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Az ünnepi gála alkalmából 2019. 
november 9-én, Gyomaendrődön 
nagyszabású jubileumi műsort 
adott a Színfolt Táncegyesület. A 
mazsorettek bevonulása után Toldi 
Balázs polgármester úr nyitotta meg a 
rendezvényt a Kállai Ferenc Művelődési 
Központban, amely zsúfolásig megtelt 
a nézőkkel. Nagyenyed alpolgármester 
asszonya is köszöntötte a Színfoltot, a 
mazsorettek 20 éve ápolnak személyes 
kapcsolatot a testvérvárossal, az 
évforduló alkalmából öt fős delegáció 
érkezett a városba, és tiszteletüket 
tették a nagyváradiak is. Megnyitó 
beszédet mondott Hunya Jolán, az 
egyesület alapítója, a tánccsoport 
vezetője, koreográfusa. Az est folyamán 
17 produkció került bemutatásra, 
csoportos, mini formáció, páros és szóló 
műsorszámok, változatos eszközökkel: 
bottal, pomponnal, zászlóval. Ha nem 

CD-ről szólt a zene, akkor a Szarvasi 
Rezesbanda húzta a talpalávalót. A 
jelenlegi táncosok mellett felsorakoztak 
régebbi táncosok, az alapító tagok is, és 
egy húsz éves koreográfiát táncoltak el 
két bottal, Brahms zenéjére. Viharos 
taps és nagy tetszés volt a jutalmuk! 
Három tehetséges táncos: Kőrös – Nyíri 
Dóra, Knapcsek Kitty és Baráth Beáta 
kapott elismerő oklevelet, serleget 
magas színvonalú szakmai munkájuk 
és a mazsorettsportban nyújtott kiváló 
eredményük elismeréséül a Színfolt 
Mazsorett Táncegyesület örökös tagjává 
választotta. Befejező műsorszámként 
fergeteges produkcióval köszönték 
meg a közönség megtisztelő figyelmét: 
egy szamba zenére táncolt a Színfolt 
és a Nefelejcs utánpótlás csoport, 
amelyet a zenekar játszott, hozzájuk 
csatlakozott hat lelkes szülő, Piroska 
Attila mazsorett - táncos és Jolika, 

a Színfolt vezetője. A jó hangulat 
továbbfolytatódott a Körös étteremben, 
ahol vacsora, tombola, zene várta az 
ünneplő közönséget és egy hatalmas 
torta a mazsoretteket!  

Hunya Jolán a Színfolt vezetője

Huszonöt éves a Színfolt Mazsorett Táncegyesület
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Megalakult Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviselő-testülete
2019. október 23-án, rendkívüli, 
ünnepi testületi ülésen megalakult az új 
képviselő-testület. Dr. Szendrei Éva Helyi 
Választási Bizottsági elnök beszámolóját 
követően átadta a megbízó leveleket, 
majd az ünnepélyes eskütételre került 
sor. Toldi Balázs polgármester ismertette 
polgármesteri programját, amelyben az 
egyes részterületekkel kapcsolatos terveit, 
a megvalósítandó feladatokat emelte ki. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy számít 
a képviselők, az intézményvezetők, a 
hivatali dolgozók és nem utolsó sorban 
a lakosság javaslataira, észrevételeire. 
Továbbra is legfontosabbnak tekinti 
a széleskörű együttműködést a város 
érdekében. „ Képviselő társaimat arra 
biztatom, hogy tartsák a kapcsolatot a 
választópolgárokkal, hallgassák meg 

őket, fogadják nyitottan javaslataikat! 
Biztos vagyok benne, hogy a képviselői és 
polgármesteri munkát csak akkor tudjuk jól 
végezni, ha, elfogadjuk a jobbító szándékot, 
ha továbbra is egyek leszünk a várossal 
és annak polgáraival. „Egynek minden 
nehéz; soknak semmi sem lehetetlen!” - 
mondta Széchenyi István. Legyen ez a mi 
jelszavunk is: Összefogással, mindenki 
Gyomaendrődért!”
A polgármester javaslatára Lehóczkiné 
Timár Irént választották alpolgármesternek, 
majd a képviselő-testület megalakította a 
három bizottságot, amelyben a képviselők 
és a külsős tagok - reményeink szerint- 
tudásuk és képességeik legjavát nyújtva 
tevékenykednek majd a városért.

Fotók: Megyeri László

A Képviselő-testület tagjai (b-j): Gózan Sándor, Weigert 
László, Dávidné Csontos Marianna, Szujó Zsolt, 
Ágostonné Farkas Mária, Vasas György Péter, 

Farkas Zoltánné, Toldi Balázs polgármester, Fülöp Zoltán, 
Lehóczkiné Timár Irén, Béres János, Betkó József

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság tagjai (b-j): Vári Zoltán, Béres János, 

Szujó Zsolt elnök, Betkó József és 
Kalmárné Tallár Mária.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai (b-j): Dávid Máté, 

Weigert László, Gózan Helga, Vasas György Péter, Farkas 
Zoltánné elnök, Burai Andrea és Ágostonné Farkas Mária.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság tagjai (b-j): Dr. Varju László, 

Gózan Sándor elnök, Dávidné Csontos Marianna, 
Fülöp Zoltán és Knapcsek Ádám.



HÍRMONDÓ 3

Az önkormányzat tagjai: Braun Márton, Hack Mária, 
Gschwindt Mónika, Rose Etelka, Schwalm Márton. 
Az önkormányzat Braun Mártont elnöknek, Gschwindt 
Mónikát elnökhelyettesnek választotta.

Megalakult a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat

Az önkormányzat tagjai: Bankó János, Burai Andrea, 
Mohácsi Kálmán Zsolt, Rácz István, Szécsi Zsolt. Az 
önkormányzat Szécsi Zsoltot elnöknek, Mohácsi Kálmán 
Zsoltot elnökhelyettesnek választotta.

Megalakult a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról a Szabadság téren 
emlékeztek meg a gyomaendrődiek. 
Az önkormányzati ünnepségen 
Toldi Balázs polgármester ünnepi 
köszöntőjét, Dr. Pacsika György 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
vezetőjének ünnepi beszéde követte. 
A megemlékezést a szarvasi Cervinus 
Teátrum művészeinek előadása zárta. 
Az önkormányzat képviseletében Toldi 
Balázs polgármester, és Lehóczkiné 
Timár Irén alpolgármester koszorúzott 
a Hősök emlékművénél, ahol Dr. 
Pacsika György, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezetője, az 
önkormányzati hivatal, a nemzetiségi 
önkormányzatok, az intézmények, 
pártok és civilszervezetek is koszorúkat 
helyeztek el. Elhelyezték az emlékezés 
koszorúit a volt „szürkeház”-nál, majd 
az endrődi, 1956-os kopjafánál. 

