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Két újabb értékkel gyarapodott a 
helyi értékek sora, amelyek száma 
ezzel negyvenkettőre emelkedett. 
A Gyomaendrődikumokról bővebb 
információt a hgyvk.hu oldalon 
olvashat, az Értéktár menüpontban.

Körösi halászlé Tímár János módra
Gyomán és Endrődön népszerű 

volt a halételek fogyasztása, sokan 
készítettek otthon halételeket. Aki 
pedig nem akart a halfőzéssel bajlódni, 
az mindig ehetett egy jellegzetes, 
körösi halászlevet az igen kedvelt 
Halászkertben. Ennek a halászlének 
az elkészítési módja, ízesítése Tímár 
János vendéglátó-ipari szakember 
nevéhez fűződik.

A halfogyasztás és a halételek 
készítése terén helyi specialitás 

a körösi halászlé. Az ismert és 
köztiszteletben álló vendéglátó-ipari 
szakember saját ízesítésű halászleve 
évtizedek óta népszerű a város lakói 
és vendégei körében. Emlékét őrzi a 
Körösi halászlé Tímár János receptje 
alapján elnevezésű helyi érték is. 
A körösi halászlé Gyomaendrőd 
egyik emblematikus étele, mint 
helyi gasztronómiai érték, jelentős 
turisztikai vonzerőt képvisel.

Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző 
Verseny

1998. augusztus 21-én rendezték 
meg első alkalommal Gyomaendrődön 
a Nemzetközi Halfőző Versenyt. 
A régi piacteret (mai Kner teret) 
ellepték a bográcsok, a főzők és az 
érdeklődők. Tímár János vendéglős 
szakértelmének, széles ismeretségi 
körének és kapcsolati tőkéjének 
köszönhetően a halfőző verseny hazai 
és nemzetközi érdeklődést keltett, a 
versenyekre több országból érkeztek, 
valóban nemzetközi volt. A profik és az 
amatőrök három kategóriában: dunai, 
tiszai-körösi típusú halászlé és vegyes 
halételek készítésében mérték össze 
tudásukat. A testvérvárosi kapcsolatok 
ápolásában is fontos szerepet töltött 
be, kedvelt rendezvény volt. 

A halfőző verseny 2002-ben került 
át az endrődi Népligetbe, része lett 
a Szent István napi programnak. A 
rendezvény kulturális programokkal 
egészült ki, és továbbvitte az első 
szervezők színvonalas munkáját. 
Az évek során sok szervezője, több 
helyszíne is volt a versenynek. 

A Gyomaendrődi Nemzetközi 
Halfőző Versenyt városunk 
önkormányzata nagyrendezvényként 
tartja meg minden évben, hogy 
a gasztrokultúra megőrzésével 
színesítse Gyomaendrőd kulturális 
életét és növelje a város turisztikai 
vonzerejét.

Új értékek a Gyomaendrődi Értéktárban
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Allergiás a szúnyogokra?
Most már egyre inkább.
És a szúnyogírtásra?
Arra nem lennék, ha hatékony lenne. 
Az idei évtől kezdődően nem lehet 
használni azokat a szereket, amelyeket 
a levegőből, repülőgépből kijuttatva 
hatékonyan irtották a szúnyogot, 
látványosan és jelentősen lehetett 
elérni a szúnyoggyérítést. Most csak a 
földi védekezés lehetséges, alapvetően 
két típusú szerrel. Az egyik az ULV,  
amelyik a légi gyérítést hivatott 
kiváltani. Ezt a kémiai irtószert 
jóval kisebb hatékonysággal lehet 
a földi kiszórással hasznosítani a 
védekezésben. Ezzel találkozik a 
lakosság is, a „füstölős” autókról 
szórják a szert. Az autó és a 
módszer is sokat korszerűsödött, 
csendesebb, kevésbé „szagos”, de 
alapvetően hatékonyan egészítené 
ki a repülőgépes gyérítést, ami egy 
uniós határozat miatt ez évtől már nem 
megengedett. A gyérítést nemcsak az 
önkormányzat, hanem az Országos 
Katasztrófavédelem is végzi. A másik 
módszer a biológiai eljárás, amelynek 
során a szúnyoglárvákat irtják. Ezt az 
írtást már áprilisban megkezdetük. A 
munkát segíti egy biológus szakértő is, 
ő is segít meghatározni az időpontokat 
és módszereket.
• A biológiai gyérítés lényege, 

hogy egy baktérium által termelt 
fehérjealapú készítményt juttatnak 
a szúnyogok tenyészőhelyeibe. 
Ez a módszer a lárvákat pusztítja 
el, így azok már ki sem tudnak 
kelni, ráadásul rendkívüli módon 
környezetbarát.

• A kémiai irtás a már kikelt, 
kifejlett szúnyogokat pusztítja el, 
egy piretroid hatóanyagú irtószer 
segítségével. Ez a vegyszer (melyet 
az idei évtől repülőgépről nem lehet 
szórni) nemcsak a szúnyogokra, 
hanem más rovarokra, halakra, sőt 
hüllőkre is veszélyes.

A gyomaendrődiek hajlamosak arra, 
hogy helyi sajátosságként kezeljék a 
szúnyogproblémát, „bezzeg máshol 
nincs” felkiállítással. Ha viszont 
nézzük, olvassuk a híradásokat, akkor 
nyilvánvalóvá válik, hogy igenis, 
sok területen küzdenek ilyen jelentős 
szúnyogháborúval.
Fontosnak tartom, hogy tudjon 
a lakosság arról: 11 településsel 
közösen, konzorciumi formában 
végezzük, szervezzük a védekezést, 
ugyanolyan rossz tapasztalatokkal, 

