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Pályázati felhívás a TOP-7.1.1-16-H-012-4 A helyi 
hagyományok ápolását támogató, valamint Családi 
és egészségmegőrző programok

Megjelent A helyi hagyományok ápolását támogató, 
valamint Családi és egészségmegőrző programok című 
(TOP-7.1.1-16-H-012-4 kódszámú) helyi felhívás 
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
43.375.000 Ft. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 24-
től 2019. április 30-ig van lehetőség. 
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 
benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek 
együttesen elbírálásra 
2018. november 19. 
2019. január 31. 
2019. április 30.

Pályázati felhívás a TOP-7.1.1-16-H-012-3 
Társadalmi tudatosság és közösségi 
kompetenciafejlesztéshez valamint kulturális 
és művészeti közösségépítő tevékenységekhez 
kapcsolódó eszközbeszerzésre

Megjelent a Társadalmi tudatosság és közösségi 
kompetenciafejlesztéshez valamint kulturális és 
művészeti közösségépítő tevékenységekhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés című (TOP-7.1.1-16-H-012-3 
kódszámú) helyi felhívás 
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
13.000.000 Ft. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 24-
től 2019. április 30-ig van lehetőség.  
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 
benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek 
együttesen elbírálásra: 
2018. november 19. 
2019. január 31. 
2019. április 30.

Pályázati felhívás a TOP-71.1-16-H-012-2 
Társadalmi tudatosság és közösségi 
kompetenciafejlesztés, valamint kulturális és 
művészeti közösségépítő tevékenység támogatása

Megjelent a „Társadalmi tudatosság és közösségi 
kompetenciafejlesztés, valamint Kulturális és 
művészeti közösségépítő tevékenység” című (TOP-
7.1.1-16-H-012-2 kódszámú) helyi felhívás 
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
40.000.000 Ft. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 24-
től 2019. április 30-ig van lehetőség.  
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 
benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek 
együttesen elbírálásra: 
• 2018. november 19. 
• 2019. január 31. 
• 2019. április 30.

Pályázati felhívás a TOP-7.1.1-16-H-012–5 A 
helyi hagyományőrzés, valamint Családi és 
egészségmegőrző programok infrastruktúrájának 
fejlesztésére 
 
Megjelent „A helyi hagyományőrzés, valamint Családi 
és egészségmegőrző programok infrastruktúrájának 
fejlesztése” című (TOP-7.1.1-16-H-012–5 kódszámú) 
helyi felhívás 
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
36.125.000 forint 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. szeptember 
20-től 2019. április 30-ig van lehetőség 
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 
benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek 
együttesen elbírálásra:  
 
2019. január 31.  
2019. április 30.

Bővebb információk a http://gyomaendrod.hu/hu/clld 
oldalon érhetők el.
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A szeptemberi testületi ülésen módo-
sítottuk a 2018. évi költségvetési ren-
deletet, jelentős többletforráshoz jutott 
településünk. Elsősorban a pályázati 
források beépítésének köszönhetően, 
illetve többlet állami normatíváknak, 
forrásoknak a beépítését jelentette az in-
tézményi rendszeren belül és az önkor-
mányzatnál.

Módosítottuk a szilárdhulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendeletet, amelyre azért volt szükség, 
mert október elsejétől Global Refuse 
Nonprofit Kft. látja el a szállítási, be-
gyűjtési tevékenységet.  Az új közszol-
gáltató kérésére meghatároztuk a tele-
pülésen található szelektív gyűjtőszi-
getek helyét. Csak a kötelező helyeken 
lévők maradtak meg. Ahová rendszere-
sen jár a kukásautó, ott a házhoz menő 
szelektívgyűjtést kell előtérbe helyezni. 
Mivel a szolgáltató váltással megszű-
nik a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 
legfőbb tevékenysége is, a kft végel-
számolással szűnik meg. Számításaink 
szerint pozitív mérleggel zárja az évet. 
A jelenlegi közszolgáltató, a Dareh 
Bázis Zrt. jelentős összeget fizet meg a 
Gyomaközszolgnak. Ezen felül vannak 
lakossági tartozások is, amelyek végső 
esetben a NAV által kerülnek behajtásra. 
Azzal, hogy megszűnik a Gyomaköszolg 
tevékenysége, nem kerül senki az ut-
cára, az összes munkavállalónak lesz 
munkája 2018. október elseje után is. 
Bízom abban, hogy a feladatellátásban 
semmilyen változást nem vesznek ész-
re a helyben lakók. Remélem, inkább 
javul a színvonal. A nagyobb gazdasági 
társaság több gépjárművel, több ember-
rel, jobb lehetőségekkel rendelkezik . A 
gyepmesteri, illetve az állati hulladék-
gyűjtő telep működtetését és a folyé-
kony hulladékszállítást október elsejétől 
a Zöldpark Nonprofit Kft. végzi.  

Beszámoltak a kft.-k, illetve gazda-
sági társaságok fenntartásában működő 
óvodák a 2017-2018-as gazdasági, ne-
velési évükről. Az ügyrendi bizottság 
javaslatára a képviselő-testület is el-
fogadta, hogy más típusú beszámolók 
kerüljenek elénk, hogy jobban megis-
merhessük a végzett munkát, az elért 
eredményeket. Az óvodai, köznevelési 
megállapodások jövőre lejárnak. Az 
ülésen elhangzott a kérdésére, minden 
gazdasági társaság által működtetett 
óvoda vezetője úgy nyilatkozott, hogy 
szeretnék továbbra is ilyen formában 
üzemeltetni az óvodákat. Természetesen 
erről majd a képviselő-testület dönt.

Ismét csatlakozunk a BURSA 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-

rendszerhez. Ezzel a hátrányos helyze-
tű, felsőoktatásban tanuló diákoknak 
tudunk támogatást nyújtani. Ezen felül, 
az egyik EFOP-os pályázatunkban, a 
felsőoktatásban, illetve a középfokú 
oktatásban tanuló diákokat is tudunk 
támogatni ösztöndíjrendszer keretében. 
A felsőoktatásban huszonöt diákot egy 
éven, a középfokú oktatásban nyolc di-
ákot tudunk két féléven keresztül támo-
gatni a tanulmányaikban.

Pályázat benyújtásáról döntöttünk: a 
Kállai Ferenc Kulturális Központ infra-
strukturális fejlesztésére nyújtottunk be 
pályázatot. Nyolcvanmillió forintos a 
pályázat, amelynek keretében megújul 
a művelődési ház tetőszerkezete, a mos-
dók, a szellőző rendszer, a villamoshá-
lózat. Reméljük, megújul a nagyterem, 
annak a berendezései, a függönyök, 
színpadtechnika. A CLLD-s pályázat-
ra, amelyet a helyi akciócsoport írt ki, 
került benyújtásra, hamarosan megtör-
ténik a bírálat is. Az irányítóhatóság 
jóváhagyása után, remélhetőleg a kö-
vetkező évben, ezek a felújítási munkák 
megvalósulhatnak. Szeretném felhívni 
mindenki figyelmét, hogy megjelent 
még négy másik felhívás a CLLD-
pályázat keretén belül. Ezek a pályá-
zatok elsősorban a közművelődés fej-
lesztésére, infrastrukturális fejlesztésre, 
programok megvalósítására szolgálnak, 
a Gyomaendrődön működő civil szer-
vezetek nyújthatnak be pályázatokat. A 
pályázat céljaként a közművelődés fej-
lesztését kell meghatározni, kitűzni.  

A testület már a második alkalommal 
foglalkozott a Varga Lajos Sportcsarnok 
melletti szociális helyiség kialakítá-
sával. Kiválasztottuk a tervezőt. A 
következő évben, amikor megújul a 
Szabadság-tér, építenénk meg a szociá-
lis helyiséget.