Fotók: Megyeri László

A Szabadság Napja – Október 23.
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Az októberi, önkormányzati választá-
sokon a gyomaendrődi polgárok ismét 
Toldi Balázst választották polgármes-
terré. 
Mennyiben volt más ez a kampány, 
mint az öt évvel ezelőtti?
Más pozícióból indultam. A kampá-
nyom során azt kellett bemutatni, hogy 
mit értünk el, milyen eredményeket tu-
dunk felmutatni. Az elért eredménye-
ket a képviselő-testülettel közös siker-
nek ismertem el. de a polgármesternek 
az egység megteremtésében, az akarat 
összekovácsolásában, a prioritások 
meghatározásában kell nagy feladatot 
és felelősséget vállalnia. Jó közösség-
ként működött képviselő-testületünk, 
remélem ez is folytatódik. 
Sokan azt mondják, hogy tipikus ese-
mény a hazai választások előtt, hogy 
beruházások sorát adják át, a fej-
lesztések ekkorra valósulnak meg. 
Gyomaendrődön is sokan hangot ad-
tak ennek…
A kampány során világossá vált szá-
munkra, hogy néhányan, a valós infor-
mációk hiányában egyszerűen téves 
következtetéseket vonnak le. A TOP-
os pályázatok eredményhirdetésére 
nagyon sokáig várnunk kellett. Amikor 
a pozitív eredmény megérkezik egy-
egy pályázatról, még nagyon messze 
vagyunk attól, hogy a kivitelezést el-
kezdhessük. Gyakran kellett módosíta-
nunk az elképzelésünket, mert az eltelt 
idő alatt bekövetkezett változásokhoz 
alkalmazkodni kellett. A támogatási 
szerződések aláírásáig csak előkészítő 
munka folyhat. Utána meghatározott 
rend szerint, megfelelő időinterval-
lumok betartásával először a tervező 
kiválasztása történik közbeszerzéssel. 
Majd a tervezés, azt követi a kivitelező 
kiválasztásának közbeszerzése. Ezek 
után lehet a tényleges kivitelezést el-
kezdeni. A tervezők és kivitelezők a 
nagyszámú beruházások miatt rend-
kívül leterheltek, és lényegesen maga-
sabb áron végzik el az adott feladatot, 
mint 2-3 éve. Nem tudatos időzítés 
volt, mi annak örülünk, ha a beruhá-
zások minél hamarabb Gyomaendrőd 
javát szolgálják. 
Mi a véleménye a kampányról,  
illetve arról, hogy a legnagyobb 
része a közösségi oldalon folyt? 
Pozitív érzések maradtak bennem, 
nyilván ez a győzelemmel is indokol-
ható. Látható, hogy rosszul tájékozott, 
illetve az igazságra nem is kíváncsi 
emberek gyakran arctalanul, vagy 
hamis profilok mögül vádaskodnak. 

Ezeket nehéz megélni, de hamar túl 
kell lépni rajta. Viszont a valós problé-
mákra célszerű odafigyelni. Bár azzal, 
hogy a közösségi felületet választják 
a panaszkodásra az emberek, nem ér-
tek egyet. Nincs „illetékes” akinek az 
a feladata, hogy egész nap figyelje a 
közösségi oldalt és így kerüljön meg-
oldásra minden. Az esetek 90%-ában 
már ismerjük a közzétett problémát és 
folyamatban van a megoldás. Ezért is 
vállaltam a polgármesteri programom-
ban, hogy a lakossági panaszok haté-
konyabb kezelésére megoldást fogunk 
találni. Ez viszont azzal is jár, hogy a 
panasznak az önkormányzathoz kel-
lene érkezni. Az is igaz, hogy javíta-
ni kell a kommunikációt, jobban kell 
tájékoztatnunk. A kampányt összessé-
gében pozitív hangvételűnek ítélem, 
kulturált hangnemben folyt.
Sokáig csak találgatni lehetett, lesz-e 
kihívója a polgármesteri pozícióra.
Én is hallottam, hogy Márjalaki József 
indul, majd azt is, hogy nem, és ez vál-
takozott hónapokon keresztül. Ezért 
nem volt teljesen váratlan, de megle-
pett az indulása. Amikor a képviselő-
testület tagja volt, jól tudtunk együtt-
működni, akkor azonos oldalon áll-
tunk. Indulását kellő fenntartással ke-
zeltem, de örülök, hogy valódi megmé-
rettetéssé vált a polgármesterválasztás. 
Inspiráló volt az indulása. Nagyobb 
lett a tét, fontosabbá vált, hogy meg-
felelően tudjam motiválni a szavazó-
kat, hogy menjenek el a választásra 
és válasszanak engem. A programom 
összeállításakor fontosnak tartottam, 
hogy ne ígérethalmaz legyen, hanem 
olyan, amely vállalható 5 év múlva is 
és nyugodt lelkiismerettel állhassak 
Gyomaendrőd lakossága előtt.  
Sokakat meglepett, milyen keve-
sen indultak a képviselőhelyekért. 
Leértékelődött a képviselői munka?
Remélem, hogy inkább felértékelő-
dött, és kevesebb olyan ember indult 
el, aki azt gondolja, hogy ez könnyű 
feladat. Sokrétű, nagyon nehéz és fe-
lelősségteljes munka, sok elfoglalt-
sággal jár. Az előbb beszéltünk a kö-
zösségi média hatásáról, arról, hogy 
a gép mögött ülve milyen könnyű 
negatív véleményt megfogalmazni. 
Nehéz a megfelelés, minden apró kis 
hiba is aránytalanul felnagytásra ke-
rül, nagy visszhangot kap. Az is igaz, 
hogy a lakosság nagy része kevésbé 
tudja, milyen is valójában a képviselői 
munka. Hiba azt gondolni, hogy egy 
képviselőnek az a dolga, hogy minden 

nap csengessen be a választópolgárhoz 
és kérdezze meg, van-e valami prob-
lémája. A képviselők munkája nem 
merül ki választókörzetük ügyes-bajos 
dolgainak intézésében, a lakossággal 
történő kapcsolattartásban. Ismerniük 
kell a város működésének minden 
szegmensét: az intézmények, a hiva-
tal, a gazdasági társaságaink munkáját 
is. Ugyanakkor azt szeretném elérni, 
magam is ezt teszem és szorgalmazom 
a képviselőtársaimnál is, hogy szük-
séges a rendszeres kapcsolattartás, a 
választókörzet problémáit ismerni és 
képviselni kell. A képviselők többsége 
ezt eddig is megtette. Akiket ismétel-
ten bizalmukkal tiszteltek meg a vá-
lasztók, bizonyára sokat tettek ezért. 
A képviselői és polgármesteri munkát 
csak akkor tudjuk jól végezni, ha nyi-
tottak maradunk a gyomaendrődiek 
felé, elfogadjuk a jobbító szándékot, 
ha továbbra is egyek leszünk a város-
sal és annak polgáraival.
Függetlenként nyert a választáso-
kon. A képviselő-testületbe a Körösök 
Vidékéért Egyesület 7 tagja, a Fidesz-
KDNP-nek 4 képviselője jutott be. Mit 
szól a megváltozott erőviszonyokhoz?
Igen, viccként ugyan, de már én is hal-
lottam, hogy akár le is szavazhatja a 
KVE a polgármestert. A képviselő-tes-
tületünknek eddig sem az volt a felada-
ta, hogy a polgármestert támogassa. Az 
volt a feladatunk, hogy olyan célokat 
fogalmazzunk meg, olyan döntéseket 
hozzunk, a megvalósítás úgy történjen, 
hogy az a legjobban szolgálja a város 
és az itt élők érdekeit. Ez nem mindig 
történik magától értetődően, abban kell 
nagy részt vállalnom, hogy amikor a 
vélemények eltérnek egymástól, a tes-
tület tagjai képesek legyenek a legjobb 
döntés meghozatalára. A közösség 
érdekeit szem előtt tartva, a városla-
kók többségének kell megfelelnünk.  
Botrányoktól mentes, tisztességes és 
színvonalas együttműködést remélek. 
Képviselőtársaimtól azt várom, hogy 
személyeskedéstől mentes, az erőfi-
togtatást mellőző, az ügy iránti elköte-
lezettséget tükröző munkát végezzünk, 
amely Gyomaendrőd fejlődéséről szól. 
Nagyra értékelem azt a segítő közeget, 
amely a közös munkánkat jellemezte 
az előző ciklusban.  Vitázva, az érve-
ket ütköztetve, de mindig előremuta-
tó együttműködéssel, határozottan és 
átgondoltan döntöttünk az ügyekben. 
Ha kellett, többször tárgyaltunk fontos 
kérdésekről, hogy a megfelelő döntés 
szülessen meg. Ezt az együttműködést 
és stílust várom a most megalakult 
képviselő-testülettől is.

