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közéleti havilap

Cikluszáró képviselő-testületi ülés
A 2014-2019. évi önkormányzati ciklus utolsó képviselőtestületi ülése szeptember 26-án volt. A napirendi pontok
tárgyalását követően többen kifejezték köszönetüket az
önkormányzatnak a végzett munkájukkal kapcsolatban. Toldi
Balázs polgármester cikluszáró beszédében összefoglalta a
ciklus eseményeit. Bemutatta a fejlesztéséket, az eredményes
pályázatokat, amelyek segítségével jelentősen javult az itt
élők életminősége, és növelték a település értékét. Kiemelte,
hogy az hogy az önkormányzati intézmények körülményeit,
költségvetését is sikerült javítani, ennek eredményeként
növekedett azok szolgáltatási színvonala is. Jelentős
eredményként értékelte, hogy eredménynek értékelte,
hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
gazdálkodásának eredménye pozitívvá vált. az önkormányzat
jelentősen javította a hivatali dolgozók munkakörülményeit,
növelte a dolgozók bérét. A testületi ülés végén Toldi Balázs
polgármester emléktárggyal köszönte meg a képviselők és
külsős bizottsági tagok városért végzett munkáját.

2019. október
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Önkormányzati választások – 2019 – Gyomaendrőd*
Az országos, 48,57 %-os részvétel alatt maradt gyomaendrődi részvétel az önkormányzati választásokon, ahol a
választópolgárok közül 4441 fő, 39,91 % élt a szavazás jogával.

A választásra jogosultak száma:
A választáson részt vett:

11.119 fő
4441
39,91

Polgármester jelöltek:
Márjalaki József (Független)
Toldi Balázs (Független)

924
3439

21,18
78,82

Az egyéni választókerületek képviselőjelöltjei
1. számú evk.
2. számú evk.

3. számú evk.
4. számú evk.
5 számú evk.

6. számú evk.
7. számú evk.
8. számú evk.

Hencz Gyula Zsigmond
Gózan Sándor
Hegedűs Bence
Klimó Krisztián
Weigert László
Ágostonné Farkas Mária
Dávidné Csontos Marianna
Béres János
Papp István László
Raffael Attila
Vasas György Péter
Varga Mihály
Kalmárné Tallár Mária
Filyó Sándor
Farkas Zoltán Illésné
Fülöp Zoltán Károly
Lehóczkiné Timár Irén Mária
Betkó József Imre
Szujó Zsolt

FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Független
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Független
Körösök Vidékéért Egyesület
Független
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület

Fidesz- KDNP kompenzációs listáról
bejutott képviselők:
1. Ágostonné Farkas Mária
2. Betkó József Imre
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai lettek
(Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége)
Névjegyzékben szerepelt: 121 fő.
Megjelent: 87 fő, 71,09 %
szavazat
Hack Mária
66
Schwalm Márton
55
Gschwindt Mónika
53
Braun Márton
51
Rose Etelka
21

fő
140
501
154
138
296
240

%
21,84
78,16
26,19
26,47
50,34
38,34

386
355
85
72
257
94
110
209
340
200
264
157
280

61,66
80,68
19,32
13,51
48,22
17,64
20,64
38,07
61,93
43,1
56,9
35,93
64,07

Körösök Vidékéért Egyesület kompenzációs listáról
bejutott képviselő:
1. Fülöp Zoltán Károly

Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai lettek
(Roma Polgárjogi Szövetség)
Névjegyzékben szerepelt 438 fő.
Megjelent 98 fő, 22,37 %
szavazat
Szécsi Zsolt
66
Bankó János
55
Mohácsi Kálmán Zsolt
53
Rácz István
51
Burai Andrea
21
* Az adatok a lapzárta időpontjában tájékoztató jellegűek.
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Toldi Balázs polgármester köszönete
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Gyomaendrődiek!
Nagy tisztelettel köszönöm, hogy
támogató
szavazatukkal
ismét
polgármesterré választottak. Ígérem,
hogy tapasztalataimat felhasználva,
gyorsan és jól reagálva a kihívásokra,
a
választópolgárok
elvárásainak
megfelelve végzem munkámat. A
választás eredménye megerősített
abban, hogy a tisztességes munka és
az elhivatottság meghozza gyümölcsét.
Gratulálok megválasztott képviselőtársaimnak, jó egészséget, erőt,
kitartást
kívánok
munkájukhoz!
Bízom benne, hogy továbbra is
konstruktív, együttműködő testületet
alkotunk. Remélem, hogy, munkánk
eredményeként még jobb, még
szerethetőbb, még erősebb várossá

válik Gyomaendrőd! Sok feladat áll
előttünk, minden lehetőséget meg
kell ragadnunk, hogy bizonyíthassuk,
kiérdemeltük a bizalmat!
Gyomaendrődön rendkívüli esemény
nélkül zajlott le a választás. A
szavazatszámláló
bizottságokban
és a választásban dolgozó minden
résztvevő tudása legjavát nyújtva,
hiba nélkül látta el rendkívül fontos
feladatát. Megköszönöm a választás
előkészületeiben,
a
választás
lebonyolításában, és az utómunkákban
résztvevők
mindegyikének
a
lelkiismeretes
és
becsületes
munkavégzést. Tisztelettel köszönöm
a felelős állampolgári magatartást
tanúsító választópolgároknak, hogy
éltek a lehetőséggel, elmentek szavazni
és véleményt nyilvánítottak.
Toldi Balázs polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019-2024

TOLDI BALÁZS
polgármester

4. sz.evk.
Béres János

1. sz. evk.
Gózan Sándor

5. sz. evk.
Vasas Péter

Ágostonné Farkas
Mária Fidesz-KDNP

2. sz. evk.
Weigert László

6. sz. evk.
Farkas Zoltánné

Betkó József
Fidesz-KDNP
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3. sz.evk.
Dávidné Csontos Mariann

7. sz.evk.
Lehóczkiné Timár Irén

Fülöp Zoltán
Körösök Vidékéért Egyesület

8. sz. evk.
Szujó Zsolt
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Polgármesteri tájékoztató a
képviselő-testület szeptemberi üléséről
A 2014-2019-es ciklus lezárásaként,
szeptember 30-án tartotta képviselőtestületünk utolsó ülését.
Módosítottuk
a
2019.
évi
költségvetési rendeletünket, mert
plusz bevételekhez jutott településünk.
A költségvetést érintő képviselőtestületi döntések miatti változások
is átvezetésre kerültek, így több mint
ötszázmillió forinttal nőtt a 2019. évi
költségvetés főösszege.
Beszámoltak a kft-k, illetve a
gazdasági társaságok fenntartásában
működő óvodáink, 2018-ban végzett
tevékenységükről. Látható, hogy
sikeres évet zártak, kihasználtak a
férőhelyek. Önkormányzatunk minden
évben támogatja azokat az óvodákat
is, amelyek nem saját fenntartásúak.
Egyrészt az itt nevelkedő gyermekek
érdekében,
másrészt
a
saját
tulajdonú épületeink védelmében.
Ezzel is szeretnénk kifejezni, hogy
számunkra a gyomaendrődi gyerekek
a legfontosabbak. Határozatlan idejű
szerződést kötöttünk Dr. Schóber
Ottóval, a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzet ellátására. Bízom benne, hogy
a doktor úr hosszútávon is megtalálja
Gyomaendrődön a számításait, és
sokáig itt marad a településünkön.
Az idei évben a nyári napközis
ellátást átadtuk a Jelen és a Jövő