szinte semmilyen hatékonysággal. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy a 
belügyminiszer úrnak, és Gulyás 
Gergely úrnak közösen írtunk levelet, 
felhívva figyelmüket a hatástalanságra 
és a rendkívüli helyzetre. Sarkadtól-
Meztúrig, a környező települések 
mindegyikén azonosak a rossz 
tapasztalataink. Békés megyei 
polgármester kollégáim is hasonló 
rossz tapasztalatokról számolnak be. 
Megvan a védekezésre a pénzünk, ha 
kell növeljük az összeget, de olyan 
körülményekre kellett felhívnunk az 
illetékesek figyelmét, amelyekkel nem 
tudunk megbirkózni, ha az előírásokat 
betartjuk. Nehezíti a helyzetet, hogy 
Medárd igencsak betartja a népi 
időjóslást, rendkívül csapadékosan 
indult a nyár eleje, egy kisebb zöldár is 
levonult a folyón. Ezek a körülmények 
mind a szúnyogoknak kedveztek. 
Szeretném, ha elhinné a lakosság, 
hogy tudunk a problémáról és kezelni 
akarjuk. Mint ahogyan a szúnyogok 
ostromolnak bennünket, úgy próbálunk 
mielőbb hatékony megoldást találni, 
magasabb fórumokon is segítséget 
kérve. 
Júniusban végre újra ülésezhetett a 
képviselő-testület.
EZ egy jelentős előrelépés volt, 
a munkamenet visszatért az 
önkormányzat munkájába is. Fontos 
beszámolókkal ismerkedtünk meg, 
a költségvetés állásáról kaptunk 
információkat. Beszámoltak 
gazdasági társaságaink is, akiknek 
gazdálkodásával elégedettek lehetünk. 
A Zöldpark Kft. jelentős nyereséget ért 
el. Sok építőipari munkájuk volt tavaly, 
ennek köszönhetően jól zárták az évet. 
A Gyomaszolg Iparipark Kft. nulla 
körüli eredményéve szintén elégedettek 
vagyunk, hiszen itt tulajdonképpen 
csak vagyonkezelés folyik. A Liget 
Fürdő Kft. a tavalyi minimálbéremelés 
hatásait tudta úgy kezelni, hogy 
vesztesége nem keletkezett. A 
földkezelő kft-nk is jó és eredményes 
évet zárt. Júliusban is lesz ülésünk, 
mert határidős döntések miatt össze 
kell hívni a képviselőket. Augusztusban 
ünnepi, majd azt követően rendes ülése 
is lesz a testületnek.
Újra nyithatott a fürdő.Hogyan látja a 
fürdő jövőjét?
A fürdőt plusz forrásokkal kellett 
támogatni, hogy a béremelkedések 
hatását ki tudják gazdálkodni. Az idei 
év alakulását még nem látjuk, csak 
számításaink vannak a kieső bevételre. 

Sok függ az időjárástól is, ami eddig, 
nem a legkedvezőbb volt. A legkevésbé 
azt nem látjuk, hogy hogyan 
alakul az emberek fürdőlátogatása, 
visszatérnek-e újra a strandokra. Látjuk, 
hogy ezzel a szolgáltatóképességgel 
már nem növelhetők a fürdő bevételei. 
Nem szeretnénk árat emelni úgy, hogy 
nem javítjuk a szolgáltatásokat, vagy 
nem növeljük az ellátás minőségét. 
Ezért döntöttünk a fejlesztések mellett, 
növelni, javítani akarjuk a fürdő 
vonzerejét. A fürdőbevételek reál 
értének megőrzése, illetve a növekedés 
csak akkor várható, ha a fejlesztést 
jelöljük ki fejlődési lehetőségként.
Említette, hogy az alapokról is hozott 
döntést a testület, kiosztották a 
pályázott pénzeket. Többször felmerült 
már, hogy nem jó a jelenlegi rendszer.
Az alapok kiírását már jelentősen 
meghaladta az idő. Elavultak, a változó 
jogi, társadalmi környezet indokolja, 
hogy alaposan átdolgozzuk a kiírásokat. 
Az elavult struktúra nem alkalmas 
arra, hogy az alapokból kiosztott 
több, mint húsz millió forint a város 
hasznára váljék. Nem működéseket 
akarunk támogatni, a forrásokat nem 
elaprózni akarjuk, hanem azt, hogy 
mérhető, látható eredményeket érjünk 
el. A civilszervezetek érdekei és céljai 
találkozzanak a város érdekeivel, 
céljaival. Szeretnénk, ha a kiosztott évi 
23-25 millió forint jobban hasznosulna, 
láthatóbb eredményekkel szolgálná a 
közös érdeket. 
A szúnyogkérdésen kívül a nyár 
kedvenc témája szokott lenni a 
hétvégi hangoskodás. Egyik a 
szomszédok bosszantása az esti 
bulizások alkoholfogyasztással 
lineáris összefüggésben lévő zajszint 
emelkedésével. A másik a vasárnapi 
flexelés/fűnyírózás reggel, vagy délben, 
korán kelés, vagy a gyerek nem tud 
aludni probléma.
A jó idő beköszöntével visszatérő 
probléma ez is. Magasabb szintű 
jogszabály rendelkezik erről, ennek 
elegendőnek kellene lenni ahhoz, 
hogy a szomszédok egy korrekt 
beszélgetéssel, párbeszéddel rendezzék 
egymás között a problémát. Mindkét 
fél részéről szükséges a tolerancia, 
meg kell érteni azt is, aki csak hét 
végén ér rá a kerti, vagy a házkörüli 
munka elvégzésére és azokat is, akik 
hétvégén pihenni szeretnének. Ennek 
helyi szintű szabályozása jelentős 
érdeksérelemmel is járna, akkor sem 
tudnánk igazságosak lenni.

A cikk a következő oldalon folytatódik...