(folytatás a következő oldalon...)

Megkérdeztük a polgármestert
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Polgármesteri programjában 
széleskörűen érintette a 
legfontosabbnak ítélt terveit. Ha 
választani kell, melyek állnak a dobogó 
fokaira?
Annyival könnyebb helyzetben 
vagyunk most, hogy tisztában vagyunk 

a város működésével, képességeivel, 
azonosítottak a feladatok, amelyekben 
határozottan előre kell lépnünk. 
Ismerve a Fidesz-KDNP és a KVE 
programját, látható, hogy nincsenek 
jelentős eltérések, közel azonos módon 
gondolkozunk. Ha a legfontosabbakat 
kell kiemelni, négy fokú dobogóban 
gondolkozom: 
- A helyi gazdaság erősítése, 
munkahelyek teremtése áll az első 
helyen. Annak ellenére, hogy ez 
nem feladata az önkormányzatnak, 
közvetett módon, olyan döntéseket 
kell hoznunk, amelyek ezt elősegítik, 
támogatják. A helyi vállalkozásokra 
számítok nagyobb, szélesebb körben. 
Igényeik feltárásával, közösen kell 
tennünk azért, hogy erősödjenek, 
fejlődjenek. Az együttműködések 
maximális kihasználásával minden 
lehetőséget meg kell teremtenünk 
ahhoz, hogy vállalkozásbarát 
önkormányzat és település legyünk.
- A hulladékszállítás is kikerült 
az önkormányzat hatásköréből. Ennek 
ellenére napi szinten foglalkoznunk 
kell a felmerülő problémákkal és 
bár nehezen hiszi el a lakosság 
egyrésze, sokat költünk arra, hogy a 
szolgáltató mellett-helyett lássunk el 
bizonyos feladatokat. A holtágaknál 

állandósult illegális szemétlerakás 
ellen kültéri kamerarendszerről 
felállításáról tárgyalunk. Átalakítjuk 
a hulladékgyűjtő pontokat, hogy 
könnyebb legyen a szolgáltató 
alkalmazottainak elvégezni az ürítést. 
Nagyon bízom benne, hogy a törvényi 
szabályozás is szigorodni fog, és 
végre komoly büntetésre számíthatnak 
az illegális hulladékot lerakók. 
Könnyíteni kívánjuk a lakosság 
helyzetét azzal is, hogy 2020  elejétől 
újra beindítjuk a hulladékudvar 
működését Gyomaendrődön.
- Az orvosi ügyelet ellátásának 
színvonalát bármi áron, de javítani 
kell. Mivel nincs elegendő orvos, 
egészségügyi dolgozó, nincs 
szolgáltató, aki elvállalná a feladatot, 
nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ez 
nem jelenti azt, hogy nem törekszünk 
a megoldásra. Nem adjuk fel és el kell 
érnünk, hogy tisztességes ellátáshoz 
jussanak a gyomaendrődi lakosok.
- A dobogó negyedik fokára is 
egy olyan fontos, és szinte tűrhetetlen 
probléma megoldása fér fel, amely 
szintén nem önkormányzati feladat: 
A Fő út állapotának jelentős javítása 
az endrődi hídtól a ványai hídig és 
a Bajcsy úton lévő Gyomaendrőd 
tábláig. Elfogadhatatlan, sok kárt 
okozó állapotban van az út, mindent 
megteszünk azért, hogy javuljon.

Megkérdeztük a polgármestert (folytatás)

„Hitem betlehemi csillaga 
a szívemmel világíts haza, 
s mondd el azt a harangok szaván, 
bár itt lakom, ott az én hazám. 
S hol a Körös gátjai között 
szél fütyörész a fűzfák fölött, 
Ritmizálják szívveréseim: 
Boldog Karácsonyt, Testvéreim! 

S ha az esztendő végére jár, 
és kisöccse a helyére áll 
dúsabb az, és boldogabb legyen, 
simogató gond - bús szíveken. 
Kis hazánkat kegyelje a sors, 
örömteljes. Kenyerünkre bort 
teremjenek kívánságaim: 
Boldog Újévet, Barátaim!”

Karácsonyi köszöntő

Gyomaendrőd 
Város 

Önkormányzata 
nevében áldott, 

békés, szeretetteljes 
karácsonyi 
ünnepeket, 

eredményekben 
gazdag, boldog új 

évet kívánok minden 
gyomaendrődinek!

Toldi Balázs 
polgármester

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA

Tisztelt Gyomaendrődiek! 
Kedves 7. számú 

Választókerület Lakói!
Értesítem Önöket, 

hogy minden héten, 
pénteken 9-10 óra között 

fogadóórát tartok a 
Gyomaendrőd Város 

Közös Önkormányzati 
Hivatalban. (Gyomaendrőd 
Selyem út 124. szám alatt) 

Tisztelettel: 
Lehóczkiné Timár Irén, 

alpolgármester

(Tímár Máté: Karácsonyi köszöntő-részlet)
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

A Békés Megyei Kormányhivatal 
által szervezett Pályaválasztási Vásár 
az idei évben október 1-2-án került 
megrendezésre a szokásos helyszínen, 
Békéscsabán a Csaba Parkban.A  
megye legnagyobb pályaorientációs 
eseményének újdonsága volt, 
hogy agrárszakemberek képzési 
lehetőségeire, szükségességére 
is felhívta a figyelmet. Ehhez 
kapcsolódott  a Pályakerék is, ahol 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának 
munkatársai várták az érdeklődőket 
az általuk megalkotott pályaismereti 
játékkal. Az agrárszakmákat bemutató 

kerék a pörgetett szakmához 
kapcsolódóan társított kérdéseket és 
válaszokat, a helyesen válaszolók pedig 
tollat, kulcstartót, noteszt és egyéb 
ajándékokat vehettek át. A több mint 700 
diák mellett kipróbálta a Pályakereket 
Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium 
foglalkoztatáspolitikáért és vállalati 
kapcsolatokért felelős államtitkára.  
Megtekintette továbbá a standhoz 
kapcsolódó, A jövő szakmáit bemutató 
kiállítást, melynek festményeit a 
Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola diákjai készítették.A 
második nap megnyitóját követően 
dr. Kulcsár László a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Békés 
megyei elnöke, a MAGOSZ alelnöke 
is meglátogatta a gyomaendrődiek 
standját, megforgatta a Pályakereket 
és elismerően szólt az agráriumhoz 
kapcsolódó pályaismereti játékról.