Gyermekeiért
Alapítványnak.
A
beszámolójuk alapján megállapítható,
hogy többszörösére nőtt az ellátást
igénybevevő gyerekek száma, egyre
többen fedezték fel ezt a lehetőséget.
A feladatellátás nagyon jó kezekbe
került az alapítványnál. Változtatás
nélkül jóváhagytuk az általános iskolai
körzethatárokat.
Pályázati felhívást hagytunk jóvá,
amely az év végén lejáró holtágak
halászati, horgászati célú bérlésére
vonatkozik. Bízom abban, hogy az
elkövetkezendő időszakban hasonlóan
sikeres lesz a holtágak üzemeltetése,
mint ahogyan a többi esetében történt
a váltás után. Remélem, hogy a
tizenöt évre kiírt pályázatok a város,
az üzemeltető és az igénybevevők
hasznára lesz.
Testületünk lezárta a Gyomaendrődi
TESZK 10. számú módosításának
véleményezési szakaszát és partnerségi
egyeztetését. Ebben a módosításban
többek között megváltoztattuk a
vízparti zártkertek beépíthetőségét,
amelyet 4 %-ról 10 %-ra emeltünk,
de a telek beépítettsége nem lehet
nagyobb 90 m2-nél.
Képviselő-testületünk elé került
a 2015 és 2019 között megvalósult
fejlesztésekről szóló beszámoló, amely
a 2015-től benyújtott legnagyobb

pályázatokat mutatta be. Sikeres
időszak van mögöttünk, hiszen önerő
nélkül 2,9 milliárdnyi forrást nyertünk
a Területfejlesztési Operatív Program,
a Vidékfejlesztési Program, az Emberi
Erőforrások
Operatív
Program
és egyéb pályázati rendszereken
keresztül. A nyertes pályázatok
között voltak olyanok, amelyeket
kizárólagosan az önkormányzatunk
nyert, ez volt a nagyobb rész. Voltak
olyanok, amelyeket konzorciumban
nyertük, a járási településekkel.
Voltak, amelyeket helyben, vagy a
kormány által meghirdetett, csak
önkormányzatok számára elérhető
forrásra nyújtottunk be. A pályázataink
mellé, körülbelül 167 millió forintnyi
önerőt tettünk.
Így, mintegy 3,1
milliárd forintnyi fejlesztési forrással
gyarapítottuk
településünket.
Ebből kb. 2,5 milliárd forint olyan,
infrastrukturális
beruházás
volt,
amely beépült a településen, ennyivel
gyarapodott a város vagyona, ennyivel
nőtt Gyomaendrőd értéke. Képviselőtestületünk sikeres időszakot zárt
le. Bízom abban, hogy ez tovább
folytatódik,
hasonló
összetételű
és gondolkodású lesz a következő
képviselő-testület is.
Toldi Balázs polgármester

Váry József újabb adománya Gyomaendrődnek
Váry József gyomai születésű
díszpolgárunk újabb nagy összeget
adományozott
Gyomaendrődnek.
A 95 éves, közgazdász végzettségű
lokálpatrióta
szívében
továbbra
is fontos szerepet tölt be egykori
szülőhelye. Váry József egy exportimport vállalat képviseletét látta el.
Kiváló sportember volt, élsportoló
koronglövészetben.
Szenvedélyes
vadászként a világ sok területén
megfordult,
páratlan
értékű
vadásztrófea gyűjteményének egy
részét az elmúlt évben Gyomaendrődön
megrendezett I. Békés megyei
horgász-vadász napon is kiállították a
Varga Lajos Sportcsarnokban. Nagyon
magas rangú vadászati kitüntetések
mellett a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjét is megkapta. Váry
József rendszeresen részt vesz jelentős
gyomaendrődi eseményeken: a Gyoma

300 éves évforduló nyitóünnepségén, a
megyei horgász-vadász napon, az idén
a sajt-és túrófesztivál megnyitóján.
2011-ben az Őszikék Idősek Otthon
felújítása jelentős adománya – tíz
millió forint- segítségével valósult
meg. Ajándékaként kerültek a Határ
Győző Városi Könyvtár tulajdonába
a Gyomai Újság 1926-1944 közötti
számai, amely Gyoma történetének
kiemelkedő forrása.
A mostani, két millió forint összegű
adományt Toldi Balázs polgármester
és Mraucsik Éva a Térségi Szociális
Gondozási
Központ
vezetője
Budapesten vették át Váry József
díszpolgártól. Az újabb adományt
az Őszikék Idősek Otthonában
bútorok megújítására fordítják majd.
Gyomaendrőd tisztelettel köszöni az
újabb, nagylelkű adományt!
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Az internetes vásárlásról tájékoztatták a diákokat Gyomaendrődön
Az
internetes
vásárlás
szabályairól, esetleges veszélyeiről
szóló konferenciát szerveztek a
Gyomaendrődi járásban működő
három középiskola mintegy kétszáz
11-12. évfolyamos tanulója számára.
A Kállai Ferenc Kulturális Központban
megrendezett konferencián dr. Pacsika
György járási hivatalvezető köszöntötte a résztvevőket, majd Deák
Ramóna járási diák-hivatalvezető
az internetes vásárlás előnyeit és
hátrányait foglalta össze kortársai
számára.
Dr.
Pethő
Hajnalka
Katalin, a Békéscsabai Járási Hivatal

Fogyasztóvédelmi
Osztályának
vezetője
az
online
vásárlás

törvényességi
hátterét
(például:
általános szerződési feltételek megléte
és tartalma, példák felsorakoztatása
jó és rossz vásárlási felületet biztosító
oldalakról) ismertette. Sebestyénné
dr. Kruchió Ilona, a Gyomaendrődi
Járási
Hivatal
fogyasztóvédelmi
szakügyintézője
az
internetes
vásárlás jogszabályi hátteréről tartott
tájékoztatót. A rendezvény zárásaként
dr. Horváth György, a Budapesti
Békéltető Testület elnökhelyettese
megtörtént
esetekkel,
példákkal
szemléltette
a
panaszkezelés
lehetőségét.

Újabb képzés indul Gyomaendrődön
A Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya Logisztikai
és szállítmányozási ügyintéző képzést szervezett, amelyre mintegy 20
személy jelentkezett. Felmérve a
munkaerőpiaci igényeket és a kereslet-kínálat alakulását a járási hivatal
folyamatosan indít kihelyezett képzéseket, így a foglalkoztatási osztályon regisztrált álláskeresők számára
nemcsak Békéscsabán, hanem helyben is lehetőség nyílik a tanulásra.