Megkérdeztük a polgármestert…
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Kikerültek a kamerák a zugok 
védelmére.
Elkészült és működik a rendszer. 
Szeretnénk elérni, hogy csökkenjen 
az illegális szemételhelyezés. Sokszor 
megy az egymásra mutogatás: a 
nyaralótulajdonosok feltételezik, 
hogy a lakosság kihordja a szemetet, 
a lakosság pedig azt, hogy sajnos 
a nyaralótulajdonosok maguk is itt 
helyezik el illegálisan a lomot. Azt 
tudni kell, hogy a gyűjtőpontokon 
csak kommunális szemét helyezhető 
el. Ennek ellenére, rendszeres a 
lom, vagy akár a veszélyes hulladék 
elhelyezés is. És sajnos a lakosság és 
a nyaralótulajdonosok, vagy vendégeik 
is szabadon értelmezik a lehetőséget, 
visszaélnek vele. 
Egyre több lehetőség van a hulladék 
szabályszerű, környezettudatos 
elhelyezésére. Mégis, a lakosság egy 
része, sokat méltatlankodik, hogy miért 
nem viszik el a szemétét, a lomot akkor, 
amikor ő attól meg akar szabadulni.
Valóban így van. Működik a házhoz 
menő szelektív gyűjtés, hiszen a 
kommunális szemét heti begyűjtése 
mellett rendszeres a műanyag, a 
papír és a zöldhulladék begyűjtése is. 
Újra működik a hulladékudvar, ahol 
veszélytelen, vagy akár veszélyese 
hulladékot, sok mindent ingyenesen 
le lehet adni. Olyan szerencsések 
vagyunk, hogy hulladékkezelő kft 
működik a városban, oda szinte 
mindent ki lehet szállítani, nem ingyen, 
de kedvező térítési díj ellenében. Ismét 
volt lomtalanítás, élni kell ezekkel 
a lehetőségekkel, hogy tegyünk a 
környezetünk védelméért, tisztaságáért. 
Nem csak mondani kell, mindenkinek 
tennie kell érte. A felelősség pedig 
ne csak abban merüljön ki, hogy 
„megszabaduljunk” a hulladéktól 
azzal, hogy kitesszük a ház elé. 
Mi a helyzet az utak felújításával?
Lezárult a közbeszerzés, hamarosan 
indul a kátyúzás, útépítés, járda- és 
parkoló építés. Ez az önkormányzat 
költségvetéséből valósul meg, és az 
önkormányzati kezelésben lévő utakat 
érinti, mintegy 2500 m2-nyi területen. 
Várhatóan szeptemberben lesz még 
egy jelentősebb parkolóépítés is.
Nyilvános wc létesült az Erzsébet 
ligetben. 
A fürdő kabinsorából került kialakításra 
egy mosdó-wc rész, amely a nagy 
rendezvényeknél lesz nyitva, illetve 
lombkorona ösvény látogatóinak 
jelent majd kulturált lehetőséget a 
használatra.

Köszönöm a beszélgetést!

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban 
dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 
írt levelet a Körös-völgyi konzorcium 
nevében Toldi Balázs polgármester. A 
levelet aláírták a települések polgár-
mesterei is. Ezzel megegyező tartalmú 
levél került elküldésre Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
részére is. 
Körös-völgyi szúnyoggyérítési 
konzorcium (Gyomaendrőd, 
Dévaványa, Mezőtúr, Mezőberény, 
Orosháza, Szarvas, Köröstarcsa, 
Kondoros, Sarkad, Ecsegfalva, 
Békéssszentandrás) nevében leírták, 
hogy az érintett települések jelentős 
szúnyoginvázió veszélyének vannak 
kitéve. A településszerkezetek nem 
teszik lehetővé az ideális fedettséget 
a földi úton történő szúnyogok 
elleni védekezésben. Ezeken a 
területeken már 2019-ben is jelentős 
volt a csípőszúnyogok támadása a 
lakosság, a haszon- és hobbi állatok 
ellen. Ez jelentős egészségügyi 
hátránnyal és természetesen lakossági 
elégedetlenségével járt együtt. 
2020-ban hasonló problémákkal 
kell szembesülni. Az időjárás, a sok 
csapadék és a gyors felmelegedés 
nagyon kedvező a szúnyog populáció 
szaporodásához. Az ez évben már 
két alkalommal elvégzett légi, 
biológiai szúnyoggyérítés mellett több 
alkalommal volt kémiai, földi gyérítés, 
szinte eredménytelenül. A jelenlegi, 
csípőszúnyogok okozta ártalom 
közelíti, egyes településeken elérte 
az elviselhetetlen mértéket. Az idén 
bevezetett földi ULV típusú gyérítési 
forma hatékonysága meg sem közelíti 
a légiét. Így sajnos fel kell készülni 
arra, hogy nagyon komoly hátrányokat 
fognak elszenvedi településeink lakói 
és a turizmusból élő vállalkozók. A 
koronavírus okozta „turisztikai sokk” 
után a szúnyoghelyzet fogja rányomni a 
bélyegét az idei nyárra. A lakosság már 
félelmeit is kifejezte, hogy a szúnyogok 
esetleg vírusos megbetegedéseket is 
terjeszthetnek.

Megkérdeztük a polgármestert… (folytatás)

Köszönöm az alábbi 
személyeknek, hogy 

nagylelkű adományaikkal 
segítették a koronavírus 

elleni védekezést: 
Ladányi Gáborné, 

Szilágyi Boldizsáné, 
Gubucz Károly, 

Diószegi Józsefné, 
Németh Tamásné.

Toldi Balázs  
polgármester
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

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

Az egészségügyi válsághelyzet alatt is 
a veszélyhelyzet ideje alatt megszokott 
módon, az egyszerűsített szabályok 
szerint válthatják ki az eReceptre felírt 
gyógyszereket a feladattal megbízott 
személyek. A patikákban tehát jelenleg 
is csak a beteg TAJ-számát kell közölni, 
illetve a kiváltó személyazonosságának 
hitelt érdemlő igazolására van 
csupán szükség, ha az eReceptre 
felírt gyógyszert megbízott váltja ki. 

Nem szükséges tehát ügyfélkapun 
keresztül vagy a kormányablakban 
meghatalmazást adni a gyógyszer 
kiváltásával megbízott személynek. 
Aki ennek ellenére ragaszkodik 
hozzá, az ügyfélkapu segítségével 
az www.eeszt.gov.hu/hu oldalon 
vagy bármelyik kormányablakban, a 
továbbiakban is adhat meghatalmazást 
annak a személynek, aki eljár a 
nevében, a gyógyszertárban.