A Pályakerék sikere

Nemzeti ünnepünk alkalmából Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter – Takács 
Árpád kormánymegbízott javaslatá-
ra – a Honvédelemért Kitüntető Cím 
III. fokozatát adományozta dr. Smiri 
Sándornak, a Gyomaendrődi Járási 
Hivatal hivatalvezető helyettesének.
A kitüntetést kedden az 1956. évi for-
radalom és szabadságharc kezdetének, 
valamint a Magyar Köztársaság 1989. 
évi kikiáltásának napja alkalmából 
rendezett ünnepségen nyújtotta át dr. 
Németh Gergely védelempolitikáért 
felelős helyettes államtitkár a Stefánia 
palotában.
Dr. Smiri Sándor 2009 óta dolgo-
zik a közigazgatásban, 2013-tól a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal mun-
katársa, 2014 novemberétől pedig hi-
vatalvezető-helyettes és a kormány-
ablak osztály vezetője. 2013-tól a 
Gyomaendrődi Járási Helyi Védelmi 
Bizottság (HVB) titkáraként aktív ré-
szese volt a szervezet dokumentum-

rendszerének, készültségének kidolgo-
zásában, hogy a HVB alkalmas legyen 
az esetleges rendkívüli helyzetek ke-
zelésére, aktív és szakszerű bekapcso-
lódásra a hazai honvédelmi igazgatási 
feladatok ellátásába.
Dr. Smiri Sándor a járási hivatalvezető-
helyettesi teendői mellett a HVB titká-
raként jelentkező feladataira is kiemelt 
figyelmet fordít, együttműködése a társ-
szervekkel példaértékű. Munkavégzése 
során javaslataival, meglátásaival segí-
ti a Békés Megyei Védelmi Bizottság 
titkárságának munkáját. Több alka-
lommal részt vett a megyei védelmi 
bizottság által szervezett gyakorlatok 
előkészítésében és lebonyolításában, a 
honvédelmi típusú feladatok előkészí-
tésében konstruktívan segíti a grémi-
um munkáját. Mindezeken túlmenően 
– szintén 2013 óta – a Vidra Önkéntes 
Járási Mentőcsoport Egyesület titkári 
feladatait is ellátja.
Október 23-a alkalmából Benkő 

Tibor honvédelmi miniszter a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 
Békés Megyei Szervezete elnöke, Nagy 
Zoltán nyugállományú ezredes javas-
lata alapján Honvédelemért Kitüntető 
Cím II. fokozatával tüntette ki Szpisák 
Attila tótkomlósi evangélikus lelkészt, 
Honvédelemért Kitüntető Cím III fo-
kozatát vehette át Fehér Andrea nyug-
állományú rendőr alezredes, óraadó 
tanár és Haba József, a Békéscsabai 
Lakótelepi SE társadalmi elnöke is.

Honvédelmi kitüntetést kapott dr. Smiri Sándor hivatalvezető helyettes

A Zene Világnapja alkalmából ingye-
nes hangversenyt adtak a Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és 
vendégei, valamint a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal díszter-
mében.
A járási hivatal évről-évre helyet ad 
a Gecseiné Sárhegyi Nóra vezetésé-

vel működő kamarakórus, illetve a 
Hevesi-Nagy Anikó vezette művészeti 
iskola koncertjének.Dr. Smiri Sándor 
hivatalvezető-helyettes köszöntőjét 
követően először a művészeti iskola 
tanárai és meghívott vendégei szóra-
koztatták a közönséget, majd a kama-
rakórus adta elő repertoárja néhány 
darabját.

Zenei világnapi hangverseny
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Ismét Zalai Mihály lett a megyei 
közgyűlés elnöke. 
Megalakult a 2019-2024-es időszakra 
a Békés Megyei Képviselő-testület, az 
alakuló ülésen Zalai Mihály lett újabb 
öt évre az elnök. Az új testületben 17 
képviselő kapott helyet.
A 2019. október 13-ai választások után 
a Békés Megyei Képviselő-testületbe 
17 képviselő jutott be. Az alakuló ülést 
október 21-ére hívták össze, előtte 
azonban a Békéscsabai Református 
Egyházközség templomában 
ökomenikus hálaadó áhítaton 
vettek részt a frissen megválasztott 
képviselők.
Az alakuló ülést a korelnök, Sonkolyné 
Szekerczés Margit nyitotta meg, 
aki elmondta: mind a 17 képviselő 
mandátumát rendben találták. 
Ezután dr. Magyari János, a Békés 
Megyei Területi Választási Bizottság 
elnöke átadta a megbízóleveleket, és 
kívánt sikeres munkát az esküt tett 
testületnek. Magyari János hozzátette: 
az önkormányzati választáson Békés 
megyében a választásra jogosultak 47 
százaléka járult az urnák elé, Békés 
megyében közel 112 ezren szavaztak. 
Hat jelölőszervezet állított megyei 
listát, a Fidesz-KDNP tíz, a Jobbik és 
a DK két-két, a Momentum, az MSZP 

és a Mi Hazánk Mozgalom pedig egy-
egy mandátumot szerzett.
Az eskütétel után a képviselők elnökre 
tettek javaslatot: Szegedi Balázs 
(Fidesz-KDNP) a korábbi elnököt, 
Zalai Mihályt (Fidesz-KDNP), Samu 
Tamás Gergő (Jobbik) pedig dr. Szabó 
Ervint (Jobbik) jelölte, közülük titkos 
voksolással 12 igen szavazattal Zalai 
Mihályt választotta a testület újabb 

öt évre elnökévé. Az eskütétel és a 
megbízólevél átvétele után az újonnan 
megválasztott elnök vette át az ülés 
vezetését, köszönetet mondott a rá 
szavazó képviselőknek a bizalomért, és 
megköszönte mindenkinek a munkáját, 
aki Békés megyében közreműködött a 
választások sikeres lebonyolításában. 
A közgyűlés a bejelentések 
ismertetésével folytatódott.