A gyomaendrődi Kállai Ferenc 
Népfőiskola Alapítvány kérelmet nyúj-
tott be a képviselő-testülethez. Ennek az 
volt a lényege, hogy Kállai Ferenc em-
lékére, illetve a Kállai-hagyaték bemu-
tatására szeretnék a gyomai tájházban 
kialakítani a Kállai Ferenc Emlékházat. 
Ehhez felajánlottak ötmillió forintot. A 
testület nem értett egyet azzal, hogy ott 
kell kialakítani az emlékhelyet, az em-
lékházat. Abban egyetértettünk, hogy 
a művész úr emlékének és a hagyaték-
nak megfelelő helyiséget kell biztosí-
tani, ahol illő módon lehet kiállítani. 
Javaslatként hangzott el, hogy a Kállai 
Ferenc Kulturális Központ utcafronti 
épületében kapjon helyet az emlékszo-
ba. Közel lenne a Kner Múzeumhoz, a 
Vidovszky Béla Képtárhoz, az Aranka 

Babamúzeumhoz, a főtérhez. További 
működtetése is gazdaságosabb lenne, 
ha az egyébként is működő művelődési 
házban kerülne kialakításra. A házban 
folyamatosan vannak, akik nyitvatartást 
is megoldanák. Nem utasítottuk el 
a Népfőiskola kérelmét, javasoltuk, 
hogy gondoljuk át közösen annak a le-
hetőségét, hogy nem a gyomai tájház-
ban, hanem a Kállai Ferenc Kulturális 
Központban legyen megvalósítva az em-
lékház. Ezzel méltó emléket állítanánk 
Kállai Ferencnek. Javaslatként hangzott 
el, hogy a fejlesztési osztály keressen 
olyan lehetőséget a CLLD pályázatban, 
amellyel a megvalósítást színvonalasab-
bá lehet tenni. A Népfőiskola Alapítvány 
felajánlásával, a pályázati forrással, a 
szükséges önkormányzati kiegészítéssel 
nagyon színvonalas emlékhelyet tudunk 
megvalósítani. Kállai Ferenc az emlékét 
őrizni kell, hiszen a kiváló színművész-
től nagyon sokat kapott Gyomaendrőd.

Toldi Balázs polgármester

A sajtótájékoztatón elhangzott kér-
désre: Mit szól ahhoz, hogy vissza kell 
fizetni a pályázatokra leutalt pénzeket? 
- Toldi Balázs így válaszolt:

Nem visszafizetni kell az 
Államkincstárnak az ötvenmillió fo-
rint feletti pályázati pénzeket, hanem 
egy számlára kell befizetni. Minden 
pályázati forráshoz külön államkincs-
tári számlát kell nyitni.  A pályázati 
pénzeket eddig is alszámlákon kellett 
kezelni, ahol a pályázati forrás az öt-
venmillió forintot meghaladta. Most 
ezt, az Államkincstárnál kell megtenni, 
külön számlát kell nyitni a források-
hoz. Amikor a kifizetések történnek, 
az Államkincstár számlájáról történik. 
Azok a pályázatok, amelyeknél október 
31-ig nem ér véget a beruházás érintet-
tek ebben. Nálunk az első körös TOP-os 
pályázatokat ez nem annyira, a második 
körösöket érinti. Ha a számlákat kifize-
ti az Államkincstár, akkor ez nem okoz 
kárt a városnak. Nem a takarékszövet-
kezetnél lévő számlánkról fizetjük ki, 
hanem az Államkincstáras számlánkról. 
Egyébként eddig is, amelyik pályázat-
nak a költségvetése a százmillió forintot 
meghaladta, ott már eleve meg kellett 
nyitni. Ezt most arra módosították, hogy 
minden esetben meg kell nyitni, mivel 
az ötvenmillió forintot szerintem, min-
denkinek meghaladja az elnyert össze-
ge. Eddig is, amelyik pályázat költség-
vetése meghaladta a százmillió forintot, 
ott már eleve így történt a kifizetés. Ezt 
most arra módosították, hogy minden 
pályázatnál így kell eljárni. Tehát a pá-
lyázatokat nem, a pénzkezelést érinti a 
változás.

Polgármesteri tájékoztató
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület tagjai szeptemberben sem 
ültek ölbe tett kézzel. Pályázati siker, 
gyakorlat és éles bevetés egyaránt 
színesítette a hétköznapokat.
Szeptember elején a Békés Megyei 
Önkormányzattól elnyert 40 ezer 
forint támogatás felhasználásával a 
mentőcsoport szerszámöveket és a 

hozzájuk való szerszámokat (szöghúzó 
kalapács, kombinált fogó) szerzett be 
a műszaki mentő egység felszerelése 
érdekében.
Hunya Község Önkormányzatától 70 
ezer forint, míg Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatától két részletben 
100 ezer forint támogatást nyert a 
mentőcsoport. Ezen összegeket szintén 

tárgyi eszközök beszerzésére fordítják 
a közeljövőben.
Szeptember 2-án a mentőcsoport 
műszaki csoportja Dévaványán 
a Hajós úti óvoda területén egy 
veszélyessé vált fenyőfát vágott ki, így 
az óvodások továbbra is biztonságban 
játszhatnak az udvaron. Szeptember 
9-én a Gyomaendrődi Rendőrőrs 
az egyesület és a helyi polgárőrség 
segítségét kérte egy eltűnt 12 éves fiú 
keresése érdekében, a mentőcsoport 
12 tagja vett részt a keresésben. A fiú 
időközben sértetlenül előkerült.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szeptember 14-15-én 
Mezőberényben tartotta a Körös-, 
a Dél-Békés-, a Gyulai-, a Körös-
Kondor-, a Pelikán-, a Sárrét-, a Titán- 
és a Vidra járási mentőcsoportok, 
valamint a mezőberényi települési 
mentőcsoport összevont törzsvezetési 
és terepgyakorlatát, amelyen a Vidra 
Mentőcsoport nagy szerepet kapott. 

Szeptember végén pedig újabb örömteli 
hírre derült fény. Nevezetesen arra, 
hogy a személyi jövedelemadó civil 
szervezeteknek adható 1 százalékának 
felajánlásaiból több mint 160 ezer 
forintnyi összeget kapott idén az 
egyesület.

Vidra Mentőcsoport: gyakorlat és bevetés szeptemberben

Január 1-jétől a termeléshez kötött, 
átmeneti anyatehéntartás támogatás 
igénybevételét szabályozó rendelet 
szerint már nem szükséges csatolni 
a benyújtandó dokumentumok 
mellékleteként, a szarvasmarha 
állomány hármas mentes státuszát 
igazoló hatósági állatorvosi igazolást.
Viszont a kérelem benyújtásának 
továbbra is feltétele az állatállomány 
gümőkor-, brucellózis- és 
leukózismentes állapota, így a hármas 
mentességnek a támogatási kérelem 
benyújtásakor továbbra is fenn kell 
állnia.
Ezt, a rendelet értelmében a hatósági 
állatorvos vagy a járási főállatorvos, 
vagyis az illetékes járási hivatal 

igazolja a támogatást megítélő hatóság 
megkeresésére. Amennyiben a kérelem 
benyújtása időpontjára vonatkozóan 
ezt a hármas mentes állapotot a járási 
hivatal nem tudja igazolni, a kérelmet 
a hatóság elutasítja.
 
Felhívjuk az állattartók figyelmét,  
hogy a szarvasmarha állomány 
előírt ellenőrző vizsgálatait, 
különös tekintettel az éves TBC 
vizsgálatokra, időben végeztessék 
el az állatorvosukkal. A támogatási 
igényük kedvező elbírálása érdekében, 
a jövőben legyenek figyelemmel arra, 
hogy a kérelem benyújtásának napjára 
vonatkozóan a hármas mentes állapotot 
az illetékes járási hivatal igazolni tudja.

Fontos tudnivalók a szarvasmarhatartóknak
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A Földművelésügyi Minisztérium 
pályázati felhívást tett közzé 2018 má-
jusában. Célja a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerű-
sítésének, megismertetésének, megőr-
zésének, gondozásának támogatására 
pályázati lehetőség biztosítása az ér-
téktárak számára.