Továbbra is az egyszerűsített szabályok szerint lehet 
kiváltani az eReceptre felírt gyógyszert

Szeptember 5-én – amennyiben a 
járványügyi-helyzet engedi – ismét 
lesz Megyenap Békéscsaba főterén.
A Békés Megyei Önkormányzat 2016 
óta minden év szeptemberének első 
szombatján szervezi meg a megyei 
összetartozás napját, a Megyenapot. 
A visszajelzések és a rendezvény 
alatt tapasztaltak alapján elmondható, 
hogy sikeres, sok megyében élőt 
megmozgató esemény várta az előző 
években az érdeklődőket. Nem 
volt kérdés, hogy 2020-ban is lesz 
Megyenap. 
- A koronavírus-járvány miatt sorra 
maradtak el a rendezvények, fesztiválok 
és falunapok, kezdetben úgy tűnt, mi 
sem tudjuk megszervezni az ötödik 
Megyenapot. A sikeres védekezésnek 

köszönhetően azonban enyhültek a 
megszorítások, ezért úgy döntöttünk 
a szervezőbizottsággal, hogy 
elkezdjük megtervezni a szeptember 
5-ei rendezvényt. Természetesen, 
amennyiben a járványügyi-helyzet úgy 
alakul, módosíthatjuk a most született 
döntést, de bízunk abban, hogy erre 
nem kerül sor – mondta Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat elnöke.
Hozzátette: a rendezvényre érkezők 
biztonsága érdekében meg kell hozni 
néhány szigorítást, az idei Megyenap 
kicsit más lesz, mint a korábban 
megszokottak, de igyekeznek mindent 
megtenni azért, hogy a kilátogatók 
jólérezzék magukat, megtalálják az 
őket leginkább érdeklő programokat. 
- Már az előző években is kiemelt 

figyelmet fordítottunk a gyermekekre, 
hiszen ők a jövőnk, a legdrágább 
értékeink. Idén azonban még inkább 
központba helyezzük a legkisebbeket. 
A programok tervezését elkezdtük, 
még sok-sok egyeztetésre van szükség, 
hamarosan jelentkezünk a részletekkel 
– zárta szavait Zalai Mihály.

Elkezdődött az idei Megyenap tervezése
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Nemrégiben magas kitüntetést 
kaptál a polgárőrségben végzett 
tevékenységedért. Mesélj erről egy 
kicsit. Hogyan zajlott a kitüntetés 
átadása? Kaptál egy levelet?

- A Békés Megyei Polgárőrök 
Szövetségétől kaptam egy levelet, hogy 
előterjesztettek az arany fokozatra. 
A Felsőlajosi Új Tanyacsárdában 
tartották a Regionális Polgárőr Napi 
Szakmai Rendezvényét. Budapestről, 
Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és 
Békés megyéből érkeztek a vendégek. 
Az eseményen köszöntőt mondott 
dr. Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke, Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke, 
majd felolvasták dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, miniszterelnök-
helyettes köszöntőlevelét. A 
kitüntetések átadása során elhangzott az 
én nevem is, a Polgárőr Érdemkereszt 
Aranyfokozatát kaptam. Azért is 
örültem, mert csak néhány éve ápolunk 
jobb kapcsolatot az elnökséggel, azóta 
több pénzt is kapunk a megyétől. Ez a jó 
kapcsolat kellett ahhoz, hogy nagyobb 
rálátásuk legyen a Körös Polgárőr 
Egyesület és az én munkámra is.
Hogyan kerültél a polgárőrséghez? 
Volt benned késztetés, vagy valaki 
biztatott, hogy lépjél be?
2005-ben Braun Gyuri bácsi keresett 
meg azzal, hogy szeretnék-e a 
polgárőrség tagja lenni. Egy augusztus 
20-i ünnepséget követően, amikor egy 
polgárőrt is megvertek, úgy gondolták, 
erősíthetném a polgárőrség csapatát. 
Tudták, hogy nem igazán félek 
senkitől, ha úgy hozza a helyzet. Utána 
beleszerettem ebbe a munkába. Mindig 
jövök-megyek, vendéglátós is vagyok, 
szeretek szervezkedni. Tizenöt éve 

vagyok polgárőr, az egyesületen belül 
is elég sok mindennel foglalkozom: 
szolgálatot szervezek, rengeteget járok 
szolgálatba, valamint próbálunk minél 
több emberen segíteni a városunkban is, 
ezért jótékonysági adománygyűjtéseket 
is szoktunk rendezni. 
Ikonikus alakja vagy Gyomaendrődnek 
is, a polgárőrségnek tulajdonképpen 
a jelképe is vagy. Sokat fejlődött 
tevékenységetek színvonala, egyesületté 
is váltatok. Jó vezetői habitusodat 
és szervezői készségedet a többiek is 
elfogadták. Valószínű, hogy ezért is 
tudtok ilyen eredményesen működni.

- Szeretném elérni, hogy ne 
csak stagnáljon ez az állapot, hanem 
évről évre jobb legyen. Mindig 
próbálok több támogatást szerezni, 
polgármester úrral nagyon jó a 
kapcsolatunk, bár onnan is kaphatnánk 
több támogatást. Elfogadjuk, hogy 
most ennyi jut nekünk, de igyekszünk 
a fejlődésünkhöz és működésünkhöz 
szükséges forrásokhoz hozzájutni.
Szervezettebben működtök. Elegendő a 
létszámotok? 

- Két autónk van, illetve 
nagyjából minden szükséges eszközzel 
rendelkezünk, hogy a polgárőri 
feladatokat megfelelően elláthassuk. 
Voltunk már többen is. Annak idején 
ötven körüli volt a tagok száma. A tagok 
egy része a munkájával is hozzájárul 
az egyesület működéséhez. Vannak 
támogató tagok is, akik támogatói 
tagdíjjal segítik a munkánkat. A 25 
főből körülbelül 10 fő az, aki eljár a 
rendezvényekre, illetve szolgálatba.
Rendszeresen hírt adtok a 
tevékenységetekről az egyik közösségi 
oldalon. Munkátokat jól nyomon 
lehet követni, és nagyon jelentős volt, 
hogy a kialakult „vírushelyzet” alatt 
állandó felügyeletet gyakoroltatok. 
Egyrészt ellenőriztétek, hogy mennyire 
szabálykövetőek a gyomaendrődi 
polgárok, másrészt pedig biztonságot 
is jelentett ez a lakók számára, hogy a 
polgárőrök az utcákon vannak.
- Sokan féltek, amikor meglátták az 
autóinkat az utcákon. De mondtuk, 
hogy nem azért vagyunk, hogy 
büntessünk, hanem azért, hogy 
felhívjuk az emberek figyelemét 
azokra a törvényekre, amiket esetleg 
nem ismernek, mellyel a saját és a 
mások egészségét is megóvhatják. 
Ezért jártunk a játszóterekre is. Nem 

mondom, hogy nincs ellensége a 
polgárőröknek, de egyre jobban 
megismerik a munkánkat és elfogadják, 
hogy segíteni szeretnénk.
Emlékszem, hogy amikor még a 
Körösmenti Táncegyüttesben táncoltál 
akkor is a kisebbek gyámolítója 
voltál, gardíroztad őket. Valahol az 
alaptermészetedben ez benne van?