Megalakult a 2019-2024-es időszakra a Békés Megyei Képviselő-testület

Életének 94. évében elhunyt Pál 
Lénárd fizikus, a szilárdtest-fizika és 
a nukleáris technológiák kiemelke-
dő kutatója, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja. Pál Lénárd 
1925-ben született Gyomán. A 
Pázmány Péter Tudományegyetemen 
szerzett diplomát 1949-ben, 1950-
től 1953-ig a moszkvai Lomonoszov 
Egyetem aspiránsa volt, hazatérve a 
Központi Fizikai Kutatóintézetben 
(KFKI) folytatta Moszkvában meg-
kezdett ferromágneses kutatásait. A 
KFKI-ban 1953-tól osztályvezetőként, 
1970-től igazgatóként, 1974-től 1978-
ig pedig főigazgatóként dolgozott. 
Pál Lénárd kutatási területe a szilárd-
test-fizika, a neutronfizika, valamint a 

valószínűségszámítás fizikai alkalma-
zásának lehetősége volt. Jelentős sze-
repe volt az egyetlen magyar kísérleti 
atomreaktor megépítésében. A fizikust 
1961-ben választották az MTA levelező 
tagjává, majd 1973-ban rendes tagjává. 
Tudományszervezői és tudománypoli-
tikai tevékenysége részeként 1980-tól 
1984-ig az MTA főtitkára, 1978-tól 
1980-ig és 1984-1985-ben az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság és az 
Országos Atomenergia Bizottság elnö-
ke volt, 1978 és 1992 között a Magyar 
Fizikai Folyóirat főszerkesztői teen-
dőit is ellátta. Munkásságát egyebek 
mellett Kossuth-díjjal és Akadémiai 
Aranyéremmel ismerték el. Pál Lénárd 
1989. március 31-én, Gyomaendrőd 
várossá avató ünnepségén, díszpolgár 
címet kapott.

Elhunyt Pál Lénárd fizikus, városunk díszpolgára
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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

Gyomai Védőnői szolgálat 
átköltözött Gyomaendrőd, 
Kossuth út 30. sz. alatti rendelőbe  
Tel.: 66/784-740, 06/20/500-9940
Új helyszínen rendel Dr. Nagy Éva. 
Gyomaendrőd, Kossuth út 30. sz. 
alatti rendelőben várják a betegeket. 
Dr. Macsári Judit rendelése felújítás 

miatt átköltözött a védőnők helyére, 
a Pikó Béla u. 3.sz. alatt. Kérik, hogy 
a kiskapu felől közelítsék meg a 
rendelőt.
Szakrendelési szünet
A Városi Egészségügyi 
Szakrendelőben a rendelés szünetel  
a téli leállás miatt  2019. december 

23-tól 2020. január 5. napjáig.  
Első rendelési nap 2020. január 
6-án. A helyettesítést ez idő alatt a 
Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft Szarvas, Szabadság 
út 11. szám alatti Intézmény látja el. 
Tel.száma:66/514-300

Megkezdődött a gyomai orvosi rendelő felújítása- változások

I. Házi orvosok és gyermek 
orvosok:  
Dr Magyar Hajnalka házi orvos 
Gyomaendrőd, Fő út 3., 
Tel: 06/66/783-460  
Dr Petrikó Attila házi orvos 
Gyomaendrőd, Fő út 3.,  
Tel: 06/66/783-494  
Dr Kerekes Attila   fogorvos 
Gyomaendrőd, Fő út 3. 
Tel: 06/66/283-566  
Gyomaendrőd, Kossuth út 30. 
Tel:  06/66/784-739 
Dr Nagy Éva házi orvos 
Gyomaendrőd, Kossuth út 30.,  
Tel: 66/610-094
Dr Schober Ottó házi orvos 
Gyomaendrőd, Dr Pikó Béla u. 3., 
Tel: 66/386-110
Dr Macsári Judit házi orvos, 
Gyomaendrőd, Dr Pikó Béla u. 3., 
Tel: 66/282-041
Dr Kolozsvári Árpád házi orvos 
Gyomaendrőd,Szondi György u. 1., 
Tel: 66/386-416
Dr Varga Géza gyermekorvos 
Gyomaendrőd, Hídfő u.1.,  
Tel: 386-268
Dr Fekécs Tünde gyermekorvos 
Gyomaendrőd, Dr Pikó Béla u. 3., 
Tel: 66/283-890
Dr Katona Piroska gyermekorvos 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2, 
Tel: 66/282-937

II. Felnőtt háziorvosok és gyermek 
háziorvosok készenléti időben 
elérhető telefonszámai:  

A készenléti idő a rendelési idő 
utáni időszakot jelenti. Súlyos, 
életveszélyes, kizárólag indokolt 
esetekre vonatkozik. Egyéb esetekben 
a rendelői számot kell hívni.

- Dr Fekécs Tünde     06/70/5401-069  
- Dr Katona Piroska   06/20/9726-215  
- Dr Varga Géza         06/30/4225-966  
- Dr Magyar Hajnalka 06/30/3863-190 
- Dr Petrikó Attila      06/20/2803-383  
- Dr Macsári Judit      06/20/6224-555  
- Dr Scober Ottó        06/20/5519-887  
- Dr Nagy Éva           06/30/4940-699  
- Dr Kolozsvári Árpád 06/66/386-416 
a hívás készenléti idő alatt átirányítva 
a mobiljára.

Védőnői Szolgálat elérhetőségei:
Gyoma: tel.: 0620/500-99-40; 
66/386-686. 
e-mail: gyoma.vedonok@gmail.com

Endrőd: tel.: 0620/500-99-50; 
66/386-887. 
e-mail: endrod.vedono@gmail.com

Tájékoztató az egészségügyi telefonszámokról Tájékoztató 
ügyfélfogadási 

rendről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

2019. év végi ügyfélfogadási rendje 
az alábbiak szerint alakul:
2019. december 1. napjától 

2019. december 20. napjáig a rendes 
ügyfélfogadás szerint 

(Hétfő, szerda: 8,00-12,00 és 
12,30-16,00, péntek: 8,00-12,00)

2019. december 23. napjától 
2020. január 3. napjáig igazgatási 

szünet miatt az ügyfélfogadás 
szünetel.

Első ügyfélfogadási nap: 
2020. január 6., hétfő.

FOGADÓÓRA
Weigert László a 2. sz. 

választókerület képviselője 
fogadóórát tart 2019. 

december 5-én (csütörtök) 
17.00-18.00 óra között a 

Körös Látogatóközpontban 
(Jókai utca 6).
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Fedett elárusítóhelyekkel várja a piac régi és új látogatóit
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott a TOP-1.1.3-16-
BS1-2017-00005 azonosítószámú 
Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - 
a helyi gazdaságfejlesztési megoldás 
című pályázatával. A pályázat az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból kerül finanszírozásra. A 
megvalósítás helye Gyomaendrőd 
Pásztor János utca 2936/1 és 2937/40 
hrsz. A szerződött támogatás összege: 
73. 846. 000,- Ft. A támogatói döntés 
2017. december 20.-án megszületett. 
A kivitelezés 2019 szeptember 13-án 

fejeződött be. A fejlesztés keretében a 
piactéren 894 m2 fedett elárusítóhely 
létesült, kialakításra került egy 
mozgáskorlátozott mosdó, valamint 
17 db parkoló a piac szomszédágában 
található Pásztor János téren. 
A Piactér felújításával az 
Önkormányzat a helyi termelők 
piacra jutását is ösztönözni szeretné. 
A piacot üzemeltető Markt-Plus Kft. 
várja a piacon értékesíteni kívánó 
helyi és vidéki termelők kereskedők 
jelentkezését. A bérlet feltételeiről 
érdeklődni Kft. ügyvezetőjénél 

Kolohné Pelyva Editnél lehet a  
+36-30/694-6190-es telefonszámon, 
vagy a kolohne.e@gmail.com e-mail 
címen.

Sajtóközlemény

Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 

Csemetekert Óvoda feladat-ellátási helyén

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018 januárjában 
a TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével c. pályázati felhívás keretében 
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 45 000 
000 Ft.