Megragadva az alkalmat, 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata is 
benyújtotta pályázatát a Gyomaendrődi 
Értéktárban szereplő 24 helyi érték 
népszerűsítésére, melyet a bíráló bi-
zottság 1.000.000 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesített. 

A támogatás utalása a szerződés 
aláírást követően 2018 novemberé-
től esedékes, a megvalósítási kötele-
zettség vállalása 2019. április 30.-ig 
tart. A szakhatóság felé a beszámolót 
2019. május 30.-ig kell megküldeni az 
Önkormányzatnak. 

Értéktárunk igyekszik minél több 
fórumon megjelenni, a rendezvénye-
ken bemutatni a felvett értékeket. A 
pályázati keretből is népszerűsítő kiad-
ványok fognak készülni, melyek segí-
tik az utókor számára a helyi értékeink, 
hagyományaink, építészetünk, gasztro-
nómiai kultúránk, épített környezetünk 

megőrzését, összegyűjtését.
Értéktárunk továbbra is várja az Önök 
javaslatait a következő kategóriákban:

Agrár és élelmiszergazdaság
 Épített környezet
 Ipari, műszaki megoldások
 Kulturális örökség
 Természeti környezet
 Turizmus és vendéglátás
 Sport
A javaslat megtételéhez sablon talál-

ható a Határ Győző Városi Könyvtár 
honlapján, illetve gyomendrod.hu ol-
dalon.

Az Értéktár Albizottság nevében:
Lehóczkiné Timár Irén

Elnök

Helyi Értéktár Albizottság hírei

Halottak napjára 
csodaszép selyemvirágokat, 

mécseseket, sírvázákat 
kínálunk.

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

Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma u. 
1. Hrsz.: 836 alatti 1162 m2-es 

közművesített telek eladó. 
Érdeklődni: 

Dinya József - 06-20/383-6077
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A 2018.-2019. évi járási startmun-
ka, „mezőgazdaság” mintaprogram-
jának részeként az Alkotmány utca 
5 sz. alatt működtetett kertészetben, 
kétnyári virágokat, mint például ár-
vácskát, díszkáposztát állítottak elő a 
nyár folyamán, a közfoglalkoztatottak.  
Szeptember végén kezdődött a több 
ezer virág kiültetése virágágyásokba. 
Ennek köszönhetően a város közterei 
a téli hónapokban is virágosak lesznek. 
Korlátozott mennyiségben a lakosság is 
vásárolhat a virágokból a kertészetben.  
A  mintaprogramban 5 ha nagyságú 
homoktövis ültetvény a nyári hónapok-
ban folyamatosan gondozva volt, az ül-
tetvény szépen fejlődik. Az ültetvény-
ben a sorközöket 2-3 hetente tárcsázni, 
a tövek közét pedig kapálni kellett. 
Többszöri locsolásra is szükség volt. 
Szeptember végén elkezdődött további 
4,5 ha beültetése, ezáltal közel 10 ha 
nagyságú ültetvény jön létre. A Bónom 
zugban lévő 0,3 ha nagyságú területen 
befejeződött a bogyók betakarítása, 
melyből a tavalyi évhez hasonlóan ivó-
levet készítetettünk. Az ivólé 100%-os 
gyümölcstartalmú, hozzáadott cukrot, 
tartósítószert, nem tartalmaz, valamint 
rengeteg vitamint, antioxidánst tar-
talmaz. A bogyókat a közfoglalkozta-
tottak kézzel szedték le, mely ezen a 
nagyságú területen, komoly munka. Az 
ivólevek az Alkotmány utca 5 sz. alatt 
szintén megvásárolhatók.

kétnyári virágok

Békéscsabán 2018. szeptember 
5-én rendezték meg a Megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállítást, 
amelyen Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata is képviseltette magát. 

A kiállításon, a közfoglalkoztatási 
mintaprogramokban, az értékteremtő 
tevékenységekkel előállított 
termékeket lehetett megtekinteni, 
vásárolni.  A megyei kiállítást 
követően Budapesten, a Millenárison 
került megrendezésre a IV. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállítás, és 
Vásár, amelyre ebben az évben is 
meghívást kapott Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata. Az országos kiállítás 
is nagy érdeklődés mellett zajlott, a 
termékek eladása is sikeres volt.

meglévő homoktövis ültetvény (5 ha)

homoktövis ültetés

Békéscsabán 2018. szeptember 
5-én rendezték meg a Megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállítást, 
amelyen Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata is képviseltette magát. 
A kiállításon, a közfoglalkoztatási 
mintaprogramokban, az értékteremtő 
tevékenységekkel előállított 
termékeket lehetett megtekinteni, 
vásárolni.  A megyei kiállítást 
követően Budapesten, a Millenárison 
került megrendezésre a IV. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállítás, és 
Vásár, amelyre ebben az évben is 
meghívást kapott Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata. Az országos kiállítás 
is nagy érdeklődés mellett zajlott, a 
termékek eladása is sikeres volt.

A Belügyminisztériumtól a 
mintaprogramokban szereplő 
feladatok (virágosítás, kertészet 
működtetése) megvalósulásához az 
Önkormányzat jelentős támogatást 
kap. A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya támogatási 

szerződés keretében biztosítja 
a foglalkoztatásához szükséges 
létszámot, valamint a foglalkoztatottak 
100 %-os bérköltség támogatását, 
továbbá a feladatok elvégzéséhez 
szükséges eszközöket, valamint a 
felhasznált anyagok (építőanyagok, 
vetőmagok, szerszámok) egy részét.

IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 
és Vásáron,; Gyomaendrőd Város 

Önkormányzatának standja

Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának standja

A közfoglalkoztatási programban 
előállított homoktövis ivólé, az 
elkészített seprűk, a kertészetben 
előállított virágok Gyomaendrődön az 
Alkotmány utca 5. sz. alatt hétköznap 
hétfőtől-péntekig 7 órától 14 óráig 
megvásárolhatóak. 
Címünk: 5502. Gyomaendrőd, 
Alkotmány utca 5.
a Rózsahegyi Általános Iskola mögött, 
a volt gyakorlókert helyén az endrődi 
liget mellett
Facebook-os oldalunk: 
h t t p : / / f a c e b o o k . c o m /
gyomaendrodikerteszet
Itt is fogadják a vásárlók rendeléseit!!!
Telefonszám: Farkasinszki Lajosné, 
06 20 245 5146

Varju Róbert közmunkavezető

Közfoglalkoztatás hírei
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Őszi hírek a Kistérségi Óvodából
Újra gyerekzsivajtól és kacagástól hangosak a Kistérségi 
Óvodák udvarai. A szép őszi napok kitűnő lehetőséget kí-
nálnak a mozgásra, játékra, tapasztalatszerzésekre. Ezeket 
kihasználva igyekszünk  gyermekeink részére minél több 
és tartalmasabb élményt biztosítani.
 Szeptember 20-án vendégségbe érkeztek a Csemetekert 
Óvodába az Rózsakert Idősek Otthona lakói. Megtekintették  
az óvodánkat, bepillantottak az óvodások életébe, majd 
ezt követően Ők láttak vendégül minket. Közösen szilvát 
magoztunk, almát aprítottunk és a gyümölcsökből finom 
egészséges innivalót készítettünk. Egy szép délelőttöt töl-
tött együtt a két generáció: idősek és gyerekek.