- Már általános iskolás koromban 
is kiálltam a kisebbek és a romák 
mellett. Katolikusként nevelkedtem, 
ministráltam is. Sosem viselkedtem 
erőszakosan egyik iskolatársammal 
sem, de amikor megvédtem a kicsiket, 
mivel nagydarab voltam, mindig 
engem vettek először észre a tanárok. 
Csak azt látták, hogy „Pisti ott volt”, de 
azt már nem, hogy miért voltam ott… 
De nem foglalkoztam ezzel, továbbra 
is kiálltam, és a mai napig is kiállok az 
elesettekért.
Nekem nagyon tetszik - nem tudom, 
hogy te találtad-e ki és úgy vitted-e be 
azután a polgárőrségbe, vagy ez eleve 
közös elhatározás volt - a jótékonysági 
tevékenység. Hatalmas dolognak 
tartom, hogy egy civil ember ilyen 
fontos dolgot felvállal, és aktívan végzi.

- Tényleg elég nagy feladat, 
de nagyon szívesen csinálom. Annak 
idején részt vettem a Vaszkóné 
Maca néni által rendezett karácsonyi 
jótékonysági ünnepségen, ahol 
rászorultakat ajándékoztak meg a 
közelgő ünnep alkalmából. Két éve 
gondoltam úgy, hogy erre nekem 
is lenne energiám. Olyan típusú 
ember vagyok, hogy amit már más 
ember megcsinált, azt én még jobban 
szeretném csinálni. Szerintem tavaly 
már elég jól teljesítettünk, de az előtte 
való évre sem lehet panasz.
Legutóbb, ha jól emlékszem, 50 
családon tudtatok segíteni.

- Igen. Közel 2 millió 
forintértékben gyűjtöttünk össze 
élelmiszert és játékokat, melyeket 
körülbelül 100 család között osztottunk 
szét. Szeretném, ha hagyománnyá 
válhatna. Jobb lenne, ha kétszer 
lehetne adakozni egy évben, de 
most az egyesületünknek kértünk 
több támogatást, hogy hatékonyan 
részt tudjunk venni a vírus elleni 
védekezésben. 

A cikk a következő 
oldalon folytatódik...

Megkérdeztük BigPistit – Interjú Pelyva Istvánnal
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Felhívás beiskolázási 
támogatásra

Az általános iskolás gyermekek 
2020/2021-es tanévre szóló beiskolázási 

támogatását
2020. augusztus 10.-től szeptember 4.-ig

a középiskolás gyermekek 
2020/2021-es tanévre szóló beiskolázási 

támogatását
2020. szeptember 1.-től szeptember 30.-ig

lehet benyújtani a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal (5500 

Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Integrált Ügyfélszolgálati Irodájában

A kérelem nyomtatvány a meghirdetett 
időszakban interneten is letölthető a

www.gyomaendrod.hu oldalról

Volt olyan eset is, hogy biciklire 
gyűjtöttek, a járvány idején pedig 
számítógépeket. Meglátod, észreveszed, 
van szemed erre.

- Megyek az utcán, és figyelem 
az embereket/gyerekeket. Feltűnik, 
hogy melyikük a rászoruló. Láttam, 
hogy leér a kislány lába a nagymama 
biciklijéről, kellett tehát egy új bicikli. 
Négy vagy öt családon tudtunk segíteni 
számítógéppel, hogy a gyerekek részt 
tudjanak venni a távoktatásban. Az 
egyesületünk gazdasági alelnöke, 
Szűcs Martin, akinek informatikai 
végzettsége van, rendbe tette a 
gépeket, úgy adtuk át. A helyi járaton 
is szoktam ellenőrködni, meg vigyázok 
a gyerekekre is. Látom, hogy kinek 
milyen a ruházata, ki mikor fizeti a 
buszbérletet, ezekből sok minden 
kiderül, illetve azt is látom, hogy 
ki milyen házban lakik. Szoktunk 
kérdezősködni a családsegítőnél és a 
nagycsaládosok szervezeténél is. Úgy 
gondoljuk, hogy inkább kevesebb 
családnak, de több mindent tudjunk 
adni. Mentünk ki olyan házhoz, hogy 
én egyáltalán nem laknék benne, de 
nekik sajnos nincs más lehetőségük.
Az ilyen családoknak sokszor kellene 

egy támogató környezet is, hogy valaki 
fölkarolja, megtanítsa őket arra, hogy 
hogyan kell bánni a pénzzel, hogy 
segítse az útjukat. Hogyan fogadják a 
támogatást?

- Először kétkedve, hogy 
„kapunk valamit?” Akkor elmondom 
nekik, hogy szerveztünk egy gyűjtést 
emiatt, akkor nagyon megörülnek, 
köszönik szépen. Sok pozitív 
visszajelzést kapok/kapunk. Nagyon 
jó érzés! Adna az ember többet is, ha 
tehetné. Szerény körülmények között 
élek én is, sosem voltam nagyra vágyó.
Mi a tapasztalatod, mennyire adakozó 
kedvűek a gyomaendrődi emberek? 
Van bennük „jóság”? 

