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Tímár Máté születésének 100.  
évfordulója alkalmából rende-
zett megemlékezést 2022. nov-
ember 18-án Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata, az Endrődiek 
Baráti Köre és a Határ Győző Városi 
Könyvtár. A rendezvényen részt 
vett Tímár Áron, Tímár Máté fia is.
A centenáriumi megemlékezés kezde-
teként a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskolánál lévő szobornál koszorúkat 
és virágokat helyeztek el az ünnep-
lők, majd felavatták a Szent Imre 
Katolikus Templom melletti Tímár 
Máté sétány utcanév tábláját. A sétány 
az Endrődiek baráti Köre Egyesület 
kezdeményezésére kapta a Tímár Máté 
sétány nevet. A délután a Szent Antal 
Zarándokházban folytatódott.  Dinyáné 
Bánfi Ibolya könyvtárvezető a József 
Attila-díjas író, költő életútját mutatta 
be. Az irodalmi összeállításban közre-
működött Hunya Gréta és Szász Borisz 

színművész.  Tímár Máté, városunk 
díszpolgára egyike volt azoknak az 
értelmiségieknek, akik a két falu: 
Endrőd és Gyoma egyesítését szor-
galmazták s hittek ebben. Hite szerint 
az egyesüléssel, a későbbi városi rang 
elnyerésével a felemelkedést támo-
gatta, Gyomaendrődinek vallotta ma-
gát. „Gyomának és Endrődnek együtt, 
emberszabású módon kellene élni és 
kistelepülési történelmet csinálni!”

Tímár Máté 100 - Megemlékezés



HÍRMONDÓ2

Korábban foglalkozott már a 
Képviselő-testület a közvilágítás költ-
ségeinek csökkentésével. Az egyik al-
ternatíva a lámpatestek üzemórájának 
csökkentése volt, de ezt számos kocká-
zati tényező miatt elvetettük. A másik, 
a világító lámpatestek számának csök-
kentése volt.  A képviselők felmérték 
a körzetükben lévő, esetleg kikap-
csolható lámpatestek számát, helyét. 
Összesen nyolcszáz lámpatest kikap-
csolásával, 6 hónapra számítva 16 mil-
lió forint körüli összeget lehetne meg-
spórolni, de majdnem ekkora összeg-
be kerülne ezeknek a lámpatesteknek 
a leszerelése is. Így arra döntöttünk, 
hogy nem kapcsoljuk le a lámpateste-
ket, nem korlátozzuk a közvilágítást. A 
lámpatestek esetleges lekapcsolásánál 
azért csak hat hónappal számoltuk a 
költségeket, mert időközben már kiír-
tuk a közbeszerzési eljárást a közvilá-
gítás korszerűsítésére, ledes lámpates-
tek felszerelésére. Ennek eredménye-
ként, 2023 második felében már kor-
szerű, energiatakarékos lámpatestekkel 
rendelkezünk. A saját forrásból történő 
fejlesztést korábban már megszavazta 
a Képviselő-testület, bruttó háromszáz-
ötven millió forint értékben. 
A következő évi energia közbeszerzé-
si eljárás eredményeként a következő 
évre rendelkezünk áram és gáz ajánla-
tokkal. Az áram esetében a 2023. janu-
ár 1. - december 31. közötti időszakban 
az általános villamos energia díj nettó 
173 Ft/kWh, a közvilágításnál nettó 
149 Ft/kWH, a földgáz esetében nettó 
756 Ft/m3 (2023. január 1-től – 2023. 
október 1-ig.) összeggel + 27 % ÁFA 
+ a rendszerhasználati díjak összeggel 
számolhatunk. A közvilágítás 2022-
ben, az év elején még 30,5 Ft, a föld-
gáz 147 Ft volt. Az adatokból is látszik, 
hogy nehéz év áll előttünk, a költség-
vetésből nem tudjuk kigazdálkodni 
ezeket az összegeket. Mindenütt spóro-
lunk az energiafelhasználással, de csak 
a spórolással nem lehet olyan csökke-
nést elérni, amely az árak emelkedé-
sét kompenzálná. Egyeztettünk a kor-
mányzat képviselőjével, Balla György 
kormánybiztos úrral. A kormány őt 
nevezte ki az önkormányzatokkal le-
folytatandó energetikai egyeztetések, 
tárgyalások miniszteri biztosává. Bár 
a tárgyalás konstruktív volt, várhatóan 
december második felében születhet az 
önkormányzatot kedvezőbb helyzetbe 
hozó érdemi döntés. Addig ezekkel a 
számokkal kell elindítanunk a jövő évi 
költségvetés tervezését.
A helyi autóbusz közlekedés szerve-

zése finanszírozása többször szerepelt 
már a képviselők előtt a bizottsági és 
testületi üléseken. A MOBILBUSZ 
Közlekedési Kft-vel 2022. december 
31.-ig terjedő időszakra van közszol-
gáltatási szerződésünk, 16 járat pár 
üzemeltetésére. A közszolgáltatási 
szerződésben havi 2.026.971 Ft önkor-
mányzati támogatás, 300 Ft-os vonal-
jegy, 5000 Ft-os teljesárú havi bérlet, és 
1500 Ft-os kedvezményes bérlet ár ke-
rült rögzítésre. A fenti összegek mellett 
a szolgáltató havi maximum 400.000 Ft 
veszteség kompenzációra volt jogosult, 
külön elszámolás alapján. A Mobilbusz 
Kft. árajánlata 2023-ban havi szinten 
2.894.000 Ft kiadással járna, amely 
éves szinten 34.728.000 Ft, 16 járatpár 
üzemeltetésével, gyakorlatilag válto-
zatlan menetrenddel. Mivel folyama-
tos a szolgáltatás áremelkedése, ezért 
a költségek csökkentése és a járatok 
menetrendjének a kihasználáshoz tör-
ténő optimalizálása érdekében, szak-
értői véleményt kértünk a Közlekedés 
Tudományi Intézet Nonprofit Kft.-től. 
A vizsgálat során részletes utasszám-
lálást és utazási igényfelmérést vé-
geztek. A vizsgálatában beazonosítot-
ták a leginkább kihasznált járatokat, 
a közlekedési időintervallumot, és a 
legjelentősebb forgalmat generáló cél-
közönséget. Néhány megállapítás: a 
diákforgalmat leszámítva, jellemzően 
alacsony utasforgalom tapasztalható, 
az utasok többsége havi bérlettel, vagy 
ingyenesen utazik, nincs összehangol-
va a vasúti és helyi autóbusz közle-
kedés. Ugyanakkor pozitívumként ki-
emelték az alacsonypadlós járműveket, 

a gépkocsivezetők segítőkészségét, a 
Mobilbusz Kft. együttműködő kész-
ségét. A Kft. koncepciója helyijárat 
üzemeltetésére 5 megoldási javaslatot 
mutatott be. A legkedvezőbb változta-
tás az lenne, ha a közszolgáltatásként 
ellátott helyi autóbusz-közlekedést a 
Volán Zrt. helyközi járatainak bevo-
násával oldanánk meg 2023. január 
1-től. A helyijárat üzemeltetés a most 
ismert formában megszűnik és a helyét 
a Volánbusz Zrt. járatai veszik át. Az 
egésznapos közlekedésben a reggel 7 
és 8 óra között közlekedő iskolajáratot 
az önkormányzat finanszírozná, míg a 
többit, a Volánbusz Zrt- helyközi járat-
ként üzemeltetné továbbra is. A reggeli 
iskolajáratnál a Képviselő-testület ha-
tározza meg a díjakat, ez terveink sze-
rint ingyenes lenne. A többi járatot 5 és 
10 km-es bérlettel, vagy jeggyel az uta-
sok korlátozás nélkül használhatnák (ez 
már jelenleg is működik). 2023 áprili-
sára a helyközi járatok menetrendje át-
alakítható lehet úgy, hogy egy ütemes, 
óránként mindkét irányba közlekedő 
helyközi járatrendszer alakuljon ki, 
amely felér egy teljes értékű helyijárat 
rendszerrel. Ennek megvalósítása érde-
kében tárgyalásokat kezdeményeztünk 
a Volánbusz Zrt-vel. Ez néhány hóna-
pos átállást igényel. Megoldásra kerül 
az öregszőlői és nagylaposi település-
részeken lakók közlekedésének kérdé-
se is, itt elsősorban a tanyagondnoki 
szolgálatra számítunk. 
A Rózsahegyi Háznál tervezzük a ját-
szótér bővítést, Leader pályázati for-
rásból. Amennyiben nyerünk a pályá-
zaton, akkor következő év második 
felében teljesen megújulhat a játszótér.

Toldi Balázs polgármester

Tájékoztató a testületi ülés fontos döntéseiről
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A Varga Lajos Sportcsarnokban 2022. 
november 10-13 között került sor a 
243 sz. Galamb és Kisállattenyésztő 
Egyesület kiállítására. A nemzetközi 
és országos színtű, színvonalas 
rendezvény a magyar galamb- és 
kisállattenyésztés 140, a gyomai és 
endrődi egyesületek alakulásának 70 
éves évfordulója, valamint az 50 éves 
texán és magyar autosex tyúkgalamb 
fajta tenyésztők munkássága előtt is 
tisztelgett. A rendezvényen részt vett 
dr. Nagy István agrárminiszter, aki 
díszoklevelet adott át a magyar galamb-
és kisállattenyésztők egyesületének, 
valamint a gyomaendrődi egyesületnek 

is. Gyomaendrődön 2005-ben alakult 
egy közösség, amely Forgács József 
nevéhez fűződik, a magyar autosex 
tyúkgalamb tenyésztésére. Ezek 
a fajták repülni nem képesek, de 
húsgalambként és kiállításra egyaránt 
tenyészthetőek. Az autosex jelleg arra 

utal, hogy amikor a fiókák kibújnak a 
tojásból, már jól megkülönböztethetőek 
a hím és tojó egyedek. Az előbbiek 
világosak, utóbbiak sötét színűek. A 
magyar autosex tyúkgalamb felvételre 
került a Gyomaendrődi Települési és a 
Békés megyei Értéktárba is.

Galambkiállítás

A Városi Egészségügyi Intézményben 
2022. november 23-án ünnepélyes 
keretek között került átadásra 
az EFOP-2.2.19-17-2017-00017 
azonosítószámú, „Járóbeteg szakellátó 
szolgáltatások fejlesztése a Városi 
Egészségügyi Intézményben 
Gyomaendrődön” megnevezésű 

pályázat keretén belül vásárolt 
eszközpark. A több, mint 87 millió 
forintos beruházás keretén belül 
egy új digitális röntgenberendezés, 
nőgyógyászati és fül-orr gégészeti 
vizsgáló- és kezelőegység, valamint 
a röntgenberendezés használatához 
szükséges, illetve távleletezésre is 

lehetőséget adó szoftverek kerültek 
beszerzésre. Megújult a röntgenező 
helyiség. A beruházás magasabb 
színvonalú egészségügyi szolgáltatásra 
biztosít lehetőséget Gyomaendrődön. 
A projekt utólagosan kapott 
támogatást, Dankó Béla képviselő úr 
támogatásának köszönhetően.