Napfényes őszi kirándulást és rengeteg látnivalót biz-
tosított számunkra a Körösvölgyi Látogatóközpont és 
Állatpark. A Csemetekert Óvoda óvodásai egy kellemes 

séta alkalmával körbejárták az Állatparkot s megtekintet-
ték az ott fellelhető növény és állatvilágot. Külön öröm 
volt számunkra, hogy sétánk során találkoztunk Karlócai 
Mariann nénivel aki a : (Komámasszony, hol az olló,, a 
Hajtogatási egyszeregy c. könyvek írója, játéktörténész, 
Óvodapedagógus). Kedves szemé-
lyiségével gyerekeket és felnőtteket 
egyaránt elvarázsolt. 
Szeptember utolsó napjai lázas ké-
szülődéssel teltek Százszorszép 
Óvodánkban. Hagyományőrző 
Szüreti mulatságra készülődtünk, 
amelyre meghívtuk a már első osz-

tályos volt óvodásainkat, ápolva ezzel is az óvoda-iskola 
kapcsolatát.
Kincsesládáinkból előkerültek hagyományőrző tárgyaink, 
kellékeink.  Seprű Sári köszöntője után a Lóca Együttes 
csapott a húrok közé. Hagyományos szüreti dalok, mon-
dókák, játékok elevenedtek fel népi hangszerek kíséreté-
ben.  A táncházi élmények fáradalmai után megnyitottuk 
Zénó gazda présházát, valamint kedvünkre lakmározhat-
tunk őszi gyümölcsökből, szomjunkat pedig frissen préselt 
musttal oltottuk. Köszönjük szépen  a Szülők támogatását!

Margaréták és Százszorszépek együtt vettünk részt a Dr. 
Tóth Elek Kertbarát Kör és a Kállai Ferenc Kulturális 
Központ  őszi termésbemutató kiállításán és a Városi 
Autómentes Nap programjain is. 
Első alkalommal került megrendezésre az  I.OVI-FOCI 
Gála Gyomán a műfüves pályán, ahová nagycsoportosaink 
is meghívást kaptak. A közös játék és mozgás után arany-
éremmel a nyakunkban érkeztünk vissza óvodáinkba.
Intézményünk alapítványának hulladékgyűjtési akcióján 
ismét lelkesen vettek részt együtt a szülők, gyerekek és az 
óvoda dolgozói.

Örömmel adunk hírt a „Százszorszép művészpalánták” sikereiről:

A Generali Biztosító által meghirdetett  „Kerékpárral közlekedünk”c. 
Országos rajzpályázat II. helyezettje:  Nógrádi Nándor (Süni csoport) jutalma 

egy 50.000 FT. értékű utalvány. Mertz Máté ( Süni csoport) 
IV. helyezést ért el, jutalma 25.000 Ft. értékű utalvány.
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Stancolt és hagyományos papírdoboz 
gyártása minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, kasírozás!
RÓZA KFT.

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

www.rozakft.hu

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Őszi túra a Körös partján

Diákönkormányzatunk első programja 
minden tanév elején  az őszi túra.  Ez 
a nap minden osztálynak jó  alkalom 
egy kellemes sétához a gát mentén, az 
ártéri területen és a ligetben. Az alsós 

osztályok közül néhányan a játszótéren 
töltötték az időt, mások pedig a 
gyomaendrődi KSI  vízi és szabadidő 
telepén  ismerkedtek a  kajakozással. 
A felsős osztályaink izgalmas 
akadályversenyen mérethették 
össze tudásukat. Az állomásvezető 

pedagógusok sport és labdajátékkal, 
kvíz feladatokkal, növény-és termés 
felismerő feladatokkal, totóval várták 
a csapatokat. Élményekkel gazdagodva 
tértek vissza az iskolába a gyerekek 
és izgalommal várták a verseny 
értékelését.

Pályaorientációs program a nyolca-
dikosoknak

Szeptember 27-én iskolánk nyolcadi-
kos tanulói ellátogattak Budapestre, a 
Euro Skills- Szakmák Európa bajnok-
sága nevű rendezvényre. Szurkolhat-
tak a versenyzőknek, megcsodálhatták 
az elkészült műveket, megismerhették 
a szakmák jellemzőit,és kipróbálhat-
ták saját képességeiket is.

A népmese napja

A népmese napján a 4.b osztályosok 
egy rövid előadással hívták fel társaik 
figyelmét a mesék csodálatos világára.

Tanodai és tehetségprogramok

A Jelen és a Jövő Gyermekeiért 
Alapítvány ebben a tanévben 2 
új tehetségprogramot és 2 tanoda-
programot valósít meg. Szeptember 
végén az Oktatási Hivatal szerve-
zésében, „Lehetőségek az önkén-
tességben” címmel szakmai mű-
helymunka házigazdái voltunk, ahol 
közel ötven tanodai megvalósító 
vett részt az ország minden részéről. 
Az „α-lányok kockulása” tehetség-
program folytatja a városunkban ta-
nuló lányok informatikai ismeretei-
nek gazdagítását, míg a „Pirkadattól 
napnyugtáig” program az alföldi 
tanyavilág népszokásait időskorúak 
segítségével ismerteti meg a gye-
rekekkel. Képek és információk az 
Alapítvány honlapján találhatóak: 
jelenesjovo.webnode.hu

További információk, 
fotók a honlapon: 

www.endrodiiskola.hu
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
MOZGÁSKOTTA MÓDSZERREL FEJLESZTI A GYERMEKEKET

A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
 
Mintegy félszáz pedagógus ismerkedhetett meg a Mozgáskotta módszerével 
szeptember 26-án a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában.
A Gyulai Tankerületi Központ az elmúlt évben hirdette meg „jó gyakorlat” 
programsorozatát, amelynek célja, hogy a tankerülethez tartozó mintegy 34 
település 86 feladat-ellátási helyén működő egyedi programok, fejlesztő mód-
szerek széles körben megismerhetők legyenek, az intézmények átvehessék 
egymástól a tapasztalati úton is bizonyított programokat. 
 
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola nevelői még 2009-ben találkoz-
tak első alkalommal Magyar Gábor pszichológussal és az általa kifejlesztett 
komplex fejlesztő eszközkészlettel és módszerrel – a Mozgáskottával. Az is-
kola pedagógusai azóta is használják a testi és értelmi képességeket fejlesztő 
módszert, sőt nem csak használják, de 2018. szeptember 26-án, egy rendez-
vény alkalmával adták tovább tudásukat, felhalmozott tapasztalataikat. 
 
A Mozgáskotta módszert Magyar Gábor pszichológus, gyógypedagógus és 
csapata fejlesztette ki. A kisgyermekkor testi és lelki sajátosságaihoz alkal-
mazkodó, hatékony mozgásfejlesztő eszköz játékos módon erősíti a testi és ér-
telmi képességeket. Az egymás után elhelyezett talajszőnyegeken különböző 
formák, számok és színek találhatóak, mindegyiknek külön rendeltetése van. 
A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolko-
dás és az emlékezet legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint maga a kivi-
telezés. A Mozgáskotta módszerben használt eszközök természetes anyagból 
készülnek, színben és formában gazdagok, mindemellett meglepően egysze-
rűek.
 
A módszer a nevelő-oktató munka hatékony segítője lehet, a Mozgáskotta 
készlet segítségével az osztálytermek könnyen átrendezhetők, így a mozgás 
és a sport percei a nap meghatározó élményévé válhatnak.
 
A gyomaendrődi iskola tanárai az elmúlt évek alatt megismerték és széles 
körben – testnevelésórákon, egyéni- és csoportos fejlesztő foglalkozásokon, 
sportversenyeken – alkalmazzák a Mozgáskotta eszközeit, a módszer eleme-
it. Az adaptált és továbbfejlesztett program felhasználását Ágostonné Farkas 
Mária intézményvezető, Hornokné Lapatinszki Gizella és Vaszkán Gabriel-
la, valamint Pántya Sándor és Cs. Nagy Balázs pedagógusok mutatták be a 
programon résztvevőknek, köztük Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igaz-
gatónak.

Bogárháton bemutató 

2018. szeptember 12-én, az EFOP 
3.3.2-16-2016-00125 pályázati pro-
jekt keretében került megvalósítás-
ra intézményünkben a Csodabogarak 
Alapítvány „Muslinca Ica mustot ké-
szít” című interaktív mesés előadása. 
A kulturális óra átfogó célja a környe-
zettudatos szemlélet kialakítása, az 
élővilág sokszínűségének bemutatása 
volt. Az előadás keretében eljátszott 
mese során, különleges rovarok segít-
ségével ismerhették meg a gyerekek a 
szüretelés és a mustkészítés fortélya-
it. A bemutatón résztvevő gyerekek 
interaktívan, játszva ismerkedhettek 
meg a rovarok csodálatos világával, 
érezhették felelősségüket környeze-
tünk megóvásában.