- Van! Mindenki úgy ad, ahogy 
tud. De kell egy konkrét cél amiért, 
vagy amire gyűjtünk, mert így jobban 
meg lehet fogni az embereket. Ha csak 
annyit írnék, hogy „Gyűjtünk”, akkor 
abból semmi nem lenne. A karácsony 
szelleme az általában kihozza az 
emberekből a jót. De tudom azt is, 
hogy mindenkin nem tudunk segíteni, 
pedig nagyon sokan lennének. És 
sajnos vannak családok, ahol a szülők 
nem a gyerekükre költik el a pénzt.
Akkor a közösségi szolgálat az, amiben 

az örömödet leled?
- Igen. Ha hívnak minket, hogy 

eltűnt egy gyerek vagy egy felnőtt, 
mi azonnal ugrunk megkeresni. A 
közösségi oldal is nagy segítségünkre 
van ebben, oda ki kell tenni, mert 
lehet, hogy valaki felismeri a keresett 
személyt. Például két éve egy idős 
bácsit kerestünk, és egy volt képviselő 
írta, hogy látta kint a kertben. 
Elmentünk arra, és tényleg ott volt. 
Ereje van ennek a közösségi oldalnak.
És te jól is használod. Milyen terveitek 
vannak, mi az, amit el szeretnél érni?

- Terveink között szerepel 
többek között előbb egy megyei, 
majd egy országos polgárőr nap 
megrendezése Gyomaendrődön. Úgy 
gondolom, hogy ez elég nagy reklámot 
jelentene városunk számára. Végezzük 
a járőr tevékenységet, rendezvényeket 
biztosítunk. És már jár az agyam a 
következő adománygyűjtésen.
Sok sikert, eredményes munkát kívánok!
Aki támogatni kívánja az Körös 
Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd 
tevékenységét, támogató tagsági díj 
fizetésével teheti meg. 
Legyen jók Önök is, támogassák 
jótékonysági akcióikat is!

Megkérdeztük BigPistit – Interjú Pelyva Istvánnal (folytatás)

 

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási Együttműködések 
a Gyomaendrődi Járásban”

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok egyikébe tartozik: 
közfoglalkoztatott vagy 25 év alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy 
ápolási díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel rendelkezik és
szeretne jelenlegi élethelyzetén változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

 
 

 

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 
„Helyi Foglalkoztatási Együttműködések a 
Gyomaendrődi Járásban”

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok 
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott vagy 25 év 
alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy ápolási 
díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel 
rendelkezik és szeretne jelenlegi élethelyzetén 
változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási 
• költségtérítés

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu
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A BTESZ megkereste városunk 
önkormányzatát, hogy járuljon 
hozzá tevékenységükhöz, amelyet 
esély központ működtetésében 
kívánnak megvalósítani. A 
szenvedélybetegek és a pszichiátriai 
betegek részére nyújtott nappali 
ellátást 5502 Gyomaendrőd, 
Damjanich utca 1-2. szám alatti 
ingatlanban tervezik megvalósítani. 
Támogatást nem igényelnek, az 
ingatlanért bérleti díjat fizetnek. A 
későbbiek során munkahelyteremtés 
is megvalósul általuk.
“Olyan szolgáltatást biztosítunk, amit 
a saját szüleinknek, nagyszüleinknek 
is szívesen ajánlanánk” – úgy hisszük, 
ettől jobban semmi sem mutatja be a 
BTESZ, a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszió küldetését és tevékenységi 
színvonalát. Ez jellemzett minket az 

elmúlt 12 évben, 
amellett, hogy 
hiszünk az álma-
inkban, egymás-
ban és a kompro-
misszum nélküli 
szakmaiságban. 
A BTESZ a szo-
ciális szolgálta-
tásokat biztosító 
szervezetek kö-
zül az egyik leg-
nagyobb Kelet-
Magyarországon. 
Naponta több 
ezer idős ember 
számára szállí-
tunk házhoz két-

fogásos ebédet, több ezer olyan időst 
látunk el házi segítségnyújtás keretein 
belül, akik részlegesen, vagy egyálta-
lán nem képesek önálló életvitelre, to-
vábbá jelzőrendszeres segítségnyújtást 
is biztosítunk. Alapítványunk fókusz-
pontjában a hátrányos helyzetű gyer-
mekek megsegítése áll, nevelőszülői 
hálózatunk nehéz sorsú gyermekek 
számára biztosít új esélyt, míg a leg-
kisebbek számára a családi bölcsődé-
ink biztosítják a fejlesztő környezetet. 
Szociális nappali ellátásunkkal azok-
nak segítünk, akik mindennapi életük-
höz támaszt igényelnek, mindemellett 
pedig a támogatott lakhatással célunk 
az önálló életvitel kialakítása és annak 
segítése.
Nagy örömünkre szolgál, hogy olyan 
nyitott, befogadó, fejlődő és aktív 
közösségi élettel bíró településen 

létesíthetünk intézményt, mint 
Gyomaendrőd. Annak pedig kiváltképp, 
hogy terveink megvalósításában 
a városi önkormányzat és helyi 
szakemberek is mellénk álltak, Új 
esély központunk így akár már 
ősszel beindulhat. A Gyomaendrődön 
létesítendő, hiánypótló szociális 
nappali intézményünk olyan 
szolgáltatásokat fog biztosítani, 
amelyek jelenleg csak részben 
érhetőek el a településen. Nekünk 
ugyanakkor az a meggyőződésünk, 
hogy minden rászoruló ember számára 
jár egy új esély, akár a karrierje 
derékba töréséről legyen szó, akár a 
mindennapi életében legyen segítségre 
szüksége. Nyitott intézményünkben 
– ahová így bárki betérhet – szociális 
nappali ellátás keretein belül tematikus 
csoportfoglalkozásokat tartunk, egyéni 
konzultációs lehetőségeket biztosítunk, 
közösségfejlesztést végzünk, továbbá 
segítünk az álláskeresésben, a higiénés 
szükségletekben, a ruhaneműk 
tisztításában stb.
Hamarosan az új munkatársaink 
keresése is megkezdődik, így 
szeretettel várjuk majd a helyi 
szakképzett kollégák jelentkezését. Az 
álláshelyek pályázati úton kerülnek 
betöltésre, a részletekről reményeink 
szerint a Gyomaendrődi Hírmondóból 
is értesülhetnek majd. A BTESZ 
vezetősége nevében kívánunk minden 
kedves gyomaendrődi lakosnak 
kellemes nyári pihenést és feltöltődést! 
Ősszel találkozunk.