A „Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző” kurzusra érettségivel rendelkező, szállítmányozási területen
elhelyezkedni vágyók jelentkezhettek.
A nyolc hónapos intenzív képzés hétfőtől péntekig tart, és az elméleti, valamint a gyakorlati ismereteket is elsajátítják a résztvevők. A foglalkoztatási
osztály az ősz folyamán még raktáros,
édesipari termékgyártó, illetve alapkompetenciákat fejlesztő tanfolyamot
is szervez.

Tovább egyszerűsödik a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány igénylése

A kormány eltökélt szándéka, hogy
tovább egyszerűsítse a közigazgatást:
az emberek minél kevesebb hivatalos
ügyet intézzenek, és azt minél rövidebb

idő alatt tehessék meg. Ennek kapcsán
október 1-jétől, valamint 2020. január
1-jétől a kormány tovább egyszerűsíti
a
mozgáskorlátozott
személyek
parkolási igazolvány igénylésével
kapcsolatos eljárásokat.
Október 1-jétől, ha a kérelemhez
mellékelt igazolás vagy szakvélemény
kimondja, hogy a mozgásában
korlátozott személy állapota végleges,
akkor az igénylő részére – a járási
hivatal által – kiállított parkolási
igazolvány már állandó lesz. Eddig
öt
éves
időtartamra
kaphatott
parkolási igazolványt valamennyi
mozgáskorlátozott
személy,
a jogszabály módosítással azonban

a jogalkotó levette ezt a fölöslegesen
ismétlődő ügyintézési terhet a
mozgáskorlátozottak válláról.
2020. január 1-jétől a meghatározott
időszakra érvényes – tehát nem
végleges –mozgáskorlátozott parkolási
igazolvánnyal rendelkező ügyfelek
adminisztrációs kötelezettséget is
enyhíti a kormány. A közelmúltban
elfogadott
jogszabály-módosítás
értelmében a járási hivatal a parkoló
kártya lejárata előtt 90 nappal köteles
értesíteni az ügyfelet, így csökken az
esélye annak, hogy lejárt parkolási
igazolványt használjanak.

6

HÍRMONDÓ

Ezüstérmes lett a megyei csapat
AzAgrárminisztérium és a Hungarikum
Bizottság 2018-ban pályázatot írt ki
nemzeti értékeink megismertetése és
népszerűsítése érdekében vetélkedők
szervezésére, melyen a magyarországi
megyék és a külhoni nemzetrész
értéktárak indulhattak. A felhívásra a
Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ)
is jelentkezett azzal a céllal, hogy a
fiatalokat bevonja a hungarikumok,
értékek megőrzésébe, gyűjtésébe,
megismerésébe.
- A pályázaton nyertünk 3 millió
forintot, melyből a BMÖ a Békés
megyei értékek illetve hungarikumok
témakörében vetélkedőt szervezett
általános iskolák felső tagozatos
továbbá középiskolások 4 fős csapatai
részére, három fordulóban. A vetélkedő
célja az volt, hogy a fiatalokat
bevonja a hungarikum mozgalomba,
elméleti és tárgyi tudásukat bővítse
a magyarság közösségének értékei
kapcsán – tudatta Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat elnöke.
A településeken megtartott iskolai
válogatók után zajlottak a járási
középdöntők,
majd
következett
a megyei döntő. A két korosztály
első helyezett csapata az országos
döntőn képviselte Békés megyét. A
Balatongyöröki Ifjúsági Táborban
megrendezett kétnapos vetélkedőn
15 általános iskolás, 12 középiskolás
csapat vett részt. A verseny
középpontjában a hungarikumok
és a Magyar Értéktárban szereplő

kiemelkedő
nemzeti
értékek
megismerése állt. A diákok összetett
elméleti és ügyességi feladatok
megoldásában mérték össze erejüket a
versenysorozaton.
Az általános iskolások közül az első
helyen a Tatai Református Gimnázium,
a második helyen a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
és Általános Iskola, a harmadik helyen
a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjai végeztek. A
középiskolások döntőjét a Debreceni
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló

Koszorúzás Kállai Ferenc születésnapján
A Szabadság téren, a 2015-ben felavatott
szobornál emlékeztünk a Nemzet
Színésze, Gyomaendrőd díszpolgára,
egyik leghíresebb elszármazottunk,
Kállai Ferenc születésnapjára.
Kállai Ferenc 1925-ben, október
4-én született Gyomán, 2010-ben
hunyt el Budapesten. Büszke volt
származására,
gyomaiságára.
A
Kossuth-díjas
Nemzet
Színésze
szívesen látogatott haza szülővárosába,

rendszeresen, jelentős adományokkal
segítette a várost nehezebb időkben.
A megemlékezésen Tomanek Gábor
színművész, egykori tanítványa, Petőfi
Sándor Szülőföldemen című versével
emlékezett meg a színészóriásról.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester
és Ágostonné Farkas Mária bizottsági
elnök kíséretében koszorút és virágokat
helyeztünk el a szobornál.

Gimnáziuma nyerte, a második és a
harmadik helyet pedig a Békéscsabai
Andrássy Gyula Gimnázium és
Kollégium és a Zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnázium tanulói szerezték
meg.
Gratulálunk valamennyi nyertesnek,
külön a Békéscsabai Andrássy
Gyula Gimnázium és Kollégium
„Unicumok” elnevezésű csapatának,
melynek tagjai Baksay Réka, Székács
Kristóf, Székács Márk, Tóth Gergő,
felkészítő
pedagógusuk
Zanócz
Szilvia.
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A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hírei
2018-ban szervezetünk negyedik
alkalommal nyújtott be pályázatot
működtetésének
megsegítésére,
valamint
programjainak
megvalósítására, melyet a szakhatóság
900.000 Ft támogatásban részesített.
A pályázati feltételek szerint,- amely
90%-os intenzitású- ezt az összeget
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
még 100.000 Ft.-al egészítette ki.
A pályázat keretében májusban és
júniusban az alábbi programokra került
sor: 2019. május 29-én, a Kihívás
Napja alkalmából Egészségpiac és
Sportmajális volt városunkban a
Varga Lajos Sportcsarnokban és a
csarnok előtti téren, ahol a KEF is
részt vett, lehetőséget adott Drog-totó
kitöltésére, illetve a részeg szemüvegek
kipróbálására.
Még májusban került meghirdetésre
egy rajzverseny „Mutass jó példát,
élj egészségesen!” címmel, melyre