A felhívás fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz 
(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az 
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 
minőségének fejlesztése valamint a kisgyermeket nevelők 
munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen 
a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél 
korábbi életkorban történő megsegítése.

A fejlesztés eredményeképpen a gyomaendrődi Csemetekert 
Óvoda épülete újult meg. 

A meglévő óvodaépület korszerűsítése a következő elemek 
megvalósításával készült el:

Homlokzat felújítása
Homlokzati hőszigetelés 
Új gázkazán telepítése
Meglévő épület bővítése új épületrésszel
Új épületrész: tornaszoba, tornaszertár, folyosó és 
akadálymentes mosdó.

A beruházás részét képezi továbbá az óvoda területén 
található melléképület bontása valamint a tervezett árnyékoló 
terasz és kiegészítő létesítményei (rámpák, térburkolatok, 
kerítésszakasz és kapu). A projekt keretében 2 darab 
közterületen elhelyezett akadálymentes parkoló is létesült. 

A megvalósítás helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 8.

A projekt megvalósításának időtartama: 2019.08.01. – 
2019.11.30.

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

Tökéletesen és teljesen az Ön 
tevékenységére és igényeire 

szabottan készítem el honlapját, 
vállalkozási tevékenységét 

megkönnyítő alkalmazásait, 
webshop-rendszerét, egyéb 

megrendelését! 
Programozói tudásom és zárt forráskódú, egyedi 

fejlesztésű rendszerem a garancia rá, hogy sablonok 
helyett ügyfélközpontú, sikeres és egyedi megoldásokkal 

fog találkozni – mindez kedvező, elérhető áron! 
Keressen bizalommal!  

hbf-webstudio.hu        70/417-9451
hajos.bodo.ferenc@hbf-webstudio.hu 

HBF Webstúdió, Mezőberény  -  Egyenes út a sikerhez! 

Tüzelőtámogatási igény benyújtása
A 2019/2020-as fűtési időszakra szóló tüzelőanyag 
természetbeni (szén) támogatásra szóló igénylést 2019. 
november 18-ától lehet benyújtani a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodában (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) 
A támogatási igény űrlapja az ügyfélszolgálaton 
kérhető, vagy letölthető a város honlapjáról. 
Támogatásban részesíthető az, akinek a vele egy 
háztartásban élőkkel együtt számított, egy főre eső 
havi jövedelme nem haladja meg az 57.000,- forintot. 
A kérelem nyomtatványhoz csatolni kell: 
a) A kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelemigazolásait (munkáltatói igazolás 
nettó jövedelemről, családi pótlék, Gyet, Gyes, 
amennyiben magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, így az erről szóló igazolás, nyugdíjas 
esetén - zöld rácsos papír és folyószámla kivonat, 
vagy nyugdíjszelvény, amennyiben munkanélküli, 
a Kormányhivatal által kiállított számfejtési napló, 
árvaellátás esetén is a nyugdíjfolyósító által 
kiállított zöld rácsos igazolás, gyermektartásról – 
Bírósági végzés vagy Gyámhatósági egyezség) 
b) 16. életévét betöltött gyermek 
esetén iskolalátogatási igazolás 
További információ a 66-521-607-es telefonszámon, 
illetve az ügyfélszolgálaton
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Átadták az endrődi futópályát
Mravik Ilona -Mravik Icu- amatőr 
futó három évvel ez előtt szervezte 
meg első alkalommal a Bográcsnapi 
Futóversenyt, hogy a bevételből fel-
újíthassák az endrődi, Népligeti sport-
telep futópályáját. Az eddig már három 
alkalommal megrendezett futóverse-
nyek bevételét a salakpálya felújítására 
fordították. Az önkormányzat támoga-
tásával jó minőségű futófelület alakult 
ki, amely nem csak a futókat, hanem 

iskolai testnevelés órákat is segíti.  
2019. október 26-án 12 órás edzéssel 
avatták fel a pályát. A nagyszerű civil-
kezdeményezés célba ért!

A közfoglalkoztatás 
hírei

A 2019-2020. évi járási Startmunka 
„mezőgazdaság” mintaprogramjának 
részeként, a homoktövis ültetvényeken, 
az ősz folyamán elkezdődött a 
homoktövis bogyók betakarítása. 
Ebben az évben a betakarítás 
két részre tagolódott, ugyanis az 
ültetvények egy részén a bogyókat a 
közfoglalkoztatottak saját kezükkel 
szedték le, míg a nagyobb részen már 
ágas betakarítás formájában ment 
végbe. Az ágas betakarítás folyamán 
a közfoglalkoztatottak a bogyós 
ágakat levágták, és az ágakat 25-30 
cm hosszúságúakra metszőollóval 
feldarabolták. A feldarabolt ágakat 
pedig konténerekbe pakolták, mely 
elszállításra került Bordányba, további 
feldolgozásra. Az ágas betakarítás 
során sokkal több bogyót lehet 
leszüretelni naponta, mint a kézi, 
szemenkénti szedéssel. Október 
hónapban volt olyan nap, amikor 
összesen több mint 800 kg bogyós ágat 
sikerült betakarítani, ami nem kevés 
mennyiség. A kézzel szedett bogyókból 
az elmúlt évekhez hasonlóan, az 
önkormányzat ivólevet készítetett, 
mely 100%-os gyümölcstartalmú, 
hozzáadott cukrot, tartósítószert, nem 
tartalmaz, valamint rengeteg vitamint, 
antioxidánst is tartalmaz.

A homoktövis ivólé, 3 literes 
dobozos kiszerelésben 1.800.-Ft/doboz 
áron megvásárolható Gyomaendrőd 
Közös Önkormányzati Hivatalánál 
(5500. Gyomaendrőd Selyem út 124.) 
hétköznaponként hétfőtől csütörtökig 
8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 
13 óráig, valamint Gyomaendrődön 
a virágkertészetben az Alkotmány 
utca 5. sz. alatt, hétköznap hétfőtől-
péntekig 7 órától 14 óráig.

Varju Róbert közmunkavezető

Az ünnepekre készülünk 
különleges játékokkal, 
legokkal és karácsonyi 

dekorációkkal.

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405
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Őszi hírek a Kistérségi Óvodából
Európai Mézes Reggeli
Intézményünk valamennyi óvodája 
az idén is csatlakozott az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület 
és az Agrárminisztérium által 
meghirdetett Európai Mézes Reggeli 
Programhoz. A gyomaendrődi 
méhészek példaértékű összefogásának 
köszönhetően, november 15-én 
délelőtt a Százszorszép, Margaréta 
és a Csemetekert Óvodába járó 
237 gyermek mézet reggelizett. A 
gyermekek számára az is kiderült, 
hogyan is került a méz az asztalukra. 
Megismerkedtek a méhek életével 

és a méhészek munkájával. A 
gyerekekkel együtt reggelizett Toldi 
Balázs, városunk polgármestere 

is. Óvodáinkban – a Zöld Óvoda 
cím birtokosaiként is- figyelünk 
arra, hogy már ebben az életkorban 
megalapozzuk az egészséges étkezés, 
életmód fontosságát, valamint a 
természet közvetlen megismerését, 
megszerettetését. 