EuroSkills Budapest, 2018 

2018. szeptember 26-án intézmé-
nyünk 55 végzős diákja 5 kísérőta-
nárral tekintette meg a EuroSkills 
Budapest 2018 versenyt, ahol kiemel-
kedően ügyes fiatal szakemberek mé-
rik össze tudásukat és képességeiket 
Európa számos országából. Ezt a 
szakmák „Európa-bajnokságának” is 
szokták nevezni, s kétévente rende-
zik meg. Hazánk 2007 óta vesz részt 
a WorldSkills és az EuroSkills verse-
nyeken. A magyar csapat az elmúlt 
években kiemelkedően teljesített. Kö-
zép-Kelet-Európában Magyarország 
rendezi meg elsőként az EuroSkills 
versenyt, s az iparkamara - pálya-
orientációs tevékenysége keretében 
- Békés megye 17 településéről össze-
sen 2300 diákot utaztat a versenyre 
kormányzati forrásból. Magyarorszá-
got 27 fiatal szakember képviseli a 
rangos szakmai versenyen, s közü-
lük négy Békés megyei. Köztük van 
iskolánk egykori tanulója, Kovács 
Alexandra is, aki a fodrász szakmá-
ban már bizonyított: a tavalyi világ-
versenyen kiválósági érmet szerzett. 
Büszkeséggel töltött el minket, hogy 
a helyszínen drukkolhattunk Szandi-
nak. Amellett, hogy betekinthettünk 
a versenyekbe, különböző foglalkoz-
tatók keretében ki is próbálhatták di-
ákjaink képességeiket, és élményt 
szerezhettek egy-egy szakmával 
kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a 
program elősegítette sok tanuló pá-
lyaorientációját.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Pályaorientációs nap

Szeptember 26-án a Gyomaendrő-
di Kis Bálint Általános Iskola három 
nyolcadik osztálya a Békés megyei ke-
reskedelmi és Iparkamara támogatá-
sával Budapestre, az EUROSKILLS 
BUDAPEST 2018 szakmai Európa 
Bajnokságra látogatott. A szakmák 
standjain a tanulók kipróbálhatják te-
hetségüket, kiállításokat tekinthet-
nek meg, a Magyar Kézműves Remek 
pályázat díjazottjaival ismerkedhet-
tek meg. Ugyanezen a napon az ötö-
dik, hatodik és hetedik osztályosok az 
EFOP – 1.8.5- 17-2017-00072 Egészsé-
ges életmódot népszerűsítő programok 
keretében az évfolyamok osztályai kö-
zött főzőversenyeket rendeztek. A gye-
rekek tanáraik, szüleik segítségével 
egészséges ételeket készítettek. A bí-
rálásban Tímár Attila mesterszakács, 
szakácsolimpikon is részt vett.
A délután sem telt tétlenül, nagyon ér-
dekes bemutató várta az érdeklődőket, 
mégpedig: a „Mozgáskotta” összetett 
mozgás – és személyiségfejlesztő prog-
ramját ismerhette meg az intézmény-
be érkező több mint ötven érdeklődő 

pedagógus, akiknek Ágostonné Far-
kas Mária igazgatónő és munkatársai 
nyújtottak elméleti, gyakorlati segít-
séget. A Gyulai Tankerületi Központ 
célul tűzte ki, hogy a fenntartásában 
működő intézmények „jó gyakorlatai-

nak” bemutatására lehetőséget biztosít. 
A Kis Bálint Általános Iskolában már 
több ízben mutatták be a pedagógusok 
a „Mozgáskotta” módszert, amelyet fo-
lyamatosan alkalmaznak.

A papírmerítés mestere 

2018. szeptember 21-én, az EFOP 
3.3.2-16-2016-00125 pályázati pro-
jekt keretében látogattunk el a Körös 
Látogatóközpont közreműködő segít-
ségével Kovácsné Nagy Katalin pa-
pírmerítő műhelyébe. A foglalkozás 
témaválasztását Vincze László papír-
ipari mérnök néhány gondolata is segí-
tette, mely szerint: „Szellemi és anyagi 
műveltségünk, társadalmunk épülete a 
papírt nem nélkülözheti. Öröklött tu-
dásunkat ez az íróanyag mentette meg 
az idő semmisítő kezétől, a papír segít-

ségével gyarapíthatjuk tovább ezt az 
örökséget, s hagyományozhatunk sok 
mindent az utókorra. Illő tehát, hogy a 
papír, amely haladásunkat türelmesen 
szolgálta, most önmagáról, korábbi 
életéről - múltjáról beszéljen.”A kul-
turális óra alapvető célja a tájházban 
végzett foglalkozásokhoz hasonlóan - 
elsősorban a hagyományőrzés, a népi 
kismesterség megismerése, emellett 
pedig a gyermekek kommunikációs 
képességeinek, esztétikai érzékének, 
valamint interperszonális kapcsolatai-
nak fejlesztése volt.

2018-ban is csatlakoztunk az Euró-
pai Diáksport Napja rendezvényei-
hez

A Magyar Diáksport Szövetség fel-
hívására a Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola 2018-ban is csatlako-
zott az Európai Diáksport Napja prog-
ramjaihoz. Szeptember 28-án az iskola 
tanulói, az előző évek hagyományai-
hoz híven, idén is részt vettek a 2018 
méteres futáson. A kellemes, napsüté-
ses őszi időben a mezőőrök és a telepü-
lésőrök biztosítása mellett, a Csokonai 
utca és a gát által határolt területen tel-

jesítette valamennyi diák az 
„évfutáson” a távot.  Délután 
a gyermekek a nevelők által 
kialakított akadálypályákon 
mehettek végig rollerrel, 
görkorcsolyával, majd kü-
lönböző sporteszközök se-
gítségével tehették próbára 
ügyességüket, bátorságukat. 
Reményeink szerint ezzel 
a rendezvénnyel is hozzá-
járulhattunk ahhoz, hogy a 
gyerekek átéljék a közösen 
végzett, felszabadult mozgás 
örömét.
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei

A Bethlen termékei a Kertbarátkör 
kiállításon

A tangazdaságban megtermelt friss 
és feldolgozott termékekkel vett részt 
a Bethlen a Kertbarátok Regionális 
Kiállításán. A friss termékek között 
különböző almafajták, sütőtök és 
csilipaprika szerepelt. Az almából és 
a szilvából készített befőtt illetve lek-
vár, a céklából készített savanyúság 

díszítette standunkat. Az almáskertben 
termelt almából az iskolánk karcagi 
patnerénél préselt almalevet is kiállí-
tottuk. Nagy sikere volt a csilipaprika 
krémnek is.  A rendezvényen szakmai 
megbeszélések és tapasztalatcserék, 
termék bemutatók is megrendezésre 
kerültek. Diákjaink, szaktanáraink va-
lamint lengyel Erasmus projektpartne-
reink aktívan részt vettek a szakkiállí-
táson.

Lengyel cserediákok a Bethlenben

A Lesna Podlaska (Lengyelország, 
Bialski járás, Ljublini régió) 
Agrárszakképző Iskola diákjai szak-
mai gyakorlatukat Gyomaendrődön és 
Békés megyében töltötték. Erasmus+ 
diák és szakoktatói Mobilitási projekt-
partnereink a Bethlen Szakgimnázium 
tangazdaságában, a Keselyős KFT-nél, 

Püski Sándor családi vállalkozónál 
és az Italiamilk Kft-nél dolgoztak a 
magyar intézmény diákjaival együtt. 
Szabad idejükben ismerkedtek az 
Endrődi tájházzal, Békés megye vonz-
erőivel és a Liget termálfürdő szolgál-
tatásaival. Lengyel barátaink gyakorla-
ta az Európai Közösség támogatásával 
valósult meg.