a településünkön tanuló általános
és középiskolások rajzait vártuk.
Az eredményhirdetésre június 26án, a Kábítószer ellenes Világnapon
került sor. 35 db pályázat érkezett
be,
a
pályaművek
értékelése
korcsoportonként
történt,
külön
díjakat kaptak az alsós illetve felsős
gyermekek. Sajnos idén középiskolás
pályázat nem érkezett. A díjazottak az
alábbiak voltak: Alsós korosztály: 1.
helyezett: Tóth Kamilla, 2. helyezett:
Pelyva Petra, 3, helyezett Sikos Hanna,
mindhárman a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola diákjai.
Felsős korosztály: 1. helyezett: Julis
Alexandra, 2. helyezett: Weigert Enikő,
3, helyezett Hidasi Zsófia, , mindhárman
a Kis Bálint Általános Iskola diákjai.
A Kábítószer ellenes Világnapon, a
rajzpályázat eredményhirdetése után
Dr Juhász Éva pszichiáter szakorvos
tartott előadást a nyugtatók káros
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hatásairól a Határ Győző Városi
Könyvtárban, melynek összefoglalóját
cikkünk után olvashatják.
Ezekkel
a
programokkal
a
pályázatban vállaltakat megvalósította
a KEF, jelenleg folyamatban van
a pénzügyi és szakmai beszámoló
elfogadása. Érdeklődéssel várjuk az új
pályázati kiírást.
Kedves Szervezők! A tavalyi
pályázatból
megvásárolt
részeg
szemüvegek rendelkezésre állnak,
igény esetén lehetőség van azok
bemutatására különböző iskolai és
városi rendezvényeken, elsősorban
gyermekek és fiatalok számára.
Tisztelt Olvasó!
A KEF továbbra is várja olyan
szervezetek vagy magánszemélyek
jelentkezését,
akik
tevékenyen
részt kívánnak venni a település
drogprevenciós
programjainak
megvalósításában.
Lehóczkiné Timár Irén elnök,
Pál Jánosné titkár

A nyugtatók meg én… Egy elmegyógyász véleménye
A világ gyorsult, rohan. Ha a világ
részei vagyunk, akkor mi is gyorsulunk.
Vajon ez azt jelenti, hogy le kell
magunkat lassítani? Nyugtatni? Miért
is?
Magyarországon az altatók és a
nyugtatók vezeti a gyógyszerfelírási
listát.
Sokszor – rengetegszer - majdnem
mindig (ez nem teljesen igaz
így, de.. ) észlelem, hogy érdemi
szakvizsgálat nélkül is, éves-évtizedes
nyugtatószedés után jelenik meg első
alkalommal vizsgálatra a beteg.
Nagy Britanniában 2002-ben 69
millió felírás, 2007-ben 83 millió
felírás történt, nálunk a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai
szerint 2017-ben a két top listás
nyugtatóból (alprazolam -Xanax /
Frontin/Helex, illetve clonazepam –
Rivotril) összesen több mint 4,3 millió
doboznyi fogyott, ami 280 millió
tablettának felel meg.
És akkor még nem tudjuk az altató
mennyiséget.
Miért is nem szeretem a nyugtatókat?
12 év pszichiátriai osztály, számos
ügyelet,
sürgősségi
ellátás
és
folyamatosan 20 éve a pályán, sok
ember életében való betekintés után,
állíthatom, hogy inkább rossz az amit
okoznak.
Pályám során közel 1,5 évet dolgoztam
a gyulai Drogambulancián, ahol

találkozhattam nem csak drogosokkal
hanem igen is frontinosokkal,
xanasosokkal,
rivotrilosokkal
(kevesebben voltak, érdekes…) akik
csak úgy „tolták” a napi 20-30-40
tablettákat befele.
No, de térjünk a tárgyra.
Miért ne szedjünk nyugtatókat:
1. mert elfedik a problémát
2. tolerancia miatt gyorsan kialakul a
függősség
3. olyan mértékben változtatják a
gondolkodási folyamatokat, lazítják
fel az amúgy is laza gátakat, hogy
kiszámíthatatlanná válhat az ember.
4. sok mellékhatások miatt, nem
teljesség igénye mellett pár felsorolva
//gyengeség, szédülés, meglassultság
(mozgás,
beszéd,
gondolkodás),
koncentráció- és memóriazavar,
félelemérzet, lehangoltság, túlalvás
vagy paradox reakcióként alvászavar,
nappali
álmosság,
viselkedés
megváltozása,
paranoia
vagy
agresszió, ritkuló légzés és pulzusszám,
megemelkedő
testhőmérséklet,
epilepsziás rohamok, fulladásos halál
//
5. gyorsan kialakulhat a tolerancia
ami a dózis önkényes emeléséhez
vezet ugyan olyan szerhatás eléréséért
(hónapok alatt, de korábban is
kialakulhat)
6. a sóvárgás (ellenállhatatlan vágy
a szerhasználat iránt) minden felülír,

semmi /senki nem számít
7. a kialakult függősség miatt a
szer kihagyása megvonási tüneteket
eredményezhet, a szer nagyobb
adagokban és hosszabb ideig szedi
a beteg, állandó sóvárgás miatt
jelentős idő és aktivitás irányul
a szer megszerzésére, így fontos
tevékenységek maradnak el
Ha a családban valakinél a
benzodiazepin szedés feletti ellenőrzés
elveszítődik, a nagy fokú sóvárgás és a
durva megvonási tünetektől való félelem
akár bűncselekményhez is vezethet:
családon belüli lopások és erőszak,
utcai erőszakos bűncselekmények,
vandalizmus, betöréses lopások,
benzodiazepin beszerzési bűnözés
(patikák, orvosi rendelők), akár fekete
kereskedelemből való beszerzése
A
benzodiazepin
függősség
hosszútávon már sokszor vezetett
családok széthullásához, munkahelyek
elveszítéséhez, az akaratukon kívül,
jatrogén
gyógyszerfüggővé
vált
emberek otthontalanná válásához.
Összefoglalva:
Csak addig, csak annyit ameddig kell
és csak attól aki ebben jártas.
Mindenkinek meg van a saját
gyógyszere, saját orvosa, keresse meg
és élje a saját életér, de ne a „nyugtató
életét”!
Dr. Juhász Éva pszichiáter
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Őszi hírek a Kistérségi Óvodából
Generációk találkozásai
A Csemetekert Óvoda óvodásai az
Rózsakert Idősek Otthonában az 5.sz.
Idősek klubjának tagjaival a szilvalekvár készítés fortélyaival ismerkedhettek meg. A Százszorszép Óvoda
nagycsoportosai az Őszi Napsugár
Idősek Otthonának lakóival közösen
kukoricatörésen és morzsoláson vettek
részt. Együtt idézték fel a régi betakarítás hangulatát, munkálatait, örömeit
és nehézségeit. Az együtt végzett tevékenységek sok-sok közös élménnyel
és ismerettel gazdagították mindkét
korosztályt.

zitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit
alkalmazva a gyermekek csoportosan
és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. A boldogságórákon
játékos keretek között végzett gyakorlatok erősítik a gyerekek önbizalmát,
kitartását, kreativitását, fokozzák a
koncentrációs képességet, fejlesztik a
gondolkodást
Ovi-Foci Gálán
Valamennyi nagycsoportosunk részt
vett a II. Ovi-Foci Gálán a gyomai
sportpályán, ahol városunk óvodásai
számára szerveztek mozgásos délutánt
a GYLE edzői.

Az Állatok Világnapján
A Margaréta Óvodában a szülőkkel
együttműködve
állatsimogatót alakítottunk ki erre a napra. A
nagycsoportosok a Határ Győző
Könyvtárban digitális fotókiállítást
néztek meg városunk természeti értékeiről. Százszorszép Óvodásaink a
Körösvölgyi Állatparkba kirándultak
Szarvasra.