Ünnepélyes átadó a Városi Egészségügyi Intézményben

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
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A helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
módosítása átláthatóbbá, könnyebben 
teljesíthetővé teszi az egyszerűsített 
iparűzési adóalap-megállapításra 
vonatkozó szabályozást, és a 
későbbiekben csökkenti az adózók 
adminisztrációs terheit. 
A Htv. módosítása 2023. évtől 
megújítja az iparűzési adó 
egyszerűsített megállapítási módját, 
s a háromféle jelenlegi módszert 
egyféle adóalap-megállapítási mód 
váltja fel. 
Valamennyi olyan vállalkozó, 
amelynek az adóévi bevétele – éves 
szinten számítva, azaz 12 hónapnál 
rövidebb adóév esetén a működés 
naptári napjai alapján évesítve – a 
25 millió (a személyi jövedelemadó 
törvény szerinti átalányadót választó 
kereskedők esetén a 120 millió) 
forintot nem haladja meg, jogosulttá 
válik iparűzési adóalapja egyszerűsített 
megállapítására.
A személyi jövedelemadóról 
szóló törvény hatálya alá tartozó 
magánszemély vállalkozó esetében 
a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti bevételt, egyéb 
vállalkozó esetén pedig a Htv. szerinti 
nettó árbevételt kell bevételnek 
tekinteni (a KATA alanyok esetén 
utóbbi a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról szóló törvény szerinti 
bevétel). Ez azt jelenti, hogy az 
Szja. adóalanynak, valamint a KATA 
adóalanynak nem kell külön kidolgozni 
a Htv. szerinti nettó árbevétel összegét.
Az egyszerűsített adóalap-
megállapítás főszabálya szerint a 
kisvállalkozónak a helyi iparűzési 
adóalapját nem kell megállapítania, 
bevallást nem kell benyújtania és – 
mert az adóalap tételes összegű – az 
adóalapját nem kell megosztania a 
települések között. 
A kisvállalkozónak a későbbiekben 
adóelőleget évente csak egyszer kell 
fizetnie, s ha a bevétele az adott bevételi 
sáv felső határát nem haladja meg az 
adóévben, akkor az adóévre fizetett 
adóelőleghez képest további adót sem 
kell fizetnie. (az adóelőleg bevallás 
benyújtása nélkül a Htv. szövege 
alapján végleges adóvá válik). Így, ha a 
kisvállalkozó adóévi bevétele az előző 
adóévben is irányadó bevételi sávhatárt 
nem lépi át, az évi egyszeri adó(előleg) 
fizetésen túlmenően az adóéven belül 
más – adókötelezettséggel összefüggő 
– teendője nincs. 
Az egyszerűsített iparűzési adóalap-

megállapításra jogosult kisvállalkozók 
iparűzési adóalapja az adóévi 
bevételük nagyságától függően 
sávosan differenciált, a A Htv. 39./A. § 
(4) bekezdés szerint bejelentett döntése 
alapján a székhelyük és a telephelyeik 
fekvése szerinti önkormányzatonként 
azonos nagyságú, tételes összeg lehet. 
A törvény három bevételi sávot 
és ahhoz tartozó tételes adóalapot 
határoz meg. A bevételi sávokat 
éves szinten kell tekinteni, tehát 12 
hónapnál rövidebb adóév esetén napi 
időarányosítással kisebb a bevételi sáv 
összege is. 
Eszerint a vállalkozó székhelyére 
és a telephelyére/telephelyeire jutó 
adóalap:
- 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalko-

zó bevétele a 12 millió forintot nem 
haladja meg, 

- 6-6 millió forint, ha a vállalkozó 
bevétele a 12 millió forintot meg-
haladja, de a 18 millió forintot nem 
haladja meg, 

- 8,5-8,5 millió forint, ha a vállal-
kozó bevétele a 18 millió forintot 
meghaladja, de a 25 millió forintot 
– az (1) b) pontja szerinti kisvállal-
kozó esetén a 120 millió forintot - 
nem haladja meg. 

A sávos, egyszerűsített iparűzési 
adó megállapítási szándékot a 
vállalkozónak be kell jelentenie, 
tehát akinek egyébként ténylegesen a 
fenti összegeknél nagyobb adót kellene 
fizetnie, annak mindenképpen érdemes 
időben bejelenteni az erre vonatkozó 
döntését. Fontos összefüggés, hogy 
ha a – bevétel-nagysága okán – arra 
jogosult vállalkozó úgy dönt, hogy az 
egyszerűsített adóalap-megállapítást 
választja, akkor adóalapját a székhelye 
és valamennyi telephelye fekvése 
szerinti önkormányzat felé így 
kell megállapítani, s az erről szóló 
bejelentést a rá irányadó módon 
(adóbevallásában vagy telephely-
nyitás, székhely-áthelyezés esetén a 
településre való bejelentkezésekor) 
valamennyi érintett (székhely, 
telephely szerinti) önkormányzat felé 
külön-külön meg kell tennie. 
A kisvállalkozó a tételes adóalap-
megállapítási módszert csak a teljes 
adóévre választhatja, s a döntése 
– erre vonatkozó külön, évenkénti 
bejelentés nélkül – mindaddig 
érvényes, amíg azt vissza nem vonja. 
Az adóalap-megállapítási módszer 
választását a kisvállalkozó annak az 
adóévnek az ötödik hónapja utolsó 
napjáig köteles bejelenteni, amelyben 

e módszert először kívánja alkalmazni 
(tehát 2023-ban, a 2023-ban kezdődő 
adóévre 2023. május 31-ig). A 
bejelentés az előző adóévről szóló 
adóbevallási nyomtatványon tehető 
meg (tehát 2023-ra a 2022. adóévről 
szóló helyi iparűzési adóbevallási 
nyomtatványon /22HIPA/). 
A jogelőd nélkül adóköteles 
tevékenységet végző kisvállalkozó 
esetén a módosítás lehetővé teszi azt 
is, hogy első adóévére is választhassa 
az adóalap-megállapítási módszert, 
mégpedig ezen, első adóévről szóló 
bevallásán jelölve e tényt. (Tehát a 2023. 
évben jogelőd nélkül kezdő vállalkozó 
a 2023. adóévére is alkalmazhatja az 
egyszerűsített adóalap-megállapítást, 
amit a 2024-ben benyújtandó 
bevallásán jelölhet.) Fontos, hogy ezen 
vállalkozói csoportot jelenleg sem 
terheli előleg-fizetési kötelezettség, 
s külön bejelentkezési kötelezettség 
sem vonatkozik rá, ha nyilatkozik Htv. 
szerinti telephelye címéről. Mindezek 
alapján az adóalap-megállapításra 
vonatkozó külön, előzetes bejelentésre, 
bejelentési nyomtatvány kitöltésére 
főszabály szerint nincs szükség, sőt a 
módszer alkalmazásáról szóló döntést 
az adóév május 31- ig elégséges 
meghozni. 
Ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-
megállapítási módszert választja, 
akkor adóját adóbevallás benyújtása 
nélkül, évente egyszer, az adóévet 
követő év ötödik hónapjának utolsó 
napjáig köteles majd megfizetni. 
Abban az évben, amelyben a 
kisvállalkozó első ízben (pl.: 2023) 
alkalmazza a tételes adóalap-
megállapítási módot, s így egy, az 
általános szabályok szerint benyújtott 
korábbi adóbevallása alapján az adóév 
harmadik hónapjának 15. napjára 
adóelőleg-kötelezettsége van, akkor 
ezt a korábban bevallott előleget annak 
esedékességekor (az adóév harmadik 
hónapjának 15. napjáig) köteles 
megfizetni (tehát 2023-ban meg kell 
fizetni a 2023. március 15-i előleget). 

(Folytatás a köv. oldalon...)

Jövőre megváltoznak a helyi iparűzési adó fizetésének szabályai (1)
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Ebben az esetben a kisvállalkozó 
által megfizetett adóelőleg-részlet 
a tételes adóalap-megállapítást 
választó kisvállalkozók számára 
előírt, az adóév ötödik hónapjának 
utolsó napján esedékes adóelőleg 
összegébe beszámít, s így adóelőleg-
fizetési kötelezettsége az adóév ötödik 
hónapjának utolsó napján csak a már 
megfizetett adóelőleg-részlet és a 
tételes adóalap-megállapítást választó 
kisvállalkozók számára előírt adóelőleg 
különbözetének erejéig áll fenn. 
Az adóalap-megállapítási módszer 
alkalmazásának első adóévében adóév 
május 31-i esedékességgel két jogcímen 
áll/állhat fenn fizetési kötelezettség: 
ha 2022. adóévre felmerül fizetendő 
adó (a bevallott adó magasabb, mint 
a 2022-ben teljesített adóelőleg), 
valamint a 2023. évre vonatkozó előleg 
megfizetése, mely utóbbi összegbe a 
2023. március 15-én már megfizetett 
előleget be kell számítani. A módszer 
alkalmazásának második évében, tehát 
például 2024-ben, már csak egy teendő 

marad, ha az adózó a bevétele bevételi 
sávot nem lép át: 2024. május 31-ig 
kell előleget fizetni 2024. évre. 
Az új KATA-t nem alkalmazó 
vállalkozóknak a Htv-be épülő 
új, egyszerűsített adóalap 
megállapításról szóló döntésüket 
a 2022. adóévről szóló bevallás 
esedékességéig, azaz 2023. május 31-
ig van lehetőségük meghozni és azt az 
előző adóévről szóló adóbevallásban 
jelezni az önkormányzati adóhatóságok 
felé. Annak érdekében, hogy az új 
KATA-t alkalmazók számára is 5 
hónap álljon rendelkezésre 2023-
ban az egyszerűsített adózásról szóló 
döntésre, a javaslat számukra is 
lehetővé teszi, hogy amennyiben a 
2022. évről adóbevallás-benyújtására 
kötelesek, azt csak 2023. május 31-ig 
tegyék meg (a jelenleg irányadó 2023. 
január 15-e helyett). 
Amennyiben ezt a bejelentésüket nem 
teszik meg, úgy kell tekinteni, hogy 
az iparűzési adó alapját 2023. január 
1-jétől sávosítva állapítják meg.

Amennyiben az új KATA-s 
vállalkozók 2023. január 1-jétől nem 
kívánja az iparűzési adó alapját a 
sávosított adóalap-megállapítási 
módszer szerint megállapítani, akkor 
e döntését 2023. május 31-ig köteles 
– a bevallási vagy a bejelentkezési, 
változás-bejelentési nyomtatványon 
– bejelenteni a (székhely, telephely 
szerinti) önkormányzathoz. A 
bejelentéssel egyidejűleg a 2023. 
január 1 és a 2024. június 30. közötti 
előlegfizetési időszakra 75 000 forint 
adóelőleget is be kell vallani, amelyet 
két részletben kell megfizetni. (2023. 
május 31-ei esedékességgel 50 000 
forintot és 2024. március 18-ai 
esedékességgel 25 000 forintot.)
Fontos azt is tudni, hogy a 
kisvállalkozó, aki a lényegesen 
egyszerűsített, új tételes adóalap-
megállapítást alkalmazza, sem 
törvényi, sem önkormányzati 
rendeleti adómentességre, 
adókedvezményre, adócsökkentésre 
nem jogosult. 