Iskolánk a Kutatók Éjszakája prog-
ramon

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium 
Szakközépiskola és Kollégium környe-
zetvédelmi technikus tanulói részt vet-
tek a Kutatók éjszakája programsorozat 
rendezvényein a Szent István Egyetem 
Agrár- és Gazdaságtudományi Karán 
Szarvason. Az út első állomása a 
Haltenyésztési Kutatóintézet volt, ahol 
először a dobóhálós halászattal ismer-
kedhettek meg tanulóink. Ezt követő-
en a mikrobiológiai laboratóriumban 
különféle kísérleteket mutattak be a 
kutatók, főként a vízminőség témájá-
hoz kapcsolódóan. A halak anatómiája 
is napirendre került, végezetül rizsből 

és halból készült fi-
nomságokkal ven-
dégelték meg az 
érdeklődőket. Ezt 
követően a csa-
pat a Szent István 
Egyetem Tessedik 
Campusa fele vette 
az irányt. A tudo-
mányos előadásokat 
színes programok 
kísérték. A látoga-
tók betekintést nyerhettek a helyi tu-
risztikai szervezetek munkájába is. A 
tanulók két előadást hallgattak meg, 
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott 
úr a Békés megyei veszélyes üzemek-
ről beszélt, Dr. Rákóczi Attila, a Békés 
Megyei Kormányhivatal igazgatója 

pedig az ivóvíz védelmének fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. A programot 
a campus könyvtárában zártuk, ahol já-
tékos vetélkedőkön vett részt a csapat. 
A tanulók koordinálását Aszódi Zsófia, 
Fitosné Hornok Mária és Máté Lajos 
szakmai tanárok végezték.

Ments meg egy kertet! - mozgalom

Ebben az évben is folytatjuk a 
Földművelésügyi Minisztérium által 
meghirdetett, Ments meg egy kertet!- 
mozgalmat. A Kertbarátkörrel együtt-
működve tovább szépülnek a kiskertek. 
Diákjaink szívesen segédkeznek a virá-
goskertek, zöldséges kertek ápolásában 
és a gyümölcsszüret munkáiban.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei, 
Gimnáziumi egység

„Forog a kerék…”

Nemrég még a tanév végi események-
ről adtunk hírt, s lám milyen gyorsan 
eltelt a nyári szünet, ismét becsenget-
tek… Iskolánk ünnepélyes tanévnyi-
tó Veni Sancte szentmiséjét követően 
több mint ötven, kilencedikes tanuló 
kezdte meg tanulmányait intézmé-
nyünkben, köztük tizenketten a tavaly 
júniusban elballagott nyolcadikosa-
ink. Az idei tanév érdekes és egyben 
izgalmas kezdetet ígér, hiszen néhány 
hónapon keresztül „együtt lakunk” 
a helyi Kis Bálint Általános Iskola 
hetedikes és nyolcadikos tanulóival, 
tanáraival. Iskolánk ad helyet ugyan-
is számukra az intézményüket érintő 
felújítási munkák idejére. A két is-
kola közötti hatékony együttműkö-
dés ez idő alatt Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatásával va-
lósul meg. Minden kedves résztvevő 
türelmes és segítő közreműködését ez-
úttal szeretnénk megköszönni.
Az idei tanév egyik nyitórendezvénye 
iskolánk névadójának, Szent Gellértnek 
tiszteletére rendezett nap, ennek kere-
tében került megrendezésre a II. Szent 
Gellért Labdarúgó Torna. A vándor-

kupát évente ősszel egy-egy győz-
tes csapat veheti át a Szeged-Csanád 
Egyházmegye középiskolái közül. A 
Városi Sportcsarnokban megrendezett 
kupán gimnáziumunk csapata mellett 
még két gyulai középiskola vett részt 
a küzdelmekben, a sorsolást követően 
körmérkőzést játszottak, melynek vé-
gén a mieink győzedelmeskedtek, így 
a kupa egy évig biztosan itthon marad.
Gimnáziumunkban szeptember és ok-
tóber hagyományosan a fecskék hava, 
ekkor kerül sor kilencedikeseink ava-
tására. Idén is nagyon jó hangulatban 
teltek ezek a napok: a végzős évfolya-
mok osztályfőnökeik, Tóthné Stibán 
Erika (12. A) és Lakatos Tibor (12. B) 
segítségével újabb és újabb izgalmas 
feladatokat találtak ki a „kicsik” szá-
mára, melyeket aztán „Fecskéink” az 
iskola többi tanulója, munkatársai előtt 
végeztek el, mutattak be. A vetélkedőt 
követően, az esküt letéve hivatalo-
san is „szentgellértes” diákokká vál-
tak. Délután a Diákönkormányzatunk 
„Fecske-pikniket” szervezett, ahol 
társasjáték, üdítő várta az érdeklődő-
ket, valamint a diákok-tanárok-szülők 
jóvoltából finomabbnál finomabb sütik 
fokozták a jó hangulatot.

Hírek az eTwinning programról

A 2018/17. tanévben futó „Cook-
Culture-Dance” elnevezésű nemzet-
közi projektünk elnyerte a Minősített 
eTwinning Projekt címet (Quality 
Label). Az elismerésben azon tanárok 
részesülhetnek, akik kiváló minőségű 
projekteket hoztak létre. Az elbírálás 
során fontos hangsúlyt kap a pedagó-
giai innováció és a tantervi integrá-
ció, továbbá a partneriskolák közötti 
együttműködés, kommunikáció és 

megosztás, valamint a különböző tech-
nológiák alkalmazása. Az eTwinning 
magyarországi Szolgáltató Pontja min-
den évben versenyt hirdet az említett 
címet elnyert pedagógusok projektjei 
között. Intézményünk 12 fős csapata  
„Smells Like Team Spirit” néven beke-
rült a 2018. október 11-én, Budapesten 
megrendezésre kerülő döntőbe, mely 
másnap eTwinning Gyereknappal 
zárul. A csapat felkészítő tanárai: 
Szabadka Marianna, Rovnyik Katalin 
és Varsányi Gyula. A csapatok kivá-

lasztása előválogatás alapján történt, 
melynek során a zsűri tagok átnézték a 
projektekhez kapcsolódó testvértér ol-
dalakra feltöltött projekt produktumo-
kat, elért eredményeket és publikussá 
tett anyagokat. A bemutató előkészüle-
teiben a diákok szabad kezet kapnak, s 
noha a felkészülésben a projektvezető 
pedagógus is részt vesz, a versenyen 
a diákok maguk mutatják be projekt-
jüket. A versenyt szakértők értékelik a 
Központi Szolgáltató Pont által kidol-
gozott szempontrendszer alapján.
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Virtuális veszélyek- Momo jelenség
Ki is az a Momo? -merül fel a kérdés. 
Momo egy csirkelábú, rémarcú 
asszony, aki félelmetes, horrorfilmekbe 
illő üzeneteket, hangfájlokat vagy 
éppen konyhakéses videókat küld 
rendszerint a WhatsApp nevű chat 
alkalmazáson. Célcsoportja 8-14 
éves gyermekek, fiatalok. A profil 
hátterében szórakozni vágyó fiatalok 
csoportja, drogkartelek, pszichopaták, 
de lényegében bárki állhat. Vannak 
olyan feltételezések, hogy a Kékbálna 
jelenségnek is lehet a folytatása. 
Felbukkant már angol, német, spanyol, 
japán és dél-amerikai nyelvterületen. 
Sajnos már magyarországi fiatalok is 
kaptak üzeneteket. Momo feladatokat 
ad a fiataloknak, fenyegetőzik, ha 
nem teljesítik az adott kéréseket akkor 
eltűnnek a bolygóról, csonkolódik a 
lábuk, vagy éjszaka megjelenik az 
ágyuknál és nézi ahogyan alszanak, 
vagy meghal az anyukájuk. Az  
”egyszerű”  továbbküldős üzenetektől 
a veszélyes feladatokon át akár az 
öngyilkosságra presszionálásig terjed 
az üzenetek palettája.  Ilyen üzenetet 
küld például:
 ” Szia Momo vagyok, három éve 
elütött egy autó. Ha nem akarod, hogy 
ma éjfélkor ott álljak a szobádban, az 
ágyad mellett és nézzem ahogy alszol, 
akkor küld tovább ezt a levelet 15 
ismerősödnek. Nem hiszel nekem?”
 Felmerül a kérdés miért nem tudják 
lebuktatni, holott az alábbi kontaktokat 
már azonosították: +573135292569, 
+81345102539, +5226681734379. 
A virtuális útvesztőben nehezebb 
nyomára akadni, mint gondolnánk és 
próbálkozhatnak, de nem mindenkinek 
válaszol. 
Nekünk szülőknek nem szabad 
elfelejteni, hogy ezek a gyermekek 