Rajzpályázati eredmények
A Felelősség a Földért városi rajzpályázaton Brassó Noémi (Breki cs.),
Dávid Tímea (Maci cs.) és Szabó
Janka (Süni cs.) díjazottak lettek.
Gratulálunk!

Mindhárom óvodánk elnyerte a
„BOLDOG ÓVODA” címet.
A Boldog Óvoda pályázat célja a po-

Őszi hulladékgyűjtés
Az idén is megtartottuk hagyományos hulladékgyűjtésünket, amelynek fő célja a szemléletformálás és a
családokkal való együttműködés.
Köszönjük szépen a segítséget.

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

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

HÍRMONDÓ
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Őszi túra - akadályverseny

Boldog Iskola lettünk

A diákönkormányzat az idén is
megrendezte az évek óta nagy
sikernek örvendő őszi túrát. A felsős
tanulók 7 akadálynál mérethették
meg
tudásukat,
ügyességüket,
miközben bebarangolták az iskola

környékét, a ligetet, a gátat és a folyó
árterét a csodás, kora őszi időben. Az
alsósok évfolyamszinten választottak
maguknak úticélt, feltérképezve így
városunk természeti szépségeit.

Európai Diáksport Nap

A diákönkormányzat az idén is
megrendezte az évek óta nagy
sikernek örvendő őszi túrát. A felsős
tanulók 7 akadálynál mérethették
meg
tudásukat,
ügyességüket,
miközben bebarangolták az iskola

környékét, a ligetet, a gátat és a folyó
árterét a csodás, kora őszi időben. Az
alsósok évfolyamszinten választottak
maguknak úticélt, feltérképezve így
városunk természeti szépségeit.

2019 júniusában iskolánkban került
megrendezésre a Boldogságóra akkreditált továbbképzés, melyen 10 pedagógusunk vett részt. A nyár folyamán
megpályáztuk a ,,Boldog Iskola” címet
és így a 2019/20-as tanévben elindítottuk a boldogságórákat. A képzésen tanult módszereket minden pedagógus
igyekszik beépíteni munkájába. Egy
témával egy hónapig foglalkozunk,
hogy a tanulóknak legyen elegendő
idejük saját tapasztalatokat gyűjteni
és az új ismereteket beépíteni a mindennapjaikba. A 10 hónapon át tartó
program a pozitív pszichológia tudományos kutatásaira épül és a következő, egymással összefüggő témákból
áll: boldogságfokozó hála, optimizmus gyakorlása, kapcsolatok ápolása
boldogító jócselekedetek, célok kitűzése és elérése, megküzdési stratégiák,
apró örömök élvezete, megbocsátás,
testmozgás, fenntartható boldogság.
Az órák célja a személyiségfejlesztés,
a pozitív életszemléletre való képesség
tanítása.
A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és
gyakorlatban fejlesztik a pozitív gondolkodást, tapasztalati tanulás útján.
Célunk nem az, hogy problémamentes
életmodellt állítsunk a gyerekek elé,
hanem, hogy vezérfonalat adjunk ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek
hatékonyan megbirkózni a problémákkal, kapjanak gyakorlati lehetőséget. a
testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására. Szeptember
18-án a Jobb Veled a Világ Alapítvány
szervezett címátadó ünnepséget Budapesten a Kongresszusi Központban,
ahol a programban résztvevő Farkasné Lovas Ágnes és Barnáné Bula Judit
pedagógusok vették át a Boldog Iskola oklevelet és egy szakmai csomagot.
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A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium hírei
Bethlenesek a Kutatók Éjszakáján
2019. szeptember 27-én a 9. A és a
2/14. A osztályos tanulók egy csoportja
részt vett a SZIE Tessedik Campusán
rendezett, Kutatók éjszakája című
programon. A szakmai kirándulás első
felében a Szarvasi Arborétumban tettünk őszi túrát. Köszönjük dr. Hanyecz
Katalinnak, a kert vezetőjének, hogy
lehetővé tette számunkra a látogatást. Ezt követően a SZIE Tessedik

Campusára vezetett az utunk. A karon
változatos programok és előadások
várták az érdeklődőket. Lehetett népi
kézműves tevékenységet végezni, valamint a drónos kutatási programok
is sok diákot és felnőttet vonzottak. A
Tessedik teremben dr. Nagy Balázsnak,
az ELTE kutatójának előadását hallgattuk meg, melynek témája a magashegyi
klímaváltozás az Andokban volt. Az

Kertbarát Kör Kiállítása
Itt van az ősz, itt van újra. A 30 éves
gyomaendrődi Dr. Tóth Elek Kertbarát
Kör az iskolánkkal együttműködve évi
rendszerességgel rendezi meg vidékünk mezőgazdasági termékbemutatóját. A rendezvény fontos településeink
lakosságának és fiataljainak szemléletformálásában, agrárintézményünk
beiskolázási politikájában. A látogatók
megkóstolhatták a helyszínen, frissen
sült Bethlen pogácsát is.

A Lengyel
Minisztérium igazgatói
Gyomaendrődön

érdekes előadást sok kérdés követte,
megtudhattuk, hogyan élnek a kutatók
6000 méteres magasságban.

Lengyel diákok
Gyomaendrődön

A
lengyel
Lesna
Podlaska
Agrárgimnázium második diákcsoportja - 15 fő és kísérő tanáraik töltik
szakmai gyakorlatukat Erasmus+ diák
Mobilitás program keretében Békés
megyében, a Bethlen Agrárgimnázium
gyakorlati képzőhelyein. A magyar és
lengyel tanulók együtt dolgoznak és
tartalmas szakmai és kulturális programokban vesznek részt.

Őszi Túra

Lehoczkiné Timár Irén, Gyomaendrőd
Alpolgármestere is üdvözölte a lengyel Minisztérium Igazgatóit, akik
a Gyomaendrődi Bethlen Gábor
Agrárgimnázium képzéseit tanulmányozták és szakmai kapcsolatokat akarnak kiépíteni a város képző intézményeivel. Megállapodás született közös 2019. szeptember 20-án rendeztük
a
Bethlen
hagyományos
programok kidolgozására és Uniós pá- meg
őszi túráját. A rendezvény kitűnő
lyázatok megcélzására.
alkalmat teremt a csapatépítésre. Az
osztályokat az állomásokon különféle
feladatok várták. Az időpont miatt
a túrát összekapcsoltuk a takarítási
világnappal, az útvonalon összeszedett
szemét sok kék kukazsákot töltött meg.

OMÉK
Iskolánk
diákjaival
ellátogattunk
az Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Kiállításra,
ahol
megtekinthettük
a
legmodernebb
növénytermesztési,
állattenyésztési
technológiákat, a Magyarországon
tartott különböző állatfajokat és fajtákat.