Jövőre megváltoznak a helyi iparűzési adó fizetésének szabályai (2)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 
az önkormányzati kitüntetések 
és elismerések alapításáról és 
adományozásának rendjéről 
szóló 25/2018. (XII. 21.) 
önkormányzati rendeletében  
( w w w . g y o m a e n d r o d . h u / h u /
onkormanyzati_rendeletek) határozta 
meg az önkormányzati kitüntetéseket 
és elismeréseket, melyek az alábbiak:
- Gyomaendrőd Díszpolgára cím
- Gyomaendrődért díj
- Gyomaendrődért Elismerő 
Oklevél:
oktatás és nevelés, kultúra és művészet, 
egészségügy, szociális munka, 
gyermek- és családvédelem, sport, 
környezet- és természetvédelem, 
katasztrófa- és rendvédelem, 
közellátás és közszolgáltatás, 
turizmus, közszolgálat.
A díszpolgári cím annak a 
Gyomaendrődhöz kötődő személynek 
adományozható, aki a várossal 
tartós és szoros kapcsolatot ápoló 
szaktekintélyként vagy mecénási 
szerepvállalóként járult hozzá a 
társadalmi, gazdasági, tudományos, 
kulturális élet fejlődéséhez, 
múltunk megőrzéséhez, továbbá 

az egészségügy, az oktatás, 
közművelődés és a sport területén 
kiemelkedő tevékenységet végezve 
és eredményt elérve közmegbecsülést 
szerzett. A díszpolgári cím posztumusz 
is adományozható. 
Gyomaendrődért díj annak 
a személynek, közösségnek 
adományozható, amelyik 
Gyomaendrődön kifejtett évtizedes 
munkásságával, a gazdagság, 
a kutatás, a közigazgatás, a 
szolgáltatás, az egészségügy, 
a tudományok, a közoktatás, a 
környezetvédelem, a turizmus, a 
kultúra és a művészetek területén 
Gyomaendrőd fejlődése érdekében 
kiemelkedő eredményességű, 
maradandó értékű tevékenységet 
végzett, a város értékeinek hazai és 
külhoni megismertetésében, valamint 
kapcsolatainak gazdagításában 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. A 
díj posztumusz is adományozható.
A Gyomaendrődért Elismerő 
Oklevél szakterületi elismerés a 
jelzett szakterületeken elért kimagasló 
szakmai érdekek elismeréséért 
adományozható. 
Az önkormányzati kitüntetések és 

elismerések a március 15-ei nemzeti 
ünnep alkalmából adományozhatók.
A kitüntetések adományozására 
a polgármester, a képviselő-
testület tagjai, civil szervezetek 
és a polgárok egyéb közösségei 
tehetnek javaslatot 2023. január 
10. napjáig Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, 
Selyem út 124.) postacímre, illetve a  
polgarmester@gyomaendrod.hu 
e-mail fiókra.
A javaslatot csak írásban lehet 
benyújtani és olyan részletes 
indokolással kell ellátni, amelyből 
megismerhető a kitüntetésre 
felterjesztett személy vagy szervezet 
adata, elérhetősége, az ajánlott 
személy vagy szervezet életútja 
tevékenysége, annak jelentősége és a 
városra gyakorolt hatása, valamint 
az ajánló neve, elérhetősége és 
kézjegye.

A beérkezett javaslatok alapján a 
Képviselő-testület a 2023. januári 
ülésén dönt és a kitüntetések 
átadására a 2023. március 15-i ünnepi 
Képviselő-testületi ülés keretében 
kerül sor.

Felhívás Díszpolgári cím, Gyomaendrődért díj valamint 
Gyomaendrődért Elismerő Oklevél adományozásának javaslattételére
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Sem elfelejteni, sem megérteni nem 
lehet. Az ember előkapkodja a hite 
maradékát, hogy körülvegye vele a 
puszta tényt, azt, ami nincs, ami töb-
bé nincs. Vigasztalásnak annyi marad, 
hogy volt, hogy itt volt, láttam, hallot-
tam, beszéltem vele. 
A szavait sem lehet elfelejteni, a vá-
lasztékos stílusát, amellyel egy-egy 
problémát megközelített. Többnyire 
művekről volt szó, könyvekről, de 
ahogyan ő tárgyalta őket, élettel te-
lítődtek a mondatok. Ez volt az övé, 
igazán az övé, az élet, a kultúra élete. 
Aki hallgatta, néha elgondolkodott: 
Londonban, Párizsban, Pesten van 
vagy Endrődön. Rávitte ezt a kicsi fa-
lut Európa térképére. Akár úgy, hogy 
összetömörítette Bartók Béla endrődi 
népdalait, akár úgy, hogy interjút ké-
szített a nagy öregekkel, akik még 
emlékeztek a múltat őrző egykori nép-
szokásokra. Megfért benne a modern 
szemlélet és a tárgyilagos múltba né-
zés. Beszélgetés-sorozatában együtt 
dolgozott tanár és könyvtáros kollégá-
ival és a történész Róza Olgával, aki 
tudta, hogy a kutatómunka egyik fon-
tos része a mindenkori jegyzetanyag. 

Honnan érkezett közénk ez a sistergő 
szellemű, vibráló ember, ez a jelen-
ség? Ahonnan József Attila, a nincs-
telenek közül. Úgy látszik, törvény, 
hogy a birtok nélküliek végül a vilá-
got birtokolják. És boldog birtokká 
teszik a környezetüket.
És vajon ő boldog volt-e? Első férje 
reáltárgyakat tanított, a második há-
zastársa a nyelv- és irodalomtudo-
mánynak élt. Igazán boldog egy kis-
gyerekkel lett volna; ez nem adatott 
meg neki. De tanítványai követték, 
és barátai büszkék voltak rá. A nem-
rég alapított olvasókörben elfogadottá 
avatta az analitikus gondolkodást.
Szerettük őt, szerettük Németh 
Esztert. Váratlan halálát sem elfelej-
teni, sem megérteni nem lehet. Vajon 
ezzel is mondani akart valamit? Talán 
azt, hogy amit valaki erősen elképzel, 
az megvalósul? Hogy végül olyan 
lesz az életünk, mint a szülőfalunk-
ról készült fényképgyűjtemény, hogy 
visszatérünk az eredethez? Azt pedig 
nem győzheti le a halál. 
Isten Veled, Eszter. Hiszel vagy nem 
hiszel bennük, vigyázzanak Rád az 
angyalok.           Gergely Ágnes

NÉMETH ESZTER HALÁLÁRA

80 éves korában elhunyt Dr. Szilágyi 
Ferencé Németh Eszter a Városi 
Könyvtár korábbi vezetője, helytör-
ténész, magyar szakos középiskolai 
tanár. Endrődön született, az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán magyar 
irodalom és nyelv szakos középiskolai 
tanár és okleveles könyvtáros végzett-
séget szerzett. 1965-től 1997-ig – nyug-
díjazásáig – a gyomai, majd a két község 
egyesítése után a gyomaendrődi könyv-
tár igazgatója volt. Könyvtárosként, 
munkássága első időszakában meg-
alapozta a könyvtár szakmai hátterét. 
1979-ben lebonyolította Könyvtár 
Kossuth u. 50. szám alatti épületbe való 
áthelyezését. Fő törekvése volt, hogy a 
gyerekeket olvasni tudó és szerető em-
berekké nevelje, de szívesen szolgálta 
a felnőttek közművelődését is irodal-
mi előadásokkal, író-olvasó találko-
zókkal, vetélkedőkkel. Folyamatosan 
végzett helytörténeti kutatásokat. 1990-
1994 között önkormányzati képviselő 
volt. Megalapította a és eredményesen 
működtette az endrődi Honismereti 
Egyesületet. Megszervezte, hogy az or-
szágban először váljanak elektronikus 
úton kereshetővé az endrődi és gyomai 
anyakönyvi adatok. Neki köszönhető a 
Gyomaendrődi Ki-kicsoda kiadása. A 
helyi könyvtárnak ajándékozta helytör-
téneti gyűjteményét, amelyet a könyv-
tár honlapján tett közzé. 1986-ban 
Gyermekekért Emlékérem, 1997-ban 
Gyomaendrődért Emlékplakett, 2014. 
évben Gyomaendrőd Város Kultúrájáért 
Elismerő Oklevéllel ismerték el mun-
kásságát. (Gyomaendrődi Ki kicsoda, 
2017) Temetésére 2022. november 9-én 
11 órakor az Endrődi Köztemetőben 
került sor.
Eszter néni olyan könyvtáros volt, aki 
hitt a könyvtárak többezeréves létjo-
gosultságában, és abban, hogy olvas-
ni kell! Fogékony volt az újra, hiszen 
előbb a gyomai, majd az endrődi könyv-
tár felújítása után, zenei részlegeket 
alakíttatott ki. Az elsők között vásárolt  

számítógépet a könyvtárnak, érezte, 
hogy ez lesz a jövő. Alapítótagként lé-
pett be a városi könyvtár egy dél-alföl-
di egyesülésbe, amely integrált könyv-
tári rendszer fejlesztésén dolgozott. 
A könyvtári munkában legkedvesebb 
területe vitathatatlanul, a helytörténet 
volt. Páratlan elkötelezettséggel, az 
embereket a jó cél érdekében szervez-
ve gyűjtötte és gyűjttette az adatokat, 
emlékeket, tárgyakat. Egyik nagyszerű 
vállalása volt a Család- és címertörténe-
ti kiállítás létrehozása és megrendezé-
se. Az endrődi és gyomai nemesség cí-
mereinek, családfájának összegyűjtése, 
elkészíttetése és kiállítása széles össze-
fogással, erős civil közreműködéssel 
valósult meg, Eszter néni irányításával, 
vezetésével. Ilyen elhivatottsággal és a 
kapcsolati tőke felhasználásával sike-
rült az endrődi és gyomai anyakönyvek 
fotóit megvásárolni és lehetővé tenni a 
széleskörű hozzáférést. A legnagyobb 
kösznettel az Endrődi Füzetekért tar-
tozunk Neki. Mint ahogyan egykor 
Bartók Béla, a népdalok bölcsőjénél, a 
forrásnál gyűjtötte a népdalokat, úgy ké-
szültek az Endrődi Füzetek is. Házról-
házra járva rögzítették a történeteket. 
Gyakran az adatközlők ajánlottak újabb 
és újabb adatközlőt, több forrásból is 

megerősítve a közlést. Sokszor, sokan 
felhánytorgatták az Endrődi Füzetek 
elkészülte óta, hogy nincsnek hivatko-
zási források megjelölve a füzetekben, 
nem tartalmaz oldalakon keresztül bib-
liográfiai hivatkozásokat. Az Endrődi 
Füzetek nagyszerűségét a hitelesség, 
az autentikusság adja, a szóbeli köz-
lések hangfelvételei igazolják. Azon a 
nyelven íródott, ahogyan az adatközlők 
sokasága hangkazettákra mondta emlé-
keit. Akik olvasták, gyakran a saját, a 
szüleik, a nagyszüleik életét, emlékeit 
olvashatták vissza a kötetekben, mi-
közben szinte hallhatták az Endrődre 
jellemző tájnyelvet, szavakat, hangki-
ejtést. Az Endrődi Füzetek olyan vallo-
más a szülőföldhöz való ragaszkodás-
ról, a szűkebb értelmű hazaszeretetről, 
amely minden tiszteletet megérdemel. 
Ma már nem gyűjthető ilyen mélység-
ben és hitelességben Endrőd múltja, 
pótolhatatlan veszteség lenne, ha nem 
készült volna el a sorozat. Eszter néni 
az utolsó pillanatig is dolgozott, az 
endrődi tájszavak eredetét kutatta, ke-
reste a szláv/szlovák nyelvi eredetüket. 
Halála előtt még elkészítette a Tímár 
Máté centenáriumra szánt válogatáskö-
tet szerkesztését.

Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezető

Eszter néni emlékére
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál, valamint Csárdaszállási 
és Hunyai Kirendeltségein, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 
Hunya Önkormányzatok döntése alapján 2022. december 
22. napjától (csütörtök) 2023. január 6. napjáig (péntek) 
igazgatási szünet került elrendelésre. Az igazgatási szünet 
időtartama nem számít bele közös önkormányzati hivatalt 
érintő hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, az 
általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség 
szerződésszerű teljesítésének határidejébe, a postai 
szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti küldemények 
rendelkezésre tartási határidejébe, valamint az elektronikus 
ügyintézés eljárási határidejébe sem. 
Az első munkanap 2023. január 9. (hétfő)
Anyakönyvi ügyekben (születés és haláleset bejelentése) 
az igazgatási szünet időtartama alatt az alábbi ügyeleti 
telefonszámon érhető el az ügyintéző: 20-238-5205.

Dr. Csordás Ádám jegyző

Tájékoztatás igazgatási szünetről az 
Önkormányzati Hivatalnál Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, 

Vásártéri lakótelep 1/1. szám alatt lévő garázs ingatlan 
(2901/B/2 hrsz.), értékesítésre, illetve a Gyomaendrőd, 
Hősök 39. szám alatt lévő „leánykollégium” épület 
bérbeadására nyílt érverést hirdet. Az árverés időpontja: 
2022. december 22. 10 óra. Az árveréssel kapcsolatban 
részletes felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán 
lehet kérni. Elérhetőség: 66 581 – 232, 06 20 386 4464. 
Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város 
honlapján (www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az 
ingatlan.com website-on is.

Hirdetmény

A hideg idő beköszöntével egyre több otthonban okoz gondot 
a meleg biztosítása. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új 
Esély Gyomaendrődi Központjában hétköznapokon 08:00 és 
16:00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 08:00 és 14:00 
óra között bárkit fogadnak a Damjanich J. u. 1-2. szám alatt 
(endrődi kis tornaterem), ahol melegedési lehetőség, meleg 
tea, szendvics, várja a rászorultakat. Amennyiben veszélybe 
kerül a lakhatása, vagy tudomása van olyan személyről, aki 
nem tud fűteni, hívja a Regionális Diszpécserközpontot a 
70/505-8080 számon, akik segíteni tudnak az elhelyezésben, 
vagy hívja a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot az éjjel-
nappal hívható 20-9389708-as telefonszámon, ahol az 
intézmény munkatársai telefonon adnak tájékoztatást a 
lehetőségekről.

Napközbeni melegedő a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély 

Központjában!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Városi Egészségügyi 
Intézményben a téli leállás miatt az alábbi időszakban a 
rendelés szünetel: 2022.december 19-től december 31-ig. 
Első rendelési nap: 2023.január 2.
Helyettesítő intézmény: 
Szarvasi Szakorvosi Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas, 
Szabadság út 11.
Telefonszám: 66/514-300

Az Egészségügyi Intézmény 
tájékoztatója

Dr. Kerekes Attila rendelési ideje 2023. január 1. napjával az 
alábbiakban módosul:

Hétfő 7,00-15,00
Kedd 12,00-20,00
Szerda 7,00-15,00
Csütörtök 10,00-16,00
Péntek: nincs rendelés

Dr. Kerekes Attila rendelési ideje
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Ajándékozd meg családtagodat, barátodat egy 
Homoktövis termékekből álló ajándékcsomaggal, amely 

akciós áron kapható. 

A csomag ára: 4600 Ft. 

A csomag tartalma (celofánban dísz masnival ellátva):
- 1 doboz 3 literes gyümölcslé (alma vagy cékla-alma) 

1.800 Ft (normál áron)
- 1 üveg 0.5 literes homoktövis velő 2.000 Ft (normál 

áron)
- 1 tasak 100 grammos homoktövis őrlemény 1.300 Ft 

(normál áron)

A fent szereplő termékek együttes, csomag ára most csak 
4.600.-.Ft a készlet erejéig. 

A homoktövis termékek megvásárolhatóak 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a Selyem út 

124 szám alatt 2022. december 22-éig hétköznaponként 
hétfőtől-péntekig délelőtt 8 és 12 óra között, valamint 
péntek kivételével délutánonként 13 órától 16 óráig. 

Változó tartalommal, azonos áron újabb csomagvariáció 
készítése is folyamatban van, melyben a velő helyett 
1 darab 0.5 literes homoktövis szörp és 1 darab 370 

milliliteres cukros fahéjas homoktövis zselé kerül bele.

Karácsonyi akció homoktövis 
termékekből!

Köszönet! – Németh Józseftől
2022 június eleje. Tanévzáró ünnepély a Kis Bálint 

Általános Iskolában. Én is kaptam egy meghívót. Amit 
elfogadtam és meg is jelentem a megjelölt időpontban. 

Az év munkájának értékelése után elkezdődött a 
kimagasló eredmények ismertetése, a megjutalmazása. 
Utolsóként az én nevemet szólították, és is kaptam egy 

kis csomagban jutalmat.
Otthon felbontottam, a lehető legnagyobb örömben 
volt részem, mivel sok éves munkámat a szülők és 

diákok „Kiváló Tanító” kitüntetéssel ismerték el. Ekkor 
jöttem rá, hogy életemnek volt értelme, mivel sok-sok 

diákot szeretettel neveltem. Szeretném a szülőknek 
és diákoknak megköszsönni munkám elismerését és 

jutalmazását!
Kellemes karácsonyi ünnepeket, s boldog új évet 

kívánok kedves mindnyájójuknak! 
Mindenki Jóska bácsija és tanító bácsija

Impresszum
Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. 
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 5500 pld-
ban, ingyenes terjesztéssel. Alapító: Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata. Kiadó: Határ Győző Városi Könyvtár, 
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel: 66/218-370; 
e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu. A Kiadó 
képviselője: Dinyáné Bánfi Ibolya. ISSN szám: 2062 4352. 
Nyilvántartási szám: 725525. Ha nem kapta meg az újságot, 
jelezze a 66/218-370 telefonszámon.
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November hónap az elhunyt szeretteinkre való emlékezéssel 
indult minden Idős Otthonunkban. Ez alkalomból tartottunk 
megemlékezéseket, ahol Czank Gábor atya celebrált misét 
a lakóinknak. A hónap további részében bővelkedtünk 
programokban. Tartottunk Márton napi mulatságokat, 
illetve lakomákat. További gasztronómia programjaink 
voltak: birsalma kompót készítése az Őszikék Idősek 
Otthonában, tojás- és kenyér-nap majd kávé-nap az Esély 
klubban, tök sütése és palacsinta-nap az 1.sz klubban. Az 
idős klubokban továbbra is rendszeres programjaink a közös 
torna, társasjátékozás, kártya- és sakk partik. November 
18-án a Napsugár Idősek Otthonában köszöntötték a férfi 
lakókat a hölgyek, nemzetközi férfi nap alkalmából, ahol a jó 
hangulatot a Kisss-Duó citera muzsikája alapozta meg. Idős 
klubjainkba ismét hívtunk vendégeket: Vitéz Kiss Sándor 
tartott előadást a gyomai klubban a „Vitézi rendről”, Dubis 
Ferencné Marika pedig interaktív irodalmi foglalkozást 
vezetett a hunyaiaknak. A klubon kívüli foglalkozás 
keretében meglátogatták az Aranka Játékbaba Múzeumot, 
ami mindenkit elvarázsolt. Szakképzett munkavállalóink a 
továbbképzési kötelezettségüknek eleget téve több képzésen 
is részt vettek ebben a hónapban is: mindenki teljesített 
szakmai e-learnig képzést, demencia gondozó végzettséget 
szerzett 7 kolléganőnk, szintén 7 fő demencia tréningen 
vettek részt, valamint 14 munkavállaló EFOP pályázat 
keretében megvalósult 3 napos „Reziliencia erősítése” 
továbbképzésen bővíthette szakmai tudását. Nagyon büszkék 
vagyunk az Őszikék Idősek Otthonában lakó Bertáné Marika 
nénire, aki gyönyörű művészeti alkotásokat készít. Ebben 
a hónapban nagyon szép számfestős képeket, színezőket, 
kavicsokat festett. A kreativitása másokat is ösztönöz, 
többen csatlakoznak ehhez az időtöltéshez. Mivel Advent 
első vasárnapja idén novemberre esik, így elkezdtük az 
intézmény egységeit ünnepi díszbe öltöztetni ellátottjainkkal 
közösen. Decemberben mi is hangolódunk a karácsonyra, 
ünnepségeket szervezünk, műsorokkal készülünk. 
Ezúton is kívánunk minden kedves ellátottunknak és 
családtagjainak, valamint a város összes lakójának békés 
karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új 
évet!

Hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból
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A Kistérségi Óvoda és a Tipegőkert Bölcsőde hírei
Generációk találkozása az Őszi 
Napsugár Idősek Otthonában
Az idősek világnapja alkalmából a 
Százszorszép Óvodából  nagycsoportos 
gyermekekkel ellátogattunk a helyi 
Őszi Napsugár Idősek Otthonába. Az 
ott lakó idősekkel egy vidám, játékos 
délelőttön vettünk részt. Jókedvet és 
boldogságot láttunk arcukon, amikor 
találkoztak az apróságokkal. Ezek 
a rendezvények lehetővé teszik a 
generációk közti tapasztalatcserét, 
alkalmat teremtenek a gyerekek 
számára, hogy az idős emberek 
élményeit meghallgassák, átélhessék. 
Segítik a közösségen belüli 
odafigyelő, gondviselő magatartás 
kialakulását, fejlesztve ezzel az 
érzelmi intelligenciát.

Őszi Grassroots Labdarúgó Fesztivál 
Mezőberényben 
Október 14-én rendezték meg a 
hagyományos őszi Grassroots 
Fesztivált a Mezőberényi 
Sportpályán. Az Intézményi 
Bozsik Program keretében közel 
hatszáz gyermek összehangolt, 
mozgásos tevékenységére került 
sor. Százszorszép és Csemetekert 
Óvodánk lelkes kis csapata a 
műfüves pályán teljesítette a 
mozgásos feladatokat, játékokat. A 
program segíti a motorikus, 
koordinációs képességek fejlesztését, 
a rendszeres testmozgás és sportolás 
megszerettetését.