Bemutatkozik a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Intézmény megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Telefon: +36 (66) 218-370 
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
Honlap: hgyvk.hu

FELHÍVÁS

A Határ Győző Városi Könyvtár TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00564 azonosító 
számú Közösségi kompetenciafejlesztés a Határ Győző Városi Könyvtárban 
című pályázat keretében INTERNET HASZNÁLÓI tanfolyamot indít a könyvtár. 
A tanúsítványt nem nyújtó, kompetenciafejlesztő képzésre a könyvtárban lehet 
jelentkezni, 2020. augusztus 28-ig. A tanfolyam kezdés időpontja szeptember. A 
számítógépeket alapszinten kezelők jelentkezését várjuk. A tervezett tematika: 
dokumentumok készítése, képek kezelése, iratok, képek csatolása, mentések. 
Keresés az interneten, megbízható források, biztonsági beállítások. Felhő alapú 
tárhelyek kezelése. Illetve a csoport igénye alapján.

Jelentkezési lehet: 2020. augusztus 28-ig a könyvtárban.

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
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskolában 2020. június 19-én, 
rendhagyó módon, évfolyamonként 
került sor a tanévzáró ünnepségre. 
Nagy volt az öröm és az izgalom, hiszen 
a digitális munkarendet követően 
ezalkalommal találkozhattak először 
személyesen a diákok egymással és 
tanáraikkal. A tanulók a Fő úti és 
Hősök úti iskola udvarán vehették 

át bizonyítványaikat és a jutalmakat 
osztályfőnökeiktől. A 2019/2020-as 
tanévet diákjaink a pedagógusok és 
a szülők támogatásával, nagyszerű 
eredményekkel zárták, 62 tanuló 
kitűnő bizonyítványt vihetett haza, 278 
tantárgyi dicséretet adtak a nevelők, az 
iskola tanulóinak tanulmányi átlaga: 
4,3 lett. 
Kiemelkedő tanulmányi és 

sporteredményeikért Varjú Zselyke 4.a 
és Varjú Zétény 6.a osztályos tanulók 
Toldi Balázs polgármester úrtól vették 
át a „Gyomaendrőd Város Jó Tanulója, 
Jó sportolója” elismerést.
Büszkék vagyunk eredményeinkre, 
minden tanulónak, szülőnek, 
pedagógusnak pihentető vakációt 
kívánunk.

Rendhagyó tanévzáró ünnepély

Kalandoztunk, táboroztunk Gyomaendrődön
A Kis Bálint Iskola nevelői három 
sikeres pályázatot adtak be az Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány felhívására, napközis 
táborok szervezésére. A táborokat 
egyrészt azzal a szándékkal 
szerveztük, hogy a nyári szünet idején 
segítsük a szülőket a gyermekek 
számára biztosított szabadidős 

tevékenységekkel, másrészt azért, 
hogy felkeltsük tanulóinkban az 
igényt lakóhelyünk minél sokoldalúbb 
megismerésére.
Az első tábort július első hetében tartottuk 
Kalandozások Gyomaendrődön 
címmel. Arra törekedtünk, hogy a 
programok által diákjain felfedezzék 
településünk szépségét, megismerjék 

a Gyomaendrődi Értéktárba bekerült 
helyi természeti és kulturális értékeket.
A közösen eltöltött öt nap alatt 
felejthetetlen élményekkel és szép 
emlékkel gazdagodtak a gyerekek. A 
szülők, diákok, nevelők egybehangzó 
véleménye, hogy igazán jó kaland, 
szuper hét volt!
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Március 16-tól a tanév végéig 
iskolánkban is tantermen kívüli 
oktatás folyt. A ballagó diákok 
videofelvételeken búcsúztak el az 
iskolától, a tantestület is így köszönt el 
a gyerekektől. Csak a tanévzárás utáni 
közös táborozáson volt alkalmunk 
a személyes találkozásra. Sajnáljuk, 
hogy ilyen, rendhagyó módon kellett a 
ballagást lebonyolítani. Nem maradt el a 
nyolc év alatt kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulók jutalmazása.
Gergely diák-díjat kaptak: Keresztes 
Fanni, Dinya Zsóka, Varga Mirtill 
Amina
Az idén a közös tanévzáró ünnepség 
is elmaradt, a bizonyítványokat 
az osztályfőnökök osztották ki a 
tanulóknak. Gyomaendrőd Város 

Önkormányzatának „Jó tanuló, 
jó sportoló” díját Toldi Balázs 
polgármester úr adta át a díjazottaknak: 
Botos Lujza 4.a, Sztvorecz Gréta 5.b, 
Mészáros Viktória 7.a, Gellért Milán 
7.a osztályos tanulóknak. Oklevelet és 
könyvjutalmat kaptak a kitűnő tanulók 
és azok, akik a sport, vagy más területen 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, 
összesen 55 fő.
40 év tanítás után nyugdíjba vonul 
Ladóné Vígh Ibolya, a csárdaszállási 
iskola tanítója. Munkája elismeréseként 
a tanévzáró értekezleten átvette a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
valamint a tantestület és a szakszervezet 
búcsú ajándékait. Jó egészséget 
és minden jót kívánunk a további 
évekre! Pedagógus nap alkalmából a 

Gyulai Tankerületi Központ elismerő 
oklevelét vehették át Hanyecz Ildikó 
és Kolohné Mikó Magdolna tanítók, 
fejlesztőpedagógusok és Tímárné 
Tóth Adrienn iskolatitkár. Köszönjük 
a munkájukat, gratulálunk az 
elismeréshez!
Köszönjük a pedagógusok, szülők, 
tanulók együttműködését, megértését, 
kitartását a tantermen kívüli oktatás 
megvalósításában. Bízunk benne, hogy 
szeptemberben minden úgy lesz, ahogy 
megszoktuk, ahogy szeretnénk.
Mindenkinek kellemes nyári szünetet 
kíván a Rózsahegyi iskola tantestülete.