(tinédzserek) már kikacsintanak a 
mesék világából és rájuk zúdul a mai 
valóság. Amit adott esetben nehezen 
dolgoznak fel és odafigyelés nélkül 
megroppanhatnak a lelkük addig stabil 
bástyái. Adott esetben nem képesek 
különbséget tenni még egy ízléstelen 
tréfa és egy valódi veszélyt rejtő 
tartalom között. Itt kell a szülőnek 
belépni a képbe!!!!
Legfontosabb, hogy a szülő leüljön 
és beszélgessen gyermekével! El kell 
mondani, hogy Momo egy csirkelábú, 
rémarcú asszony szobra, melyet a Link 
Factory japán tervező csapata készített 
egy 2016-os világkiállításra. A fotója 
felkerült az Instagramra és azóta 
negatív dologra használja valaki vagy 
valakik. Ezentúl meg kell értetni vele:
-Senkinek sem szabad kiadni a 
személyes adatait, szokásait (lakcím, 
telefonszám, szülei neve, munkahelye 
stb…)
-Ne jelöljön és írjon vissza olyan 
embereknek, akiket személyesen nem 
ismer!
-Amennyiben fenyegető, félelmet keltő 
üzenetet kap bárkitől azonnal szóljon 
szüleinek!
-A chatan érkező abszurd kihívásokra 
ne reagáljon, de szóljon szüleinek!
-Ne higgyen az urbán legendákra épülő 
kihívásokban, levelekben
A felsorolásba a számítógép internetes 
hozzáférésének korlátozása, szülői 
szűrő beállítása is helyet követelne de 
szándékosan került kihagyásra, mivel 
sok esetben a gyermek ”programozói” 
bravúrokkal él szülei korlátozásival 
szemben. 

Vigyázzunk gyermekeink lelki 
egészségére!

Védőnők

GYOMAI HORGÁSZOK EGYESÜLETE értesíti tagjait, 
hogy a kötelező HORGÁSZKÁRTYA regisztrációt 

2018. szeptember 17 napjával elindította.
Regisztráció helye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Járási Hivatal pince helyisége
Regisztráció időpontja: 

hétfői munkanapokon 15-18 óra között.
Regisztrációhoz hozza magával: Adó igazolványát, személyi 

azonosító okmányát, lakcím kártyáját.
Telefonos érdeklődési lehetőség: 

30/9253849        30/5514326        30/5774891

V-243. sz. Gyomaendrődi 
Galamb-és Kisállattenyésztők 

Egyesülete fiatal állat 
kiállítása a King, Amerikai 
Óriásposta, Texán, Magyar 

Autosex Tyúkgalamb 
fajtaklubok részvételével:

2018. november 10-11.
Varga Lajos Városi 

Sportcsarnok, 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Nyitva tartás: 
szombat 8.00-18.00

vasárnap: 8.00-12.00
Információ: Knapcsek Lajos 

tel. 06-30-953-13-55
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A kéményseprő kívánsága: Ne kelljen aggódni a biztonságért
- Tudta, hogy a kéményseprés már min-
den magányszemély számára ingye-
nes?
A kémények időszakos ellenőrzése a 
magányszemélyek számára már több 
mint két éve ingyenes. Amennyiben 
családi házban él és a házba nincs be-
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor 
a kéményseprő akkor jön, amikorra a 
kéménytulajdonos időpontot foglal.
- Miért szükséges a kéménysepréssel 
már nyáron foglalkozni?
A fűtési szezon végeztével, amikor az 
otthoni tüzelő-fűtőberendezéseket már 
nem, vagy csak alkalmanként használ-
juk, érdemes megtervezni és ütemezni 
a karbantartással, ellenőrzéssel kapcso-
latos feladatokat. Nem célszerű ugyan-
is ezeket a teendőket a következő fűtési 
szezon előtti utolsó napokra halasztani. 
A kéményseprő a füstelvezető épségét, 
valamint a fűtésrendszer működését el-
lenőrzi. Célja az esetleges problémák 
kiszűrése, a balesetek megelőzése. A 
vizsgálat során a szakemberek alapo-
san átnézik az égéstermék-elvezető-
ket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, 
megvizsgálják, hogy biztosított-e az 
adott helyen a fűtés biztonságos műkö-
déséhez szükséges mennyiségű leve-
gő, illetve annak utánpótlása, emellett 
elemzik a tüzelőberendezésből távozó 
égéstermék összetételét. Amennyiben 
a vizsgálat problémát tár fel, fontos a 
mihamarabbi javításról intézkedni.
- Mi a menete, ha szeretném kitakarít-
tatni a kéményemet?
Aki az online ügyintézést választja, 
a www.kemenysepres.hu honlapon 
előre megadhat két-három, kémény-
ellenőrzésre megfelelő napot – ebben 
az esetben a kéményseprők telefonon 
felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és 
közösen megállapodnak az ellenőrzés 
pontos dátumáról és idejéről. 
A katasztrófavédelem kéményseprői 
gyakran tájékoztató levelekkel járják 
végig a településeket. Ilyenkor lehe-
tőség van az ellenőrzés azonnali elvé-
geztetésére is, de ennek igénybevétele 
ekkor sem kötelező.
Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, 
ők az előhívó nélkül, ingyenesen mű-
ködő 1818-as számot hívják. Rövid 
adatvédelmi információk után válasz-
szák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es 
gombokkal az Időpontfoglalás menüt, 
ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó 
adatainak felvételével elindítja a vizs-
gálati időpont egyeztetési folyamatát. 
A katasztrófavédelem munkatársa visz-
szahívja az ügyfelet, és megbeszélik az 
ellenőrzés napját és idejét.

Emellett fordulhatnak a katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szervezetéhez
- e-mailben, a levelet a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre 
küldve
- postai úton a BM OKF GEK részé-
re címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre küldve
- személyesen, ügyfélfogadási időben 
várjuk a megyei ellátási csoportjaink-
nál
- a külföldön tartózkodó állampolgárok 
a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással 
hívható telefonszámon érik el ügyfél-
szolgálatunkat.
- A Békés megyei kéményseprőipari 
csoportot  a +36 (70) 330 4703-as tele-
fonszámon érik el.
- Milyen gyakran ellenőriztessem a ké-
ményemet? 
Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz 
van a kéményhez csatlakoztatva. Ha 
a házban szilárd tüzelőanyaggal fű-
tenek, akkor évente, ha gázzal, akkor 
kétévente egy alkalommal ingyenes a 
felülvizsgálat.
A társasházban élő magánszemélyek-
hez írásbeli érte-
sítést követően hí-
vás nélkül érkezik 
a kéményseprő és 
ingyenesen elvég-
zi a sormunkát. 
- Mi a teendő, ha 
gazdálkodó szer-
vezet működik a 
házban vagy a 
társasházi lakás-
ban?
Amennyiben csa-
ládi házban él és a 
házba gazdálkodó 
szervezet van be-
jegyezve, akkor 
a kéményseprést 
egy-, vagy két-
évente kötelező 
megrendelni egy 
k é m é n y s e p r ő -
cégtől. A szilárd 
tüzelőanyaggal 
működő fűtőbe-
rendezések ké-
ményeit évente, a 
gázzal működőket 
kétévente. A ké-
ményseprésért fi-
zetni kell. A www.
kemenysepres .
hu honlap 
Ügyfélszolgálat 
oldalán irányító-
száma megadásá-

