó tagozatos atlétáink 3 fős csapatot 
alkotva teljesítményükkel különdíjat 
érdemeltek a 2500m megtételét 
követően, hiszen a felnőttek között is 3. 
helyen értek célba! Csapattagok voltak: 
Vaszkán Bence, Vaszkán Milán és 
Karsai Patrik. A díjakat a riói olimpia 
bronzérmes súlylökője, Márton Anita 
adta át. A versenyzők felkészítője 
Vaszkán Gábor atlétika szakedző.

(Vaszkán Gábor atlétika szakedző)

Sikeres évzárás atlétáinknál
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Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület hírei 
Egyesületünk téli munkája során 
a nyári turisztikai főszezont készí-
ti elő. Jelenleg több akciónk is fut. 
Osztálykirándulás ajánlót készí-
tünk a helyi intézményekkel és szol-
gáltatókkal összefogásban, melyet 
országos platformon és saját interne-
tes felületeinken hirdetünk. Az aján-
ló megtekinthető www.gyomaendre.
hu/osztalykirandulas oldalon. Márci-
usban tanárok, áprilisban újságírók 
részére study tour-t rendezünk Gyo-
maendrőd, mint potenciális nyaraló-
hely megismertetésére. Városi imázs 
kiadványunkat, megújult képanyag-
gal és aktualizált információkkal ta-
vasszal tervezzük kiadni, így annak 
elkészítése már zajlik. Egy horgá-

szatot népszerűsítő, az ide érkezőket 
informáló kiadványt is tervezünk. Iro-
dánkban az országos Interticket jegy-
hálózat tagja, így rengeteg koncertre, 
kiállításra, színházi előadásra van le-
hetőség nálunk jegyvásárlásra, (rész-
letes lista: www.jegy.hu -n ) továbbá 
Magyarország turisztikai kártyája a 
Hungary Card megvásárlására is van 
lehetőség. Rendezvények, események 
hirdetésben segítséget tudunk nyújtani 
Facebook oldalunk és weboldalunk ál-
tal, illetve plakátok szórólapok helyez-
hetők el irodánkban. 
Keressen minket a következő elérhető-
ségeken:
Körös Látogatóközpont InfoPont 
(Jókai u. 6.)

Nyitva: H-P 9:00 – 16:00
T: 66/386-851
gyomaendrod@tourinform.hu
www.gyomaendre.hu

A Vidovszky Béla  
Helytörténeti Gyűjte-
mény (Városi Képtár)

Tereminkben hat, városunkhoz kötő-
dő művész alkotásait tárjuk 
állandó kiállításunkon a közönség elé: 
• Vidovszky Béla (1883-1973) festmé-
nyei és személyes emlékei
• Corini Margit (1897-1982) a párizsi 
éjszaka festője,
• Illéssy Péter (1902-1962) grafikái és 
festményei
• Holló László (1887-1976) festményei 
és tanulmány rajzai
• Pásztor János (1881-1945) szobrai a 
Magyar Nemzeti Galériából.
Gyűjteményünkben megtekinthető 
2017. szeptember 01.-ig

Kállai Ferenc hagyatéka.
• Kállai Ferenc, a Nemzet Színésze 
emlékkiállítás
A kiállítás Kállai Ferenc Kossuth-dí-
jas színművész életútját, pályájának 
fontos időszakait, dokumentumait és 
tárgyait mutatja be. A színházi fotók, 
díjak és elismerések mellett, a szülő-
helyhez, Gyomához való kapcsolódás 
tárgyai és dokumentumai is megjelen-
nek a kiállításon.
Belépőjegy árak:
• Teljes árú jegy: 500 Ft / fő
• Félárú jegyek: 250 Ft / fő

6 - 26 életév betöltése esetén, 62. 
életév betöltése estén, amennyiben 
legalább két 18 év alatti közeli hoz-
zátartozót /gyerek, unoka/ kísér

• Díjtalanul látogathatják az intéz-
ményt: 6 éves kor alatt, 70 év felettiek, 
fogyatékos személyek 1 fő kísérővel,  

közoktatásban dolgozó pedagógu-
sok, óvodai, iskolai csoportok
A kiállítások megnyitóján bárki díjta-
lanul látogathatja az intézményt.
Ha kiránduló csoportok előre jelzik 
képtár-látogatási szándékukat nyitva-
tartási időn kívül is lehetőséget bizto-
sítunk.
Előzetes telefonos egyeztetés alapján 
a nyitva tartási rendtől eltérő időpont-
ban is tudunk látogatási lehetőséget 
biztosítani!
Érdeklődni lehet a +36 (66) 282067 te-
lefonszámon!

Közalapítvány Gyomaendrőd Vá-
ros Közgyűjteményeiért kuratóriuma 
tisztelettel kéri, hogy a Képtár szak-
mai munkáját jövedelemadója 1%-val 
szíveskedjen támogatni. 
Adószám: 19058733-1-04

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az FBH-Np Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. január 1-től a szelektív zsákok begyűjtése a(z)
  endrődi városrészen, az alábbi napokon történik:

HAVONTA KÉTSZER

HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek:

Műanyag hulladék a szelektív zsákban 
és papír hulladék kötegelve:

Február 8.  Szerda 
Február 22.  Szerda 
Március 08. Szerda 
Március 22. Szerda 

gyomai városrészen, az alábbi napokon történik:

HAVONTA KÉTSZER

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:

 Műanyag hulladék a         Papír hulladék
   szelektív zsákban:           kötegelve:
Február 6. Hétfő  Február 7. Kedd
Február 20. Hétfő  Február 21. Kedd
Március 6. Hétfő  Március 7. Kedd
Március 20.  Hétfő  Március 21. Kedd

Kérjük a zsákokat, illetve kötegeket reggel 7 órára szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!
Köszönettel:FBH-NP Nonprofit Kft.
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az FBH-NP Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt gyomaendrődi lakosságot, hogy 

2017. január 1-től a ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése az alábbi napokon KEZDŐDIK:

Köszönettel: FBH-NP Nonprofit Kft.

Hónap Január Február Március
1. körzet 12 és 23 13 13
2. körzet 16 és 25 15 16

Körzet szerinti utcakiosztás:

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