Közlekedésbiztonsági Élményprogram 
A Generali Biztosító nyertes 
intézményi pályázójaként a 
Százszorszép Óvodába járó 
gyermekek élményszerűen sajátították 
el a biztonságos közlekedés alapjait, 
valamint közlekedésbiztonsági 
eszközcsomaggal gazdagodtak. A 
hagyományos városi Márton napi 
rajzpályázat díjazottjai: I. helyezett: 
Handra Milán. (Süni cs.) II. helyezett: 
Handra Boróka (Süni cs.) III. 
helyezett: Hegedűs Szofi (Süni cs.) 
Különdíjasok: Megyeri Lajos és Kéri 
Dorina ( Maci cs.). 

Vadgesztenyegyűjtés…
A vadgesztenyegyűjtés kihagyhatatlan 
őszi tevékenység óvodáinkban. Az 
érte kapott összeget udvari játékaink 
bővítésére fordítjuk. Nagyon 
köszönjük a Családok, Szülők 
gyűjtésben való segítségét! 

Év vége felé közeledve szeretnénk 
megköszönni a Kedves Szülők 
egész éves támogatását, partnereink 
együttműködését. Kívánunk 
mindenkinek Boldog, Békés 
Karácsonyt és egészségben, sikerekben 
gazdag, boldog Új Évet!

KÖZMEGHALLGATÁS

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata tisztelettel 

meghívja a város 
lakosságát a

2019. december 2-án 17 
órakor kezdődő 

közmeghallgatásra a Városháza Üléstermébe 
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Bolyai Matematika 

Csapatverseny

Iskolánkból ebben a tanévben 6 
csapat nevezett a Bolyai Matematika 
Csapatversenyre. 2019. október 11-én, 
Békéscsabán vettek részt a tanulók a 
megyei fordulón, ahol a csapattagok 
közösen oldották meg a matematikai 
feladatokat. Legeredményesebben 
a 8.b osztály Mesterek elnevezésű 
csapata szerepelt, ők meghívást kaptak 
a Gyulai Erkel Ferenc Zeneiskolában 
rendezett eredményhirdetésre. 
Tanulóinkat itt érte a meglepetés:  
megyei harmadik helyezést értek el. 
A csapat tagjai: Bula Boglárka, Szabó 
Leila, Szőke Gyula, Uhrin Andor. 
Felkészítő tanáruk: Ökrös Katalin

Az idén már 8. alkalommal került 
megrendezésre Gyomaendrőd Német 
Nemzetiségi Önkormányzata, a Kis 
Bálint Általános Iskola és a Százszorszép 
Óvoda közös szervezésében a Márton 
napi hagyományokat ápoló program. 
A rendezvényt megtisztelték városunk 
vezetői, valamint a Százszorszép 
Óvoda ovisai is ellátogattak hozzánk. 
A Gyomaendrődi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének - Braun 
Mártonnak - megnyitóját követően 
az 5. és 6. osztályos tanulók 
előadásában Szent Márton történetét 
láthatták az érdeklődők. A Pécsről 
érkezett Frank Ildikó egyszemélyes 
színházi előadásával - a Holle 
anyó (Frau Holle) című mesével 
- szerzett örömteli pillanatokat a 
legkisebbeknek. A Márton napi 
rajzverseny eredményhirdetése után 
a résztvevők a jeles naphoz kötődő 

ételeket kóstolhattak, majd lampionos 
felvonulással zárták az érdekes 
programot.
A Márton napi rajzversenyen 
díjazottak:
Óvodások:
Handra Milán (Süni csoport), 2. Handra 
Boróka (Süni csoport), 3. Hegedűs 
Szofi ( Süni csoport), Különdíj: 
Megyeri Lajos (Maci csoport)
1-2. osztályos tanulók: 
Szarka Zoltán (2.a), 2. Kürti Máté 
(2.b), 3. Furka Lénárd (2.b) Különdíj: 
Kun Huba (2.a), Kürti Péter (3.a) és 
Kürti Máté (2.b) közös munkája 
3-4. osztályosok: 
Furka Rebeka (4.a), 2. Varjú Zselyke 
(4.a), 3. Uhrin Enikő (4.a), Különdíj: 
Pelyva Gergő (4.a)
Felső tagozatos tanulók: 
Velő Boglárka (5.a), 2. Czibulka 
Regina (5.a), 3. Bankó Emese Lolita 
(7.b), Különdíj: Kézi Róbert (4.a) és 
Kézi Zoltán (8.a) közös munkája

Iskolánkból ebben a tanévben 9 
csapat nevezett a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyre. Idén a legkisebbek 
a 3. és 4. osztályosok is egy - egy 
csapattal képviselték iskolánkat 
2019. november 8-án Szarvason 
a körzeti fordulón. Csapataink 
többsége a középmezőnyben 
végzett, a 6. a osztályos diákok idén 
is a legsikeresebb első hat csapat 
közé kerültek. 2019. november 21-
én Gyulán a díjkiosztón tudjuk meg 
végleges eredményüket.

Pályaorientációs nap és pályaválasztási fórum
Október 24-én pályaorientációs napot 
tartottunk mind a nyolc évfolyamon. 
Tanítványaink változatos tematikájú 
programokon vehettek részt: melyek 
az informatika, robotika, egészségügy 
területét érintették. Végzőseink pálya-
választását, sikeres döntését, szülői és 
diákfórummal támogattuk, ahol lehető-
ség nyílt az érdeklődők tájékoztatásá-
ra, kérdések felvetésére, megválaszo-
lására. A két esti programon, amelyen 
több mint 140 érdeklődő volt jelen, a 
helyi középiskolákon túl 15 vidéki in-
tézmény mutathatta be képzési kínála-
tát. Bízunk abban, hogy rendezvénye-
inkkel elősegítjük tanítványaink ered-
ményes intézményválasztását.

Andor a Diákparlamentben
2019. november 12-én, Békéscsabán 
rendezték meg a Békés Megyei 
Diákparlamentet, ahol az iskolai di-
ákönkormányzatok küldöttei – köztük 
tanítványunk: Uhrin Andor (8. b) - el-
mondhatták véleményüket és javasla-
taikat a magyar közoktatás színvona-
lának emelése érdekében. A jelenlévő 
delegáltak szekciókban különböző - a 
diákságot érintő - témákat beszéltek 
meg, majd a szószólóikon keresztül 
osztották meg egymással gondolata-
ikat. A legtöbb vitát az iskolákon be-
lüli, diákok közötti konfliktusok, az 
agresszió kezelése, a bántalmazások 

keltették. A diákok véleménye ebben 
a témában egységes és egyértelmű: a 
tettlegességig fajuló bántalmazás nem 
tolerálható semmilyen körülmények 
között. A diákok azt is megfogalmaz-
ták, hogy a tanulók túlterheltek, örül-
nének, ha a lexikális tudás mellett több 
gyakorlati ismerettel is gazdagodná-
nak. A képviselők közös elhatározása, 
hogy az Országos Diákparlamentben is 
hangot adnak a véleményüknek. Az or-
szágos rendezvényen 2020. január 31. 
és február 2. között Andor is ott lehet, 
hiszen a megyei testület neki is bizal-
mat szavazott.