Magyar diákok
Lengyelországban
Az Agrárminisztérium Agrárszakképző
Intézményi Hálózat gyomaendrődi,
kétegyházai, törökszentmiklósi és
kenderesi intézmények diákjai szakmai gyakorlatukat töltik a Janow-i
Ménesben és helyi agrárvállalkozóknál (Lengyelország, Bialski járás).
A munkaprogramok megvalósítását,
kulturális és helyi nevezetességek
meglátogatását Plenter Zsuzsanna
és Tölcsér Zoltán szakoktatók biztosítják a projekt partner - Lesna
Podlaska Agrárgimnázium tanáraival.
A magyar diákok kinttartózkodása az
Erasmus+ diák Mobilitás program keretében, az Európai Közösség támogatásával valósul meg.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység
Szent Gellért napi események
A
2019/2020-as
tanévet
két
kilencedikes osztállyal indítottuk.
A szeptember hónap a „kicsik”
beavatásáról szól, amikor is végzős
osztályunk osztályfőnökükkel együtt
újabb és újabb izgalmas feladatokat
találnak ki a számukra. Az érdekes
és ügyességet, kreativitást igénylő
próbatételek egy héten keresztül a
nagyszünetekben kerülnek bemutatásra
az iskola többi tanulója előtt. Ezen kívül
még a Fecskehét zárónapján a Városi
Sportcsarnokban a közösen alkotott
osztályzászlót, osztályindulót és egy

előre megadott zeneszámra készített
koreográfiát is előadnak, hogy végre,
az eskü letétele után, „szentgellértes”
diákokká válhassanak. Ezek a
programok segítik a kilencedikeseket,
hogy igazi csapattá kovácsolódjanak
és megismerjék egymást valamint a
felsőbb évfolyamos tanulókat is.
Idén is megszerveztük a Szent Gellért
Labdarúgó Tornát, melyen egy-egy
győztes csapat Vándorkupát vehet
át a Szeged-Csanád Egyházmegye
középiskolái
közül.
A
Városi
Sportcsarnokban
megrendezett

Változik a hulladékszállítási időpontja az október 23. és a november 1.
munkaszüneti napok miatt Gyomaendrődön
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy az október 23. Nemzeti Ünnepre és a
november 1. munkaszüneti napra való tekintettel a hulladékszállítás időpontja
Gyomaendrődön az alábbi rend szerint változik:
- Október 24-én, csütörtöki gyűjtési napon szállítják el a cég munkatársai a
kommunális (vegyes) hulladékot október 23. szerdai gyűjtési nap helyett a
III. körzetben.
- Október 31-én, csütörtöki gyűjtési napon lesz a kommunális (vegyes)
hulladék elszállítása november 1. pénteki gyűjtési nap helyett az V. körzetben.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6:00-ig szíveskedjen megfelelő
állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

teremlabdarúgó tornán gimnáziumunk
2 csapata mellett további 4 középiskola
vett részt a küzdelmekben: Karácsonyi
János
Katolikus
Gimnázium,
Göndöcs
Benedek
Középiskola,
Grosics Akadémia (Gyula), Árpád
Fejedelem Katolikus Gimnázium
és Szakközépiskola (Kistelek). A
sorsolást követően körmérkőzéses
rendszerben zajlottak a csapatjátékok,
melynek végén a kupát a Göndöcs
csapata vihette haza, iskolánk piros
csapata a harmadik helyen végzett,
valamint Soczó Szabolcs 9.A osztályos
tanulónk vehette át a legjobb kapusnak
járó díjat.

Megérkeztek a
2020-as naptárak.
Határidőnaplók, fali és asztali
naptárak, LEGÓK nagy
választékban. Halottak napjára
krizantémok érkeztek.

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

Gyomán, az
Arany János út 16. sz. alatt
gázkonvektoros

családi ház eladó.
Ásott kút az udvarban.

Érdeklődni lehet: 20/526-6573.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei
Középpontban a hungarikumok

Az iskolánk csapata: A Körösmenti
Zsiványok 2019. szeptember 20-án az
Agrárminisztérium és a Hungarikum
Bizottság által kiírt vetélkedőn vett
részt. Balatongyörökön huszonhét

meghívott magyarországi és külhoni
általános és középiskola diákjai
mérték össze tudásukat. A kétnapos
maratoni versenyben iskolánk csapata
9. helyezést ért el. A nagyszerű
eredményt elérő tanulóink: Beinschróth
Boglárka, Kakati Lili, Medve Dorka
és Molnár Nóra, mindannyian a 7.
a osztályba járnak. Felkészítő tanár:
Simonné Szrnka Zsuzsanna. Külön
köszönjük
Gyomaendrőd
város
Önkormányzatának és tanárainknak
a támogatását, Zsuzsa néninek pedig
lelkes felkészítő munkáját.
Körösmenti Zsiványok

Rajzpályázatok
eredményei

Fecske-és
méhecskeavató

2019. szeptember 27-én 14 órakor a
Szent Antal Népházban került sor a
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó,
„Biztonságos közlekedés gyermek
szemmel” című, osztályközösségek
számára hirdetett rajzpályázat díjátadó
ünnepségére.
Iskolánkból az alábbi közösségek alkotásait díjazták, és ajándékaik a következők:
1-4. évfolyam:
- I. helyezett: 1. a osztály – osztályfőnök: Hornokné Lapatinszki Gizella
Ajándék: Csoportos látogatás a Szarvasi Arborétumban és Mini Magyarország Makettparkba
5-8. évfolyam:
- I. helyezett: 5. a osztály – osztályfőnök: Domokos Anikó
- Ajándék: Csoportos látogatás a
Szarvasi Arborétumban és Mini
Magyarország Makettparkba
- II. helyezett: 7.b osztály – osztályfőnök: Dinya Lívia
Ajándék: Csoportos kézműves foglalkozás a Szent Antal Népházban
A Határ Győző Könyvtár által az
Országos Könyvtári Napok keretében „Felelősség a Földért” címmel
meghirdetett rajzpályázatra benyújtott
pályamunkáink közül a következő tanulók és osztályközösségek alkotásait
díjazták:
- Báder Kata (8.c osztály)
- Putnoki Csenge (8.c osztály)
- 7. b osztály – osztályfőnök: Dinya
Lívia
- 8.a osztály – osztályfőnök: Forgácsné
Gyetvai Krisztina

Európai Diáksport Nap

Az idén szeptember 27-én volt az
Európai Diáksport Napja. Ebből
az alkalomból a kis és nagy diákok
egyaránt 2019 métert futottak. A jó
idő, a kellemes, őszi napfény futásra
csábította a pedagógusokat is, így
nem egy tanár a gyerekekkel együtt
rótta a kilométereket. Jó hangulatban,
vidáman telt a hét utolsó munkanapja!

Ebben a tanévben is megrendezésre
került a fecske-és méhecskeavató,
az elsős és ötödikes tanulók avatása.
A negyedikesek egy kis feladattal és
akadálypályával készültek, aminek

teljesítése után egy nyaklánc jelképezte,
hogy ügyesen megoldották a feladatot.
Az udvari móka után a termekben
folytatódott a szüreti mulatság.