 

„Városfa” – Fát ültettek a 
Százszorszép ovisok
Örökös Zöld Óvodaként örömmel 
csatlakoztunk és vettünk részt 
a MOL-Új Európa Alapítvány  által 
meghirdetett és szervezésében 
megvalósuló „VárosFa Program” 
elnevezésű projektben. A Program 
kiemelt célja a környezettudatosságra, 
fenntarthatóságra nevelés, amelyet 
az Országos Erdészeti Egyesület 
koordinál. A program másik kiemelt 
eleme egy erdőpedagógiai foglalkozás, 
amelyben egy erdőpedagógus 
élményalapú játékos feladatokkal, 
szemléltető eszközökkel mutatja be 
a fák világát, ezen keresztül pedig az 
erdőt, mint életközösséget.
Márton napján
Kétnyelvű német nemzetiségi 
csoportunkban a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Kis Bálint 
Általános Iskola együttműködésével 
valósultak meg a Márton naphoz 
köthető tevékenységek. A német 
nyelv megszerettetése mellett a 
német hagyományok felelevenítése és 
átélése volt a cél: népi jóslások, Szent 
Márton legendája, mulatozások, 
ételek, italok. A gyerekek 
szüleikkel együtt vettek részt az esti 
felvonuláson, ahol a lámpások fénye 
egy-egy jócselekedetet jelképezett. A 
programhoz kapcsolódó rajzpályázat 
díjazottjai: Kovács Áron (Süni cs.) 
I., Dávid Regina (Maci cs.) II., 
Földi Vivien (Maci cs.) III helyezés, 
Bíró Bianka (Süni cs.) különdíj. 
Gratulálunk!
Meglátogatta óvodásainkat 
Magyarország Mézkirálynője
Az Európai Mézes Reggeli napján 
bölcsődéseink és óvodásaink 
együtt kóstolták meg a különböző 
fajtamézeket, megismerkedtek 

a méhek életével, a méhészek 
munkájával. Vendégünk volt 
Mohácsi Klaudia mézkirálynő, aki 
a mézfogyasztás fontosságáról, 
a beporzók védelméről mesélt a 
gyerekeknek. Köszönetünket fejezzük 
ki minden gyomaendrődi méhésznek, 
akik támogatták rendezvényünket.
Tizedik alkalommal, nagy szeretettel 
készítették el városunk adventi 
koszorúját óvodáink dolgozói.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk 

mindenkinek!
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

„Határ a csillagos ég...”
2022. november 7-én a pályaorientációs 
nap keretében iskolánk egykori 
tanulója, Solymosi János űrmérnök, 
űrkutató, űrtechnológiai igazgató 
volt a vendégünk. Közvetlen, kedves 
személyisége, nyugodt kisugárzása 
mindenkit elvarázsolt, nem 
mindennapi hivatása pedig csodálattal 
töltött el kicsiket és nagyokat egyaránt. 
Azt az üzenetet igyekezett átadni 
tanulóinknak, hogy bárki elérhet 
bármit, csak szorgalom, kitartás és 
alázat kell hozzá. Solymosi János, 
emberi jellemvonásai, tudományos 
munkássága elismeréseként 
2022. „KisBálintos” csillaga díjat 
vehette át Ágostonné Farkas Mária 
igazgatónőtől. A nap további részében 
üzemlátogatáson vettek részt a gyerekek, 
melynek keretében cukrászüzemet, 
asztalosműhelyt, állattenyésztő telepet 
és kormányhivatalt is felkerestek. 
November 7-én és 8-án este 
pályaválasztási fórumot tartottunk, 
ahol a helyi és vidéki középiskolák 
bemutatkozására nyílt lehetőség. Az 
esemény remek alkalmat teremtett 
arra, hogy a továbbtanulás előtt álló 
végzőseink és szüleik személyesen 
találkozhassanak a középiskolák 
képviselőivel és megismerjék képzési 
kínálatukat.

Pályaorientációs nap

Iskolánk az idei tanévben is 
csatlakozott a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny résztvevői közé. Ebben 
a tanévben rekordszámú csapat vállalta 
a megmérettetést. 
2022. november 11-én délután egy 
igazán érdekes, könnyűnek egyáltalán 
nem mondható feladatsor megoldása 
várt a tanulókra. A verseny során 
nemcsak nyelvünk rejtelmei között 
kellett eligazodni, hanem az irodalmi 
tájékozottságot is számon kérték, 
s mindemellett az együttműködés 
is fontos volt. A küzdelmes, de jó 
hangulatú délutánon iskolánk több 
csapata is részt vett. Közülük a „Nyelv-
Ászok” csapata (Balázs Bence, Kézi 
Róbert, Varjú Zselyke, Weigert Virág, 
7.a. felkészítő Forgácsné Gyetvai 
Krisztina) tovább folytathatja a 
felkészülést, hisz a megyei első hely 
megszerzésével bejutott az országos 
döntő írásbeli fordulójára.

Anyanyelvünk ápolói

Idén 11. alkalommal került 
megrendezésre a Márton 
napi hagyományokat ápoló 
programsorozatunk. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd város polgármestere, 
valamint Hack Mária és Rose 
Etelka Gyomaendrőd Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 
képviseletében. Ágostonné Farkas 
Mária intézményvezető köszöntőjét 
követően Szent Márton történetét 
elevenítettük fel, majd a Márton 
napi rajzverseny eredményhirdetése 
következett. A díjátadót követően 
Hevesi Imre koncertje varázsolt vidám 
hangulatot az alsó tagozaton.
A nap lampionos felvonulással zárult, 
ahol az alsós és felsős diákok a maguk 
készítette lámpásokkal vonultak. 
A résztvevőket a Gyomaendrődi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
meleg teával és libazsíros kenyérrel 
vendégelte meg.

Márton-nap

Kilencedik alkalommal rendezték 
meg Abonyban az Országos Bihari 
János Hegedű-, Gordonka és 
Vonós Kamarazenei Versenyt 2022. 
novembert 14-15-én. A kétnapos 
rendezvényen több, mint száz hegedűs 
és csellista mutatott be két-két darabot. 
A rendkívül színvonalas eseményen 
Tóth Áron Felicián, a Mezőtúri Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
növendéke, illetve a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola 4.b 
osztályos tanulója a csellisták között 
bronz minősítést kapott. Felkészítő 
tanára Sindel Liza.

Országos vonósverseny

Az év talán legszebb időszakához 
érkeztünk az ünnepek körében. 
Advent van, a várakozás, a készülődés 
időszaka. Iskolánkban is meggyújtottuk 
az adventi koszorún az első gyertyát. 
Az alsó tagozaton a negyedik évfolyam 
éneke és a Szeretet himnuszának sorai 
tették emeltebbé az ünnep kezdetének 
fényét. Felső tagozaton magyar költők 
gondolatait tolmácsolták nyolcadikos 
tanulóink, iskolánk énekkarának 
kíséretében.

„Ég az első 
gyertyaláng...”

2022. november 21-én 22 tanuló (2 
harmadikos, 10 negyedikes, 3 ötödikes, 
4 hatodikos, 3 hetedikes tanuló) írta 
meg a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
iskolai fordulóját. A gyerekeket 
felkészítő pedagógusok: Szilágyi 
Mónika, Benéné Rojik Gabriella, 
Ökrös Katalin, Palicskáné Szegedi 
Katalin és Bela Tibor.

Zrínyi Ilona  
Matematikaverseny
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola, Tímár Máté endrődi születésű 
József Attila-díjas író születésének 
100. évfordulója tiszteletére, 2022. 
november 21-én versmondó versenyt 
szervezett. A város általános iskoláinak 
6-8. osztályos tanulói szavalhatták el 
kedvenc versüket ezen a jeles napon. 
Intézményünket 6 diák képviselte: 

Szilágyi Márta és Szilágyi Zsófia 
6.b, Balázs Bence és Furka Rebeka 
7.a, Balaton Beatrix 7.b és Forgács 
Flóra 8.a osztályos tanulók. Közülük 
ketten kiemelkedő eredményt értek 
el a versenyen: Forgács Flóra (8.a) 
2. helyezett, Szilágyi Zsófia (6.b) 3. 
helyezett lett. Gratulálunk minden 
versenyzőnknek!

Tímár Máté Versmondó Verseny

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Október 4-én a 43forfree Nonprofit Kft. 
szervezésében a 7. évfolyam biciklitúrán 
vett részt a Velencei-tó körül. A 30 km-
es kerékpártúra igazi közösségi élmény 
volt. A táj magával ragadó természeti 
adottsága maradandó élményt nyújtott 
mindannyiunk számára ezen a szép őszi 

napon. Pihenésképpen útba ejtettük 
a Pákozdi Katonai Emlékparkot, 
ahol egy egyedülálló haditechnikai 
kiállítást tekinthettünk meg az 1848-
as eseményektől napjainkig. Fáradtan, 
de sok élménnyel gazdagodva tértünk 
haza.

Kerékpártúrán a Velencei- tó körül

Ragyogó őszi napsütésben rendezte 
meg diákönkormányzatunk 
hagyományos tanévnyitó 
közös játékát és a felsősök 
akadályversenyét. A kisebbek 
programját akadálypálya, ugrálóvár, 
labdás játékok, arcfestés, aszfaltrajz 
verseny és lufihajtogatás is 
színesítette. A nagyobbak nyolc 
változatos akadályon küzdötték 
át magukat, amelyek tesztelték a 
kreativitásukat, ügyességüket és az 
együttműködési készségüket.

Őszi zsongás

Október 17. és 21. között ismét 
megrendeztük az ősz témahetet. Az alsó 
tagozatban tanítók a hagyományoknak 
megfelelően idén is változatos 
programokkal készültek: őszi dalokat, 
mondókákat tanultak, kézműveskedtek, 
rajzoltak. Az elkészült munkákkal 
díszítették az iskola tantermeit, 
folyosóit. Csütörtökön az őszi 
betakarítási munkák megismerése 
mellett Rózsahegyi Kálmán életével 
is foglalkoztak a tanulók, majd a 
vitamin napra került sor, ahol a 
tanítók az egészséges táplálkozásra 
hívták fel a figyelmet, majd a délutáni 
hagyományos futóversennyel zárták a 
napot.

A felső tagozaton az első nap az 
egészséges táplálkozás jegyében 
vitamin nappal indult, ahová a szülők 
szebbnél szebb, finomabbnál finomabb 
csemegéket küldtek be a gyerekeknek. 
Kedden kreatív kézműves foglalkozás, 

szerdán halloweeni táncmulatság, 
csütörtökön pedig az őszi ünnepkörhöz 
kapcsolódva egy vetélkedő került 
megrendezésre. 

Köszönjük a szülők támogatását!

Ősz témahét

15 éve vesznek részt tanulóink a 
Bolyai Matematika Csapatversenyen, 
melyen a feladatmegoldások a négyfős 
csapatok tagjaitól a szövegértő, prob-
lémamegoldó, együttműködő képes-
ségeken kívül komoly taktikai érzéket 
is igényelnek. Ebben a tanévben 7 csa-
pat nevezett a versenyre iskolánkból. 
Legjobb eredményt megyei szinten a 
hetedikesek „Titoktartók” négyese érte 
el. Gratulálunk diákjainknak!

Bolyai Matematika 
Csapatverseny
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

További képek és a versenyek 
eredményei iskolánk honlapján 

tekinthetők meg: 
https://www.rozsahegyiiskola.hu

Ünnepélyes keretek között 
emlékeztünk meg péntek délelőtt 
az 1956. október 23-án kezdődő 
forradalom eseményeiről, hőseiről 
és áldozatairól. Az irodalom szakkör 
és az énekkar Kázmér-Bálint Zsuzsa 
és Nagy Ildikó tanárnők vezetésével 
színvonalas műsort állított össze és 
adott elő az iskola közösségének. 
A rajz szakkörösök pedig Kocsis-
Pésó Irma tanárnő irányításával az 
ünnep hangulatához méltó dekorációt 
készítettek. Köszönjük a munkájukat.