Márton-nap

Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny
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Egyedi térbútort nyertünk az MVM Zrt. okosbútor pályázatán
A szakmai zsűri 550 oktatási intézmény 
közül választotta ki azt a négyet, ahol 
egyedi térbútorokat helyeznek ki. A 
szabadtéri, fából készült, napelemes, 
USB-aljzattal telefontöltésre is 
alkalmas, sötétben hangulatvilágítást 
adó, művészeti alkotásnak is beillő 

okosbútor a kígyó fantázianevet 
kapta. A  projekt célja, hogy a fiatal 
generációk mindennapi témái közé 
bekerüljön az energiahatékonyság 
és a fenntarthatóság, illetve okos 
megoldásokkal szeretnék támogatni 
a különböző oktatási intézmények 

innovatív fejlesztését.  Iskolánk 
pályázatát Kocsis-Pésó Irma kollégánk 
írta meg. 
Az ünnepélyes átadásra november 22-
én került sor. A térbútort a gyerekek 
azonnal birtokukba vették.

Az őszi szünet előtti héten volt 
iskolánkban az Ősz témahét. Ilyenkor 
hangsúlyosabban foglalkozunk az 
egyik legszebb évszakunk jellemzőivel. 
A gyönyörű színek a természetben, a 
költők, festők, zeneszerzők csodálatos 

alkotásai tematikusan jelennek 
meg a tanítási órákon, szabadidős 
foglalkozásokon. A tantermek, 
folyosók is őszbe borulnak az ügyes 
kiskezek alkotásaiktól. Ennek a hétnek 
a csúcspontja a Vitamin nap. Sok, 

gyümölcsből és zöldségből készült 
finomság kerül ekkor az ebédlőnk 
asztalaira. Köszönjük a szülők 
támogatását, kreativitását. Kóstolás 
után játszóházat szerveztünk az alsó 
tagozatos gyerekeknek. Sok- sok játék, 
tánc, kézművesség, ének, rejtvény, kvíz 
kérdések, diótörés, kukoricamorzsolás 
lehetőségét kínáltuk. A napot 
csodálatos időben, még csodálatosabb 
környezetben vitaminfutással zártuk.

Egy héten át az ősz volt a téma

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
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SOFŐRSULI 
AUTÓS ISKOLA

TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2019. december 6. 17 óra
Helyszín: Gyomaendrőd, Fő út 224.

(Fodrászüzlet emeletén)

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

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

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.soforsuli.hu
Bosnyák József szakoktató

Tel.: 0630/409-2868
OKÉV-regisztrációs szám:21056-2007. 

AKO: „B”=125,31% „C”=100%. VSM: Elm:”AM”=50% „A” össz.= 80% „B”=56,9% „C”=57,89% 
Forg: AM=100%, Aössz:- % „Bforg=40,72%. KK: „AM”=82400 Ft, „A1”= 117900 Ft, 

„A1B-vel”= 56800 Ft, „A2”= 120700 Ft, „A”= 160600 Ft, „B”= 224500 Ft, „C” kat: 255.700 Ft.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap          Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 példányban, ingyenes terjesztéssel.              
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525. Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár | Kiadásért felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya | 5500 Gyomaendrőd Fő út 230.  
Tel: 66/218-370  E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu | Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár | Szerkesztésért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 
A következő lapszám 2020 február hónapban jelenik meg.
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Az október 5-én 
Budapesten megrendezés-
re került judo versenyen a 
klub két versenyzője vett 
részt. Mindketten éremmel 
tértek haza: Botos Lujza 
(-40kg) I. helyen, Fekécs 
Gyula (-45kg) pedig II. he-
lyen végzett.

Október 12-én Cegléden 
az Ifjúsági Országos 
Bajnokságon Beinschróth 
Balázs (-90kg) a VII.  
helyet szerezte meg.

November 10-én a  
Gyomaendrődi Judo Klub  
Zsámbékon az Őszi Bushido Kupa 
– Regionális Rangsor versenyen  
3 fő versenyzővel képviseltette magát:

Botos Lujza (-40kg) – I. hely
Félix Noel (-27kg) – IV. hely
Félix Patrik (-30kg) – I. hely

A Gyomaendrődi Judo Klub legutóbbi eredményei

Hazai és nemzetközi eredményekkel!
Nagy ütemben fejlődik az utánpótlás 
korosztály már a versenyeredmények-
ben is. Gyomaendrődi versenyzőink 
két – három évvel régebben birkó-
zó versenyzőket előztek meg a kis-
kunhalasi Halas kupa bajnokságon. 
Gratulálunk az igyekezetért, köszönet 
a város biztosította lehetőségekért, és a 
szülők támogatásáért! 
Továbbiakban az edzőnek is igyekeznie 
kell, ami az elmúlt hétvégén sikerült is. 
2019. október 19-én rendezték meg a 
Combat Wrestling Világbajnokságot 
Bukarestben. Hencz Gyula a fiatalabb 
kategóriában ezüst, korosztályában pe-
dig arany érmet szerzett. Köszönöm 
a sportbarátoknak, akik ezalatt itthon 
szurkoltak nekem.

Hencz Gyula
A Békés Megyei Birkózó Szövetség és 

a Hencz WSE elnöke

Birkózás

Újra versenyen a KörösFites lányok
2019.10.06-án, vasárnap rendezték 
meg a FITKID II. osztályú egyéni 
illetve csapatok versenyét Szolnokon.
Egyesületünk életében először 
mérettettük meg magunkat 
egyéni számban ezen a versenyen. 
Nagyon nagy izgalommal és rengeteget 
készülve indultunk útnak, hogy 
Sztvorecz Gréti, Farkas Lili és Tímár 
Petra a délelőtti órákban a bírók elé álljon. 
A lányok megpróbálták a tudásuk 
legjobbját nyújtani az adott percben... 
(ez sajnos nem mindenkinek sikerült). 
Viszont így is nagyon büszkék lehetünk  
rájuk, hiszen nagyon szép eredmények 
születtek.

Íme: 
II. korcsoportban Sztvorecz Gréti 5. 
hely 
IV. korcsoportban Farkas Lili 8. hely 
V. korcsoportban Tímár Petra 8. hely 
A késő délutáni órákban 
kezdődött a csapatok versenye, 
ahol Gyomaendrődről a Chickens 
duó állt a versenyszőnyegre. 
A Csipai Csenge - Sztvorecz Gréti 
alkotta páros nagyon szép gyakorlatot 
mutatott be, aminek köszönhetően 
Országos 5. helyezést hozták el.

Hajrá Gyomaendrőd, 
Hajrá KörösFit DSE!
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A Határ Győző Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja 

Önt és kedves ismerőseit a 

Varázslatos karácsony 

című műsorra 

 

A műsorban fellép  
Pánti Anna előadóművész, 

 Udvarhelyi Boglárka és Ujvári Gergely 
énekművész. 

A Pesti Zenés Színpad Társulat művészeinek 
színvonalas előadásában, hagyományos 

karácsonyi és a musical műfajából válogatott 
dalok is felcsendülnek, prózai betétekkel. 

Helyszín: Határ Győző Városi Könyvtár 
Gyomaendrőd, Fő út 230. 

Időpont: 2019. december 3. (kedd) 17.00 óra. 
A programon a részvétel ingyenes. 