„Állati jó” projekthét
A Kis Bálint Iskola diákönkormányzata és a 7. b osztály közös szervezésében, az Állatok Világnapja (október 4.)
alkalmából projekthetet valósítottunk
meg intézményünkben szeptember 30.
és október 4. között.
A programok között szerepelt:
- jótékonysági gyűjtés „Kutyaszeretet”
címmel, mellyel a Gyomaendrődi
Gyepmesteri Telepen lévő kutyusokat
kívántuk támogatni;
- az állatvilággal kapcsolatos játékos
totó;
- faliújság készítése a gyerekek kedvenceiről, kedvenc állataikról;
- „Ki lehet a Gazdim?” játék, melyben
a gyerek a pedagógusok Kedvenceit ismerhették meg;
- a projekthét zárásaként pedig mindannyian kék szalagot kötöttünk, csatlakozva ezzel a felelős állattartás megismertetését célzó mozgalomhoz.
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HÍREK A SZEN ANTAL NÉPHÁZBÓL
(október-november)
- 25 éves a Barátság Klub című kiállítás nyílt október
9-én a Szent Antal Népház kiállító termében. A kiállítás
bemutatja a civil klub negyedszázados működésének
fontos állomásait, eseményeit, a dokumnetumok,
fényképek emléktárgyak tükrében.
A kiállítás október 25-ig megtekinthető a Népház nyitva
tartási idejében.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket
a Szent Antal Népház kiállító termébe
2019. november 8-án 16 órakor kezdődő
programjainkra:
- “Dr. Tóth Elek növénynemesítő relikviái” című
kamarakiállítás megnyitója. A tárgyakat bemutatja Varga
Ferencné adományozó.
-” Angyalszárnyon” - Cs. Nagy Lajos emlékkiállítása
A kiállítással emlékezünk városunk köztiszteletben álló
tanárára, a sajátos gondolkodóra és képzőművészre. A
tárlat bemutatja a sokrétű művész alkotásait, pedagógiai
és sport munkásságát. Az alkotó munkásságát méltatja Dr.
Szonda István Holló László-díjas képzőművész.
A kiállítások 2020. január 31-ig láthatók a Népház nyitva
tartási idejében.
A rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!
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M E G H Í VÓ
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város
özgyűjteményeiért kuratóriuma tisztelettel meghívja
Önt és kedves ismerőseit, az endrődi születésű, néhai

Kiszely Lajosné, Kis Kováts Viktória
városunknak adományozott festményhagyatékából
rendezett kiállításra.
Helye: Vidovszky Béla Városi Képtár,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.
Ideje: 2019. november 5. (kedd) 17 óra
Megnyitja: Hunya Elekné nyugalmazott földrajz-rajz
szakos általános iskolai tanár
Műsorral közreműködik: Papp Gábor művésztanár
gitáron
A kiállítás megtekinthető: 2019. november 30-ig
hétfő-szerda-pénteken: 12-17 óráig, kedd-csütörtökszombaton: 8-13 óráig
A rendezvény az Európai Szociális Alap
támogatásával valósulhat meg.
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2019/09/30

Sajtóközlemény
Gyomaendrőd,
Bajcsy-Zsilinszky
út
64.
szám
alatti
ingatlanon
Épületenergetikai fejlesztés az INN-TURN Kft. Gyomaendrődi telephelyén
GINOP-4.1.2-18-2018-00147
Az INN-TURN Kft a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 4.1.2-18 kódszámú
pályázati felhívásra a Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 64. szám alatti saját tulajdonú
épületének energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújtott be 2018.07.31-én, amely vissza
nem térítendő, 50%-os intenzitású Európai Uniós támogatásban részesült. A vállalkozás a
tulajdonában lévő épület felújítása és fejlesztése által elősegíti a telephelyének hatékonyabb
energiahasználatát és a racionálisabb energiagazdálkodását. Az épület energiahatékonysági
fejlesztése hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG)
kibocsátásának csökkentéséhez.
A támogatás összege 5,67 millió Ft.
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

A projekt elszámolható összköltsége 11.332.172,- Ft.
A projekt kedvezményezettje az INN-TURN Kft. Az épület kivitelezésnek befejezési határideje 2019.
augusztus 12-e volt. A kivitelezők a szerződésben vállaltakat az alábbiak szerint teljesítették:
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 64. szám (hrsz: 2476/1) alatti telephely
A fejlesztés során a homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hőszigetelését, a
világítási rendszer korszerűsítését, és a homlokzati nyílászárók cseréjét végeztük el. A projekt
megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta. A projekt tervezése és
megvalósítása során a kívánt szakmérnököt is bevontunk a munkálatokba.
A tervezés és a megvalósítás során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok
maradéktalanul betartásra kerültek.
További információ kérhető:
INN-TURN Kft.
5650 Mezőberény, Fő út 7.
Telefon: +36-70/779-0385
E-mail: innturn2@gmail.com

12 órás PÁLYAAVATÓ ünnepség, avagy
„Tartsd nálunk az október 26-i edzésedet!”
Célba érkezett a 3 éves, több száz embert megmozgató
kezdeményezésünk. 2017-ben tűztem ki célul, hogy tegyük
rendbe az endrődi salakpályát, mert egyre több volt a
sportpályán futók száma, hiszen itt szép környezetben,
biztonságban futhatunk. Természetesen, nem utolsó szempont
volt az is, hogy az iskolások testnevelés óráit biztonságosabbá
tegyük. Mivel elkészült a futópálya salakkal borítása,
szeretnénk egy kis „ünnepséget” tartani, amelyre nagy - nagy
szeretettel várunk mindenkit!
Várjuk azokat, akik
- a 3 év Bográcsnapi futóversenyén elindultak, hiszen
elsősorban ebből a bevételből tevődött össze a salak ára
- akik támogatták az évek alatt a futóversenyt, hogy elérjük
kitűzött célunkat.
Mindenki jelenlétére számítunk,kortól, nemtől,
edzettségi szinttől függetlenül!
Gyere el és kocogj 1-2 kört vagy akár fuss több órán át!
NEM VERSENY, csak ÉREZD JÓL MAGAD VELÜNK nap!