„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett”

Színvonalas és látványos kiállításon 
vett részt iskolánk több osztálya 
október első hetében. A Székely 
Mihály Modellező és Sportklub 
főként élethű hajómodellek építésével 
és versenyeztetésével foglalkozik, 
de a héten autó, repülő és helikopter 
modelleket is láthattunk a Szent 
Antal Népházban. A klub két tagja, 
Blaskó János és Szujó Zoltán 
érdekes tudnivalókat osztott meg a 
rózsahegyis diákokkal a modellezéssel 
kapcsolatban, bemutatva az elmúlt 
45 évben készült járműveket is. 
Köszönjük a szakszerű tárlatvezetést!

Modellezés a Népházban

Iskolánk 9 csapata vett részt a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny megyei 
fordulóján november 11-én. A színvo-
nalas feladatok megoldása ismét egy jó 
hangulatú délutánt eredményezett.

Bolyai Anyanyelvi  
Csapatverseny

November 14-én pályaorientációs 
napot tartottunk az iskolában, melyen 
minden alsós és felsős gyermek részt 
vett. A közös program a tornateremben 
zajlott, ahol érdekes rendőrségi előadást 
hallhattak a gyerekek, tájékozódhattak 
a rendőrök munkájáról, felszereléséről, 
beszélgettek a közlekedésről. 
Ezt követően évfolyamonként, 
életkoruknak megfelelően ismerkedtek 
a gyerekek a különböző szakmákkal: 
Az alsósok régi népi mesterségeket 
próbálhattak ki, szőttek, fontak, 
kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt, és erről sok-sok színes rajzot 
készítettek. A felsősök interaktív 
csoportmunkában dolgozták 
fel az ismert és kevésbé ismert 
foglalkozásokat, a helyi Bethlen Gábor 
középiskolában kipróbálhatták a pék-
cukrász mesterséget, megnézhették 
a békéscsabai Szentgyörgyi Albert 
Technikumban folyó munkát, és 
meglátogathatták a Hirschmann és a 
Linamar üzemeket, ahol betekintést 
nyerhettek az ott folyó munkába.

Pályaorientációs nap

Iskolánk diákönkormányzatának 
szervezésében november 15-én 
délután amőba bajnokságon vehettek 
részt az osztályok legjobbjai. Először 
mindenki a saját korosztálya tagjaival 
játszott, majd a legjobbak a döntőbe 
kerültek. Izgalmas csatában az idei 
bajnoki címet Mátyás Gergő 8. a 
osztályos tanuló szerezte meg.

Amőba bajnokság

100 éve született Tímár Máté. 
Neve, szellemi öröksége szorosan 
kapcsolódik Endrőd-Gyomaendrőd 
nevéhez. Ebből az alkalomból 
hirdettük meg a városi versmondó 
versenyt a gyomaendrődi általános 
iskolák 6-8. osztályos tanulói számára. 
A felhívásra a három iskolából 21 
nevezés érkezett. A versenyt november 
21-én délután tartottuk iskolánk 
drámatermében, ahol a gyerekek a 
négytagú zsűri előtt mutathatták meg 
tudásukat, felkészültségüket. 
Köszönjük Papp István László, 
mezőgazdasági vállalkozónak,  
hogy támogatása révén a legjobbak 
5000 Ft-os könyvutalványt vehettek át.

Tímár Máté  
Versmondó Verseny
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Alföldi ASZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei

Iskolánk 2 tanár-diák csapattal nevezett 
a XIII. Gyomaendrődi Disznótoros 
és Tímár János Böllérpálinka 
Emlékversenyre. A „Bethlen 
Kukták” az egyéb disznótoros étel 
kategóriában az I. helyezést érték el 
a töltött káposztájukkal. A „Bethlen 
Amatőrök” csapata pedig az egyéb 
gyümölcspálinkák kategóriában a 
Füge pálinkájukkal ezüst fokozatú 
minősítést, a sós sütemény kategóriában 
a hagymás tepertős pogácsával a III. 
helyezést szerezték meg. Köszönjük a 
fényképet Szabó Józsefnek!

Újra jeleskedtek
A tavalyi Böllérfesztiválon a 
„Bethlen kukták” csapata különdíjas 
lett a magyaros ízesítésű kolbásszal. 
Nyereményüket most válthatták 
be, így részt vehettek Gyulán a 
Luxemburgi világbajnokságra 
készülő gasztronómiai csapat 
nyilvános főpróbáján. A diákok 
betekintést nyertek a modern 
gasztronómia rejtelmeibe.

Világbajnoki rendezvényen jártak diákjaink

A 3/11. B osztály kistermelői-
élelmiszerelőállító csoportja 
szakmai kiránduláson vett részt a 
Szent Lázár Alapítvány savanyító 
üzemében Békésen, ahol a savanyú 
káposzta hagyományos készítésének 
technológiai lépéseit ismerhették meg. 
Köszönjük Makkainé Nagy-Gáspár 
Szilvia hozzáértő, színes előadását!

Savanyítóüzem-
látogatás

Diákjaink Csasztvan Milán, Knyihár 
Szabolcs és kísérőjük Molnár Andrea 
részt vettek a „Hallasd a hangod” EU-s 
ifjúsági konferencián. Lővei Andrea 
az Európai Parlament Kapcsolattartó 
irodájának irodavezetője nyitotta 
meg a rendezvényt. Jaume Duch 
az Európai Parlament szóvivője, 
kommunikációs főigazgatója is 
megtisztelte részvételével az eseményt. 

Szántó Péter „Skillek, hogy valóra 
válj” című előadása után a diákok 
vita és érvelés, önismereti, valamint 
networking skill fejlesztő tréningen, 
míg a tanárok Emberi jogi nevelési 
workshopon vettek részt. A találkozó 
lehetőséget biztosított a diákoknak az 
ismerkedésre. Fotósarok, kvízjáték 
színesítette a programot.

EU-s Ifjúsági konferencián hallatták a hangjukat a Bethlenesek

Tizenkézezer km távolság, két kontinenst 
átölelő utazás és mégis Európa, ez  
Réunion sziget, Franciaország 
tengerentúli megyéje az Indiai-
óceánban, európaik számára tele 
egzotikummal. Vendéglátónk a 
Saint–Paulban található, Émile Boyer 
Mezgazdasági Szakképző Iskola volt. 
Az itt töltött egy hét alatt lehetőségünk 
volt megismerkedni az intézményben 
folyó oktatással, ellátogattunk az 
iskola tangazdaságába is, ahol trópusi 
gyümölcstermesztéssel foglalkoznak.  
Az ottani diákoknak bemutattuk 
iskolánkat, a város és a környék 

nevezetességeit, Magyarország 
legfőbb látnivalóit, magyarul tanítottuk 
őket, magyaros ételeket készítettünk 
nekik.  Ott tartózkodásunk eredményes 
volt, hiszen a diákok nagyon lelkesek 
és érdeklődőek voltak országunk iránt, 
így tavasszal egy 12 fős diákcsoport 
fog ellátogani hozzánk. Az Erasmus + 
programnak köszönhetőn felejthetetlen 
emlékekkel gazdagodtunk, sokat 
tanultunk, kedves, barátságos 
embereket ismerhettünk meg. 
Köszönjük a lehetőséget! 

Komóczi Krisztina 
és Pintérné Tímár Éva

Személyi igazolvánnyal a világ másik végén
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Általános Iskolai egység

Három napos osztálykiránduláson vet-
tek részt iskolánk nyolcadik osztályos 
diákjai szeptember végén a zánkai 
Erzsébet-táborban. A gyerekek számos 
közösségépítő és szabadidős programon 
vehettek részt. A kikapcsolódáson túl új 
ismereteket is szerezhettek, bővülhetett 
tudásuk az ismeretterjesztő, digitális és 
szociális kompetenciát fejlesztő progra-
mokon. A digitális kalandozás alkalmá-
val nemcsak azt kellett bizonyítaniuk, 
hogy képesek együtt, csapatban dol-
gozni, jó a megfigyelő képességük és 
ismerik a szuperhősökről szóló filme-
ket, hanem azt is, hogy környezetünk 
védelme és megóvása céljából képesek 
meglévő ismereteiket alkotó módon 
felhasználni is. Szerveztek számukra 
tábori koncertet, ahol a Kávészünet ze-
nekar klasszikus és kortárs költők mű-
veit szólaltatta meg modern, pop-rock 
zenei köntösbe öltöztetve. Zenéjük hi-
dat képez a mai kor embere és az iro-
dalom között. Több verset a gyerekek 
is ismertek már az irodalomórákról, így 
az együttessel együtt énekelték azokat. 
Sajnos néhány szabadtéri programot 
el kellett halasztani az eső miatt, de a 
közösségi terek alkalmasak voltak arra, 
hogy a diákok más iskolából érkező tár-
saikkal találkozva új barátságokat sző-
hessenek. Erre a nagy léghoki és csocsó 
játszmák is remek lehetőséget nyújtot-
tak. A legnépszerűbb program azonban 
az utolsó estén megrendezett disco volt, 
ahol a fáradhatatlan, mindig segítőkész 
és mosolygós nagy tesókkal együtt tán-
colhattak. Élményekkel gazdagodva s 
azzal az elhatározással tértek haza di-
ákjaink, hogy ide szeretnének máskor, 
nyári strand időben is visszajönni, hogy 
a Balatont és annak környékét is felfe-
dezhessék.

Osztálykirándulás 
Zánkán

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium 7. és 8. 
osztályos diákjai 2022. október 
6-án a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának 
segítségével eljuthattak a Békés Megyei 
Pályaválasztási Vásárra. Az esemény 
fő célja, hogy segítsen eligazodni 
a továbbtanulás útvesztőiben a 
diákoknak és a szüleiknek. A 
pályaorientációs rendezvénynek 
köszönhetően a diákok megismerhették 
Békés megye középfokú oktatási 
intézményeit, s azok képzési kínálatát. 
A tanulóknak lehetőségük volt egyes 
szakmákat kipróbálni. Így ácsolhattak 
tetőszerkezetet, kipróbálhatták 
a fúró, a heggesztő használatát, 
készíthettek marcipánból tortadíszt, 
vezethettek targoncát, gyakorolhatták 

az újraélesztést, tesztelhették milyen 
ismeretekkel rendelkeznek egy-egy 
szakmáról. Beszélgethettek az iskolák 
diákjaival, így első kézből szerezhettek 
ismereteket a kiválasztott iskoláról. 
Több ismerőssel, volt iskolatárssal 
is találkoztak, akik most, mint 
középiskolás diákok középiskolájukat 
mutatták be. A „Kis Mesterek” játékkal 
a szervezők nemcsak arra ösztönözték 
az általános iskolásokat, hogy minél 
több középiskola kiállító standját 
keressék fel, s az ott kapott feladatokat 
oldják meg, hanem a szerencsének 
köszönhetően értékes nyereményekért 
is játszhattak. Gyarmati Rékának 
kedvezett a szerencse, értékes 
ajándékot nyert. Reméljük, hogy 
ez a rendezvény is segítette minden 
tanítványunkat abban, hogy sikerüljön 
a nekik megfelelő középiskolát 
megtalálni.