További információk az iskola 
honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Rendhagyó tanév, rendhagyó tanévzárás

Varga Mirtill Amina Dinya Zsóka

Keresztes Fanni Ladóné Vígh Ibolya
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2020. 07. 09.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPTVÁNY 
ZENEI PROGRAMJAINAK EREDMÉNYES MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
BESZERZÉSE

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány  „A Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus Alapítvány zenei programjainak eredményes megvalósításához szükséges eszközök 
beszerzése   című, TOP-7.1.1-16H-ERFA-2019-00159 azonosító számú pályázata a Széchenyi 2020 
program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt megvalósulásának eredményeként javulnak a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 
Alapítvány, valamint a kórus működési feltételei és emelkedik az általuk, illetve a közreműködésükkel 
szerveződő zenei rendezvények szakmai színvonala.
A fejlesztés keretében beszerzésre kerülnek:

- kórusdobogók
- a kórust bemutató roll up-ok
- kottatartó mappák
- kottacsomagok
- fényképezőgép az egyes fellépések fotódokumentációjának készítéséhez
- digitális kottatartó mappa
- erősítő, hangfal és mikrofon szett.

Projekt összköltségvetése: 3,11 millió Ft. 

A projekt befejezésének dátuma: 2020. 10. 31. 

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

További információ kérhető:
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
E-mail: zenebaratkamara@gmail.com 

2020. 07. 09.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSALÁDI NAP A CSEPPKE ÓVODAI ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN

A Cseppke Óvodai Alapítvány  „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” –
hagyományőrző családi nap a Cseppke Óvodai Alapítvány szervezésében  című, TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00228  azonosító számú pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os 
támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében megvalósuló rendezvény alapvető célja, hogy tartalmas kikapcsolódási, aktív pihenési 
lehetőséget nyújtson a gyomaendrődi családoknak. Két programelem valósul meg: hagyományőrző 
kézműves foglalkozások, szakmai bemutatók, valamint a család együttlétét és szórakozását szolgáló 
programok, előadások, koncertek. A pályázati projekt keretében megvalósuló programok eredményeként 
növekszik a lakossági közösségi aktivitás a közösségi területeken.

Projekt összköltségvetése: 9,97 millió Ft. 

A projekt befejezésének dátuma: 2020. 12. 31. 

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

További információ kérhető:
Cseppke Óvodai Alapítvány
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 7.
Telefon: +36 (66) 386-610 
E-mail: cseppkeovodaialapitvany@gmail.com 
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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

Hirdetésfelvétel a Gyomaendrődi Hírmondóba:

Telefonon: 66/218-370 
e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Méret díj ÁFÁ-val
19 x 25,5 cm 40.000,-
19 x 12 cm, vagy 12 x 19 cm 20.000,-
9 x 12 cm 10.000,-
6 x 9 cm, vagy 9 x 6 cm 6.500,-
6 x 4,5 cm, vagy 4,5 x 6 cm 4.500,-
~4,5  x ~3,5 cm-es 2.000,-

2020. július 14-én tisztújító gyűlést tartottak a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség küldöttei. Az újraválasztott 
elnökségbe nyolcévnyi munka után, ismét beválasztották 
Tímár Attila szakácsolimpikon, mesterszakácsot. Újra a Junior 
terület felelőse lett. Hogy munkáját milyen eredményesen, 
kiválóan végzi, azt bizonyítja az is, hogy átadták részére 
a „Gasztronómia Követe’’ címet. Az elmúlt nyolc év 
szakmai munkáját köszönte meg, ismerte el a szövetség.  
Gratulálunk neki!

Tímár Attila újabb elismerést kapott 
szakmai tevékenységéért

Aláírásra került az idei évre vonatkozó útfelújítási szerződésünk
Aláírásra került az idei évre vonatkozó útfelújítási szerződé-
sünk. A szerződés értelmében az alábbi munkákat rendeltük 
meg a vállalkozótól:
•        Alkotmány út Kacsóh Pongrácz utca és a Népliget út 
közötti szakaszon új aszfalt kopóréteg építése 105 m hosz-
szúságban és 4,5 m szélességben.
•        A Polányi Máté utca Selyem út és a Sugár út között 
szakaszán a 66 m hosszúságban és teljes szélességben  
(3,5 m) új aszfalt kopóréteg építése.
•        A Móra Ferenc utca Koós Károly és a Rácz Lajos 
utca közötti szakaszán új aszfalt kopóréteg építése 290 m 
hosszúságban és 3,5 m szélességben.
•        Fő út József Attila utca és Bartók Béla utca között 
szakaszán 175 m hosszúságban és teljes szélességben  
(3,2 m) új aszfalt kopóréteg építése.
•        A Kolmann lakótelep belső parkolójához vezető 
zúzottköves útalapra 12 m hosszúságban és 5,6 m széles-
ségben új aszfalt kopóréteg építése, mely a meglévő Jókai 
utcai útburkolathoz csatlakozik.
•        Szent Gellért Általános Iskola Selyem úti parkolóját 
új csatlakozó útszakasszal kell összekötni a Selyem úti út-
burkolattal a parkoló déli sarka irányából.
•        Kisfoki utcában 78 m hosszúságban és teljes széles-
ségben (3,5 m) új aszfalt kopóréteg építése.
•        Hősök útja 46. számú ingatlan előtti aszfaltburkolatú 
parkolóban új aszfalt kopóréteg építése
•        2500 m2-en kátyúzást is kell végezni. Kiemelt figyel-
met fordítva a Selyem út több helyen leszakad szakaszaira.

Ugyanebben a beszerzési eljárásban hirdettük meg az idei 
évre vonatkozó járda és parkoló építési munkákra vonatko-
zó felhívásunkat is. A legjobb ajánlatot adó nyertes ajánlat-
tevővel is aláírtuk a szerződést. Az alábbi helyeken fogjuk 
a járdákat felújítani:
•        Vásártéri ltp 22 épület előtt 
•        Vásártéri ltp 33 épület előtt 
•        Selyem úti járda (Selyem 124) 
•        Kossuth út 35. Fő út - Kinizsi Pál utca kereszteződés 
•        Hősök útja 9
•        Hősök útja 19
•        Hősök útja 25/1, 23/1
•        Fazekasi út (Szélmalom-Orgona)
•        Blaha úti - Endrődi út kereszteződés
Parkoló építés:
•        Dr Pikó Béla utca 3. szám alatti parkoló átalakítás 
•        Október 6. ltp. parkoló építés
•        Hősök útja 39. parkoló bővítés

Toldi Balázs polgármester
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