HÍRMONDÓ
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Vaszkán Milán
ismét legyőzhetetlen volt
Szeptember 24én Békéscsabán
került megrendezésre a Sport
XXI
Délkelet
Magyarország
Regionális
Egyéni Verseny,
ahol a Kis Bálint
Általános Iskola
Sportegyesület 11
éves versenyzője
Vaszkán Milán
800m síkfutásban
2:42,5 p-es kiváló eredménnyel
utasította maga
mögé az egész
mezőnyt az U 13
korosztályban! A mindvégig taktikusan felépített futásával
a célegyenesben óriásit hajrázva futott át elsőként a célvonalon, diadalmaskodva így 1 évvel idősebb ellenfelei fölött.
Az ifjú atléta következő régiós megmérettetése Pósteleken
lesz október 12-én a mezei futóverseny formájában, ahol tavalyi bajnoki címe megvédésre készül.
A versenyző felkészítője édesapja,
Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétika szakedző

A Gyomaendrődi Judo Klub szeptemberi eredményei
A nyári időszakban a sportolók
erőnléti edzésekkel, futással és
edzőtáborokkal kiegészítve készültek
az őszi versenyszezonra. Az első
verseny, a Csaba Béla Országos Judo
Emlékverseny Szegeden, szeptember
7-én került megrendezésre.
A résztvevő versenyzők éremmel
tértek haza:
Botos Lujza (-40kg) – I. hely; Fekécs
Gyula (-45kg) – III. hely; Jónás Zalán
(-45kg) – II. hely

Szeptember 14-én Egerben Botos
Lujza (-40kg) – I. helyen, Fekécs
Gyula (-45kg) – II. helyen végzett.
A következő verseny szeptember 21én volt Pakson az Atom Kupán, ahol
Botos Lujza (-40kg) ismét megszerezte
az első helyet. Kor-, és súlycsoportjában Magyar Kupa bajnok lett, Jónás
Zalán (-42kg) pedig a II. helyen végzett. Fekécs Gyula (-45kg) ORV 16 indulóból a VII. helyet szerezte meg.
(Gyomaendrődi Judo Klub)

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén
6100 példányban, ingyenes terjesztéssel.
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.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Tel: 66/218-370, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.
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Birkózás - Sporteredményekkel Gyomaendrődért!

Az elmúlt negyedévben sikerült néhány említésre méltó eredményt elérni
senior kategóriában is. 2019. májusban
rendezték meg Tamásiban a Combat

Wrestling Európa Bajnokságot. Hencz
Gyula saját korosztályban aranyérmet,
a tizenöt évvel fiatalabbak között pedig bronzérmet szerzett. Ezt követően 2019 szeptemberében a miskolci
Senior Magyar Bajnokságon ismét a
dobogó felső fokán jutott hely, ugyanis
Hencz Gyula szabadfogásban első helyezést ért el, kötött fogásban szintén
aranyérmet szerzett.
Október végén lesz az igazi megmérettetés. Bukarestben kerül sor a Combat
Wrestling Világbajnokságra, amelyet
meg kell nyerni! Ezen a megmérettetésen már két bolgár ellenfél készül
Gyula ellen, de érkezik még máltai,

orosz és amerikai versenyző is a kategóriájában. Hogyan lehetséges itt
is bajnoknak lenni? A rengeteg felkészülési munka mellett kell hozzá
elszánt győzni akarás, és rendíthetetlen hit - mondja Hencz Gyula. Nem
gondolok másra: dicsőséget szerezni
Magyarországnak, Gyomaendrődnek,
Tanítványaimnak, a kedves Szülőknek
és a leendő Képviselő társaimnak!
Szívből köszönöm a sportbarátok figyelmét és őszinte biztatását!
Hencz Gyula a Békés Megyei Birkózó
Szövetség és a Hencz WSE elnöke

Nemzetközi siker a KSI Gyomaendrődi Szakosztályánál
Szeptember 13-15. között Pozsony látta vendégül a világ legjobb 15-17 éves
kajakosait. Világbajnoki szintű mezőny gyűlt össze Szlovákiában, hiszen
öt kontinensről 36 országból érkeztek
sportolók az Olimpiai Reménységek
Versenyére. Gyomaendrődöt a KSI ifjú
tehetsége Fodor Napsugár képviselte
minden idők legnagyobb serdülő világversenyén. Olimpia távon, K-4 500
méteren, vezérevezősként képviselte hazáját és Gyomaendrődöt. Sugi
a fantasztikus harmadik helyre vezényelte a négyest, dobogóra állhatott

Gyomaendrőd egyik legnagyobb jövő
előtt álló sportolója. A négyes hajó további tagjai, akik nélkül nem születhetett volna meg ez a nagyszerű eredmény: Kiskó Réka (Plastex Kanizsa),
Tóth Diána (KSI), Kovács Lilla
(VVSI). Szeptember 28-29-én FaddDombori adott otthont az Országos
Kajak-kenu Diákolimpiának, ahol bizonyos versenyszámok válogatónak
számítottak a téli korosztályos válogatott keretekbe. Fantasztikusan szerepelt
Fodor Bence a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium tanuló-

Körös Kajakos sikerek a Diákolimpián
Szeptember 28-29-én zajlott az
Országos Diákolimpia, ahol a Körös
Kajak SE sportolói nagy létszámmal
képviselték Gyomaendrőd iskoláit,
igen szép érmes helyezésekkel gazdagítva az iskoláik sporteredményit.
Első helyezettek: U14 K-2 1000 méter
Hermeczi Richárd, Varjú Marcell. U14
K-2 2000 méter Hermeczi Richárd,
Fehér Dávid. U14 K-1 500 méter
szabadidő Kiss Balázs. U17-18 K-1
500 méter szabadidő Tímár Krisztián.
Második helyezettek: U13 K-1 2000
méter Gellai Gergő. U12 MK-1 2000
méter Nagy Ágoston. Negyedik helyezett: u15 K-2 1000 méter Izsó Éva.
Ötödik helyezett: U10 MK-1 2000 méter Csiki Roland. Hatodik helyezettek:
U14 K-1 500 méter Fehér Dávid. U14
K-1 2000 méter Fekécs Hanna. U15-16
K-2 1000 méter Varjú Zalán, Pap Dániel
További
sportolóink,
akikre
szintén
büszkék
lehetünk:

Nagy Dominik, Giricz Rebeka,
Fekécs
Zsófia,
Bela
Zsóka,
Gubucz Panna, Gubucz Liliána,
Mészáros Nelli, Kata Dominik.
Gellai Gergő a szintén ezen a hétvégén
lezajlott keretfeltöltő versenyen U13
K-1 2000 méteren a 2. helyen ért célba, így kiérdemelte, hogy ismételten a
magyar kölyök válogatott tagja legyen.
Így már négy válogatott kajakosa van
egyesületünknek. Október 5-én megrendezésre került számunkra az idei
év utolsó versenye is, ezzel véget ért
a versenyszezon. A 2019-es UTE népszerűsítő maraton bajnokságon a következő eredmények születtek:
Második helyezett lett: Hermeczi
Richárd, Gellai Gergő, Nagy Ágoston.
Harmadik helyezést ért el: Fehér
Dávid, Csiki Roland. Ötödik helyen
végzett: Fekécs Hanna. További induló versenyzőink: Varjú Marcell, Varjú
Zalán, Kata Dominik

ja. Teljesítményével tagja lett a magyar
ifjúsági válogatott keretnek. Makrai
Csaba Utánpótlás Szövetségi kapitány
is elismerően szólt Bence technikájáról és edzettségi állapotáról. Szépen
és eredményesen szerepelt még Fodor
Napsugár, Berta Bence, Rau Zsolt,
Nagy Kristóf, Gyetvai Máté, Wágner
Anna, Mertz Attila, Oláh Zsombor,
Vida Levente, Tóth Menta, Tóth
Kinga, Konyecsni Milán, Kun Vilmos,
és Varga Krisztián is.
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