Pályaorientációs vásár

„A különféle versenyeknek nem az a 
haszna, hogy valaki megnyeri őket, 
hanem éppen az, hogy mindenki 
bemérheti a saját tehetségének szintjét.” 
Mérő László
Talán éppen ez az idézet adhatta az 
orosházi Eötvös József Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 
pedagógusainak az ötletet, hogy 
„Szárnyalj!” címmel megrendezzenek 
egy tehetségnapot a Szeged-Csanád 
Egyházmegye katolikus általános 
iskolásai számára. A tehetséges diákok 
képzőművészet, vers, logika és mozgás 
kategóriában nevezhettek. Iskolánkból 
3 szavaló mérette meg magát. Egy 
kötelező és egy szabadon választott 
verset kellett előadni a szakértő zsűri és 
a versenytársak előtt. Eredményhirdetés 
előtt izgatottan vártuk, hogy 
megszülessen a végeredmény. Kis 
Diána 3. osztályos tanuló első, Sócó 
Boglárka negyedik osztályos tanuló 
második helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Mészárosné Kiss Katalin és 
Kerekiné Kovács Klára. Vatai Botond 
7. osztályos tanuló előadását a zsűri 
különdíjjal, sok-sok elismerő dicsérettel 
jutalmazta. Felkészítői Polányi Éva és 
Tímár Erzsébet tanárnő voltak. Logika 
kategóriában 2 csapatot indítottunk. 
Bíztunk abban, hogy talpraesetten, 
gyorsan, csapatként együttműködve 
legyőzik az akadályokat, megtalálják 

a helyes megoldást. Játékos, de 
gondolkodtató feladatokat kellett 
megoldaniuk, s nemcsak más 
csapatokkal, de az idővel is meg 
kellett küzdeniük. A 4. osztályosok 
Juhász Erzsébet, Kertész Luca és Papp 
Benedek a harmadik, míg az ötödikesek 
csapata, Majoros Fanni, Gecse Péter és 
Juhász Attila a második helyen végzett. 
Felkészítőik: Varjú Diána, Farkas 
Borbála és Melis Marcell. Mozgás 
kategóriában vegyes életkorú tanulókat 
lehetett nevezni. 4-8. osztályos 
diákokból, osztályonként egy lány és 
egy fiú alkotta a csapatot. Sorversenyben 
mérhették össze gyorsaságukat, pontos 
feladatvégrehajtásukat. Szükség volt 
hajlékonyságukra, labdaérzékükre, 
ügyességükre. Végül a dobogó 
harmadik fokára állhattak. Felkészítő 
tanáraik: Kerekiné Kovács Klára és 
Irimiás Róbert. Valóban szárnyaltunk 
ezen a tehetségnapon, hiszen minden 
diákunk, akit erre a versenyre 
neveztünk, eredményesen szerepelt.

Szárnyaltunk!
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

A hónap elején rendeztük meg a Szent 
Gellért Keresztje Egyesületi bálunkat, 
melynek helyszíne a Holler étterem 
volt. Az este remek hangulatban telt és 
a sikeres bálnak köszönhetően a terve-
ink megvalósításra kerülhetnek. A ren-
dezvényen befolyt összeg egy részéből 
a gimnázium diákönkormányzata ké-
résére szabadtéri bútorokat vásárol az 
intézmény. Támogatóink és vendégeink 
hozzájárulását ezúton is köszönjük.
Október közepén iskolánk a Kner 
Emlékév ünnepségsorozat részeként 
Kner vetélkedőt és játékos sport-
versenyt rendezett a helyi általános 
iskolák és középiskolák számára. 
Október 14-én délelőtt a Kállai Ferenc 
Művelődési Központban került sor a 
műveltségi vetélkedőre, majd délután 
a benevezett gyerekek a Varga Lajos 
Sportcsarnokban egy vidám hangula-
tú sportversenyen mérték össze erejü-
ket és tudásukat. Rendhagyó módon 
alkottak a szervezők csoportokat, így 
minden korosztály és iskola képvisel-
te magát egy-egy csapatban, ezáltal 
jobban megismerték egymást a részt-
vevők. Köszönjük a szervezők Rudner 
Anett és Bernáthné Butsi Erika tanár-
nők és Pántya Sándor és Nagy Ádám 

tanár urak munkáját, valamint a 12.A  
osztályos tanulók segítségét.
Gyönyörű őszi napsütésben kirándul-
hattak Budapesten a 12.A osztály ta-
nulói, ahol az Álmok álmodói kiállítá-
son, a Holocaust Emlékközpontban és 
a Duna partján a vascipőknél jártak és 
hallgattak meg egy rendhagyó történe-
lem órát a Zachor Alapítvány jóvoltá-
ból. Kísérő tanáruk: Rudner Anett.
Az október 23-ai eseményekről nem 
csak a gimnáziumban tartottak meg-
emlékezést diákjaink, hanem a vá-
rosi ünnepségen is mi adtunk műsort. 
Örülünk, hogy iskolánk így a város 
életébe is szervesen bekapcsolódhatott. 
Felkészítő tanáruk Bernáthné Butsi 
Erika.

Októberi eseményeink
A nemrég megnyílt szarvasi 
Honvédelmi Sportközpontba először 
októberben látogattak el kadét tanuló-
ink. Balesetvédelmi oktatással kezdő-
dött a program, majd lövészeti oktatá-
son vettek részt, végül a lézeres lövé-
szeti gyakorlaton ki is próbálhatták a 
fegyvereket. Szerencsések vagyunk, 
hogy egy ilyen helyszín a közelben van, 
így a képzésben részt vevő diákok az 
elméletben tanultakat a gyakorlatban is 
kipróbálhatják. A központban szakem-
berek által tartott gyakorlati bemutató-
kon bővíthetik tudásukat. A következő 
ilyen programra már a nyolcadikosokat 
is invitáltuk a helyi és vidéki iskolákból 
és busszal utaztunk velük Szarvasra. A 
november 24-ei látogatás során először 
megismerkedtek a központtal, majd 
önvédelmi fogásokat tanultak meg, ki-
próbálták a lövészetet, végül a sportlö-
vészeti elméleti oktatást követően ismét 
kipróbálhatták a fegyvereket. Minden 
bemutatónál kiképzőtiszt foglalkozott 
a gyerekekkel. A diákok élményekkel 
telve jöttek haza. Gimnáziumunk hon-
véd kadétjainak tetszik ez a képzés, jól 
érzik magukat az iskolában. Hogy ez a 
program hosszú távon is sikeres legyen, 
folyamatosan építjük a kapcsolatokat 
társiskolákkal, szakemberekkel és a 
szarvasi központtal. A programokat a 
Honvédelmi Minisztérium támogatja és 
Nagy Ádám tanár úr szervezi.

Honvédok gyakorlatban

A gimnáziumban ez az időszak a beis-
kolázásról szól. Az intézményvezetés, 
tanáraink és tanulóink azon igyekez-
nek, hogy minél több végzős általános 
iskoláshoz jusson el a hírünk és tudo-
mást szerezzenek képzéseinkről és a 
Honvéd Kadét programról. Ennek kap-
csán meglátogatják a helyiek mellett 
a környékbeli általános iskolákat is. 
November 23-án tartottuk nyílt napun-
kat, ahová a vidéki és a helyi nyolca-
dikosokat is szeretettel vártuk. Reggel 
8 órakor megtelt az iskola folyosója 
gyerekekkel, ahol a gyors regisztráció 
során színes karszalagot kaptak, így a 
közel száz gyereket 6 csoportra osztot-
tuk. Minden csapat egy-egy húsz perces 
élményközpontú foglalkozáson vehe-
tett részt. Betekinthettek a matematika, 

természettudomány, informatika, an-
gol, német, utazás-turizmus és történe-
lem órákra. A nagy érdeklődés övezte 
a rendészeti és a honvéd képzést is, itt 
látványos rendészeti és önvédelmi be-
mutatót nézhettek meg az érdeklődők. 
Köszönjük a helyi általános iskolák pe-
dagógusainak és diákjainak, valamint 
egyéni vidéki látogatóinknak is, hogy 
eljöttek hozzánk és megtiszteltek fi-
gyelmükkel.

Novemberi eseményeink

November utolsó hétvégéjén került sor a városban az első adventi gyertyagyújtásra, 
ahol az ünnepi hangulathoz gimnáziumunk diákja, Bula Boglárka is hozzájárult szereplésével. 

Bogi szívesen vesz részt szavalataival versenyeken, megemlékezéseken, köszönjük közreműködését.
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Az orosházi készenléti rendőrség nyílt 
napjára hívták a 12. évfolyamos rendész 
tanulóinkat november 23-án. Iskolánk 
együttműködik a rendőrséggel, 
így a rendészeti képzésben tanulók 
díjmentesen vehetnek részt szakmai 
napokon, gyakorlati bemutatókon 
ezzel is bővítve tudásukat. Ezen a 
napon képet kaptak arról, hogy milyen 
munka és feladatok várnak rájuk 
a rendőrség kötelékében, hogyan 
tudnak felvételt nyerni hozzájuk, 
milyen követelményeknek kell 
ehhez a munkához megfelelniük és a 
karrierépítés lehetőségéről is beszéltek 
a diákokkal. Kísérőjük Nagy Ádám 
tanár úr volt.

Rendészeti képzés

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

November 18-án két verseny is zajlott 
Gyulán, melyeken gimnáziumunkat is 
képviselték diákjaink. A Békés Megyei 
Német Iskolaegyesület szervezésében 
került megrendezésre a „Ki mondja 
szebben?” német nyelvű prózamondó 
verseny, ahol Kiszely Kitti 9/A 
osztályos tanulónk 4. helyezést ért 
el a középiskolások kategóriájában. 
Felkészítő pedagógusa Kis-Turcsányi 
Andrea tanárnő volt. A versenyre a 
gyomaendrődi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával jutottunk 
el, segítségüket ezúton is köszönjük. 
A gyulai Karácsonyi János Katolikus 
Gimnázium pedig a Simonyi Imre em-
lékversenyt hirdette meg, amely verse-

nyen Vaszkán Milán, szintén 9/A osztá-
lyos diákunk a 9. évfolyamosok népes 
mezőnyében 6. helyezést ért el. A felké-
szülését ezúttal is volt általános iskolai 
tanára, Hunya Jolán tanárnő segítette.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok 
munkáját, diákjainknak pedig 
gratulálunk és további sikereket 
kívánunk.
Az őszi érettségi vizsgaidőszakban 
négy végzős diákunk, Lehoczki Petra és 
Sági Alíz angol nyelvből, Pintér Dorka 
és Forgács Gergő pedig német nyelvből 
előrehozott középszintű érettségi vizs-
gát tettek. A hivatalos eredmények még 
nem érkeztek meg, de mind a négyen 
szépen szerepeltek a megmérettetésen.

Eredményeink

2022. szeptember 17.-én került 
megrendezésre a Magyar Erőemelő 
Szövetség által rendezett Fekvenyomó 
Magyar Bajnokság Nagykanizsán. 
A versenyen Torma Lajos 125 kg-os 
teljesítményével első helyezést ért el 
és ezzel magyar bajnok lett. További 
sok sikert kívánunk a klubnak és a 
versenyzőknek!