val kikeresheti, hogy az ország adott 
településén mely kéményseprőcégek-
től lehet megrendelni a munkát. 
A társasházban működő gazdálkodó 
szervezetekhez a kéményseprő hívás 
nélkül érkezik, de a munka díját ki kell 
fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye 
van, akkor az egész munka díját, ha a 
lakás a társasház gyűjtőkéményére van 
csatlakoztatva, akkor a munka rá eső 
részét kell kifizetni, például egy tízla-
kásos társasház esetén a munkadíj egy-
tizedét. 
Fontos tudni!
A szakember a kéményvizsgálatról ta-
núsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntet-
nie az utolsó műszaki vizsgálat évét, 
valamint az ellenőrzés során elvégzett 
műszeres mérések eredményét. A ka-
tasztrófavédelem kéményseprői kész-
pénzt nem kezelhetnek, nem fogadhat-
nak el. Végeznek díjköteles munkát is, 
azonban ezeket előre, írásban meg kell 
rendelni és a munka elvégzése után, 
számla ellenében, átutalással kell a dí-
jat megfizetni.
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KSI Gyomaendrőd sikerek az Országos Diákolimpián

Az Országos Diákolimpiával befejező-
dött a kajakosok 2018-as versenysze-
zonja. A KSI Gyomaendrőd versenyzői 
ezúttal az iskolájuk színeiben álltak 
rajthoz és szereztek fényesebbnél fé-
nyesebb érmeket, valamint hírnevet 
oktatási intézményüknek! Az igazolt 
versenyzők közt (A kategória) meg-
szerzett 4 arany érem és számtalan szép 
helyezés önmagáért beszél!
A viadalon diákolimpiai bajnok 
lett Mertz Attila, Sági Aliz, Fodor 
Napsugár (ők a Kis Bálint Általános 
Iskola tanulói), Szántó Milán (Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium) valamint Konyecsni Milán 

mezőberényi ta-
nuló. Második 
helyezést ért el: 
Berta Bence és 
Fodor Bence, 
mindketten a 
Szent Gellért ta-
nulói. A harmadik 
helyen futott be 
a célba: Wágner 
Anna (Kis Bálint), 
Kalmár Lilla, 
Nagy Kristóf, 
Szántó Milán és 
Hajkó Kata, ők 
mind a négyen 
a gyomaendrődi 
gimnázium tanu-

lói. További szép helyezések: Sági Aliz 
(Kis Bálint) negyedik, Hajkó Kata, 
Dékány Gergő és Várkonyi Sarolta 
(Szent Gellért) ötödik helyezést ért 
el. Varjú Zétény Oláh Zsomborral pá-
rosban, majdnem érmes helyen a he-
tedik helyen végzett. Ők a Kis Bálint 
Általános iskola tanulói.
A szabadidősök közt Ökrös Nándi (Kis 
Bálint) győzni tudott! Ozvald Márk 
2-ik, Varga Krisztián 4 –ik, Varsányi 
Misell 5-ik lett. Krisztián és Misell is a 
Kis Bálint Általános Iskola tanulói.
Összesítve elmondható, hogy ismét 
nagyon eredményes évet zárt a KSI 
Gyomaendrődi csapata. Az Országos 

bajnokságokon összesen 7 magyar 
bajnoki címet (1. helyezést) szereztek. 
Arany érmesek: Berta Bence, Nagy 
Kristóf, Mertz Attila, Várkonyi Sarolta, 
Fodor Napsugár és Sági Aliz (ők ket-
ten mindjárt három bajnoki aranyat is 
gyűjtöttek). Ezeken kívül hat Országos 
bajnoki második és hét harmadik hely 
is az idei termés. Nyolc esetben éppen 
lemaradtak a dobogóról, hiszen ne-
gyedik helyen futott be a KSI gyomai 
egység. Ezeken kívül még négy darab 
ötödik és hat darab hatodik helyezés az 
idei termés.
Számos további szép eredmény is jelzi, 
hogy a gyomai KSI továbbra is ott van 
az ország élvonalában. Idén négy ver-
senyző került be a válogatott keretekbe: 
Mertz Attila és Wágner Anna kölyök 
válogatott, Fodor Napsugár és Sági 
Aliz a serdülő válogatott tagjai lettek. 
Várkonyi Saroltát eddigi eredményei 
alapján „tiszteletbeli” kerettagként 
szintén meghívták a serdülő válogatott 
edzőtáboraiba. A régiós versenyeken 
számtalan érmet és szép eredményt ér-
tek el a KSI Gyoma versenyzői. Több 
edzőtáborban vettek részt az ország kü-
lönböző pontjain, ahonnan szép, életre 
szóló élményekkel tértek haza a gye-
rekek. Az eredményes és sikerekben 
gazdag évet December 1-én a Holler 
étteremben zárja a KSI gyomaendrődi 
csapata.

Körös Kajak Se hírei - 3 arany érem az Országos Diákolimpián
A verseny mérlege, 17 futam, 19 in-
duló, 9 érmes futam, 15 érmes ver-
senyző!
Idén először összevonásra került 2 
nagy országos verseny, az Országos 
Diákolimpia, és a Keretfeltöltő. Két 
napon keresztül, hihetetlen népes, 
és erős mezőnyben versenyzett a 
magyar kajakkenu utánpótlás színe 
java.
Több mint 2000 versenyző, több mint 
200 futamban mérte össze tudását a 
Fadd-Dombori kajak-kenu pályán. A 
versenyzőink 500, 1000 és 2000 méte-
res távokon versenyeztek.
A versenyzők a Diákolimpiai szokás 
szerint nem sportegyesületi színekben, 
hanem iskolájuk színeiben versenyez-
tek. Ezen a napon a versenyzők iskolá-
juk hírnevét öregbítették!
U12, és U13-as korosztályban, a 2000 
méteres futamokban komoly tétje is 
volt a versenynek, mert a kölyökváloga-
tott keret ezen a versenyen került vég-
leges feltöltésre. Gellai Gergő-Nagy 

Ágoston páros aranyérmet szerzett, 
akik már az Országos Bajnokságon 
elért második helyezésükkel a keretbe 
kerültek. Nagy Dominik ezüstérmes 
lett, aki így épp lecsúszott a kerettag-
ságról. Ők a Rózsahegyi Kálmán Ált 
isk tanulói. Ugyancsak ezüstérmet 
szerzett Hermeczi Richárd-Fehér 
Dávid 2000 méteren, 1000 méteren pe-
dig 3. helyezést értek el, a Kis Bálint 
Ált isk tanulói. Ezüstérmes lett még 
Gellai Balázs- Nagy Dominik páros, 
a Rózsahegyi Kálmán Ált isk tanulói.
A szabadidős versenyzők 500 méte-
ren eveztek, aranyérmet nyert Izsó 
Éva Kis Bálint Ált isk, és Bela Zsóka-
Fekécs Zsófi Rózsahegyi Kálmán Ált.
isk. 2. helyezést ért el Giricz Rebeka 
Szent Gellért Ált isk. tanulója.
Minden versenyzőnk igazán „nagyot 
ment”, láthatóan komolyan megküz-
döttek az eredményeikért!
Helyezéstől függetlenül minden gyer-
kőcünkre végtelenül büszkék vagyunk, 
mert a népes, és erős mezőny ellenére, 

vagy talán épp ezért, de önmagukból 
kihozva a maximumot, mindenki teljes 
erőbedobással küzdött!
Szuperek vagytok fiúk-lányok!
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