Újabb Gyoma-Gym 
siker

nap nap nap
1 1 SZ K-3 1 SZ K-3
2 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4 2 CS K-4 2 CS K-4
3 K K-2 SZ-1, SZ-2 3 P K-5 3 P K-5
4 SZ K-3 4 4
5 CS K-4 5 5
6 P K-5 6 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4 6 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4
7 7 K K-2 SZ-1, SZ-2 7 K K-2 SZ-1, SZ-2
8 8 SZ K-3 8 SZ K-3
9 H K-1,K-5 9 CS K-4 9 CS K-4

10 K K-2 csak fenyő 10 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5 10 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5
11 SZ K-3 11 11
12 CS K-4 12 12
13 P K-5,K-6 13 H K-1,K-5 13 H K-1,K-5
14 14 K K-2 Z-3, Z-4 14 K K-2 Z-3, Z-4
15 15 SZ K-3 15 SZ K-3
16 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4 16 CS K-4 16 CS K-4
17 K K-2 SZ-1, SZ-2 17 P K-5 17 P K-5
18 SZ K-3 18 18
19 CS K-4 19 19
20 P K-5 csak fenyő 20 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4 20 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4
21 21 K K-2 SZ-1, SZ-2 21 K K-2 SZ-1, SZ-2
22 22 SZ K-3 22 SZ K-3
23 H K-1,K-5 23 CS K-4 23 CS K-4
24 K K-2 24 P K-5,K-6 24 P K-5,K-6
25 SZ K-3 25 25
26 CS K-4 26 26
27 P K-5,K-6 27 H K-1,K-5 27 H K-1,K-5
28 28 K K-2 28 K K-2
29 29 SZ K-3
30 H K-1,K-5 30 CS K-4
31 K K-2 31 P K-5

nap nap nap
1 1 H K-1,K-5 ÜNNEP SZ-3, SZ-4 1 CS K-4
2 2 K K-2 SZ-1, SZ-2 2 P K-5,K-6
3 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4 3 SZ K-3 3
4 K K-2 SZ-1, SZ-2 4 CS K-4 4
5 SZ K-3 5 P K-5,K-6 5 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4
6 CS K-4 6 L-1, L-2 6 K K-2 SZ-1, SZ-2
7 P K-5,K-6 Z-3 7 7 SZ K-3
8 8 H K-1,K-5 8 CS K-4
9 9 K K-2 Z-3, Z-4 9 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5

10 H 10 SZ K-3 10
11 K K-1,K-2,K-5 11 CS K-4 11
12 SZ K-3 Z-4 12 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5 12 H K-1,K-5
13 CS K-4 13 L-3,L-4,L-5 13 K K-2 Z-3, Z-4
14 P K-5,K-6 Z-1,Z-2,Z-5 14 14 SZ K-3
15 15 H K-1,K-5 15 CS K-4
16 16 K K-2 16 P K-5,K-6
17 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4 17 SZ K-3 17
18 K K-2 SZ-1, SZ-2 18 CS K-4 18
19 SZ K-3 19 P K-5,K-6 19 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4
20 CS K-4 20 20 K K-2 SZ-1, SZ-2
21 P K-5,K-6 21 21 SZ K-3
22 22 H K-1,K-5 SZ-3, SZ-4 22 CS K-4
23 23 K K-2 SZ-1, SZ-2 23 P K-5,K-6
24 H K-1,K-5 24 SZ K-3 24
25 K K-2 25 CS K-4 25
26 SZ K-3 26 P K-5,K-6 26 H K-1,K-5
27 CS K-4 27 27 K K-2
28 P K-5,K-6 28 28 SZ K-3
29 29 H K-1,K-5 29 CS K-4
30 30 K K-2 30 P K-5,K-6

31 SZ K-3

K Z Szelektív 
hulladék SZ Lom 

hulladék L

Január Február Március

Április Május

A körzetek részletes utcajegyzéke a www.dareh.hu honlapon található.
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Mátrix Fitness SE. ,,Soha nem 
lehetünk elégedettek a már elért 
eredményekkel, hanem mindig még 
jobbra kell törekednünk.”

Egyesületünk 5 versenyzője vett 
részt a HBPF Magyarország által 
megrendezett Országos Kid – fitness 
Bajnokságon. A versenyre úgy 
utaztunk, hogy tudtuk A kategóriás 
versenyzőkkel fogunk versenyezni.
Nálunk C és B kategóriás versenyzőink 
vannak.
A legjobbakkal versenyeztünk, ahol 
gyönyörűen helyt álltunk. Ezek a 
mondatok hangzottak el ,,A siker kulcsa 
saját magad vagy! Bízz magadba! 
Megtudod csinálni, én itt leszek.”

Eredményeink:
8 év alatt: Szabó Janka 2. hely,  
  Nyuzó Fanni 3. hely 
8-9 év:  Nagy Zsófi 3. hely 
10-12 év: Major Regi 3. hely 
13-14 év: Sztvorecz Gréti 1.hely
 A felkészülést folytattuk tovább 
mert pár hét múlva újabb Bajnokság 
következett. 
Budapestre utaztunk, az Angyalföldi 
Sportközpontba a nemzetközi, kiemelt 
Perfectbody Classic Országos  HBPF-
INBA Kid Fitness versenyére. A lányok 
gyönyörű gyakorlatokat mutattak be. 
Öröm volt nézni Őket, hogy mennyire 
élveznek színpadra lépni.
Eredményeink:
8 év alattiak: Nyuzó Fanni 1.hely,  
  Szabó Janka 2. hely
8-9 évesek: Nagy Zsófi 3.hely

10-12 évesek: Major Regi 1. hely
13-14 évesek: Sztvorecz Gréti 2.hely
A verseny végén rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk a bíróktól és 
Vladár Tamás úrtól, aki a HBPF 
Magyarország Elnöke.
Egyesületünk tagjai készülnek az 
utolsó versenyükre, ami december 
10.én lesz. Sok sikert kívánunk az 
összes versenyzőnknek.
,,Sokszor a legnehezebb pillanatokban 
születnek a legnagyobb sikerek.”
Hajrá Mátrix, Hajrá Gyomaendrőd

Nincs szebb ünnep Karácsony napjánál. 
Karácsonynak szép est hajnalánál. 
Tele fénylő, Csodás költészettel,
Mennyei nagy Édes szeretettel.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
Kívánunk Mindenkinek!

A Mátrix SE hírei

Az elmúlt hónapokban is sikeresen 
versenyeztek diákjaink. Az októberben 
megrendezésre kerülő Dél-kelet 
Magyarország Diák I-II. szabadfogású 

diákolimpián Püspökladányban 
Szűcs Csaba, Kovács Balázs és Klein 
Levente indult. Dobogós helyezést 
ért el: Szűcs Csaba diák I.  II. hely, 
Klein Levente gyerek I.  I. hely. Ezt 
követően a novemberi adácsi Országos 

id. Bárdosi Sándor Emlékversenyen 
Kovács Balázs és Klein Levente indult. 
Levi két súlycsoportban is birkózott 
és mindkettőben első helyezést ért 
el. Gratulálunk versenyzőinknek és 
köszönjük a támogatást.    Hencz WSE

Birkózás
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Október 23-án került megrendezésre 
Varsóban az Európai Olimpiai 
reménységek versenye. A népes 
versenyben U14 korcsoportban -57 
kg súlycsoportban egyesületünk 
versenyzője, botos lujza megszerezte 
az I. helyet.
A következő versenyre november 
5-én került sor Cegléden. A serdülő 
korcsoportos versenyzők Országos 
Bajnoksága, ahol a Gyomaendrődi 
Judo Klubot két induló képviselte:
botos lujza -57 kg súlycsoportban 
pontszerző V. helyen végzett, 
fekécs Gyula -66 kg súlycsoportban 
a dobogó legfelső fokáig jutott. Ezzel 
ismét megszerezte az Országos 
bajnoki címet.
November 19-én, Mezőtúron az Ászok 
Judo Club rendezésében „Mindenki 
aranyérmes” judos vetélkedőn vettünk 
részt, melyen 6 csapat versenyzői 
küzdöttek. A meghívásnak eleget 
téve egyesületünk 18 judokával 
képviseltette magát:
bencsik Attila, brassó Krisztina, 
Csapó Gergő béla, Csatári bertalan 
Tibor, félix noel, földesi Hanga, 
Gaál bella, Gaál blanka, Harkai 
Márton, imre Dávid benett, Kovács 
Kornél, rómer nina bella, szabó 
balázs bendegúz, szabó Milán 
sándor, szarka péter, Tari Krisztián, 
Tóth Gábor, Tóth Zalán bence.
A vetélkedős verseny nagy sikert 
aratott a legkisebbek körében is, akik 
között voltak olyanok is, akiknek ez 
volt életük első versenye.
Az ide évben még nem értek véget a 
versenyek. Az edzések megszokott 
ütemben folynak tovább, hiszen 
november 26-án 4 judokánk 

Romániában méretteti meg még magát, 
illetve az év utolsó rangos versenye a 
Diák C korosztály számára rendezett 
Országos Bajnokság Mórahalmon.
A versenyek után, december  
10-én kerül megrendezésre a XV. 
Gyomaendrődi Judo Gála. A gálán 
értékeljük és díjazzuk judokáink egész 
éves munkáját, versenyeken való 
részvételüket és eredményeiket.

Gratulálunk minden versenyzőnknek 
az idei évben elért eredményéhez!
Köszönjük edzőnknek, Katona 
Ákosnak kitartó munkáját és a 
versenyekre való felkészítéseket! 
Támogatóink: 
- Nemzeti Együttmüködési Alap, 
Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket 
Kíván a Gyomaendrődi Judo Klub

Újabb sikerek a Gyomaendrődi Judo Klubnál

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Gyomaendrődön a 
karácsonyi ünnepekre való tekintettel a hulladékszállítás időpontjai, az alábbi rend szerint változnak: 

- Az i. körzetben december 23-án, pénteken lesz a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés, december 26. 
hétfő helyett.

- Az v. körzetben december 27-én, kedden szállítják el a kommunális (vegyes) hulladékot a cég munkatársai, 
december 26. hétfő helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig 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!
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Októberben és novemberben sem 
pihenhettek a tornászok, ismét 
versenyen voltunk, méghozzá az őszi 
szezon, azaz az idei év utolsó fitkid 
és dance free megmérettetésein. 
Mindkét verseny országos szintű 
megmérettetés volt, így ezek az 
eredmények még értékesebb a 
gyerekek számára.

2022.10.08-án kora reggel 
Pesterzsébetre utaztunk, hogy a 
fitkid versenyzőink részt vehessenek 
az Országos Fit Kid Dance és Dance 
Show versenyen.  Egyesületünket 22 
gyomaendrődi lány képviselte, nem 
is akárhogyan. 

Eredmények:
OrsZáGOs bAjnOKOK: 
Kiskutyák, Szilágyi Csilla
EZÜsTérMEs: Fekécs Noémi
brOnZérMEsEK: 
Lövei Kíra, Vatai Boglárka 
6. hely - Szülinapi buli csapata
9. hely - Gellai Zoé Aisa, Poco Loco 
csapata

Csipai Csepke, a legfiatalabb 

versenyzőnk most csak versenyen 
kívül adta elő gyakorlatát, amit a 
közönség végig állva tapsolt. Nagyon 
büszkék vagyunk Rá!
A már megszokott módon a 
Kiskutyák csapata újra elhozta 
a bajnokoknak járó kupát, ezzel 
idén már 3x-os ORSZÁGOS 
BAJNOKOK lettek! Szuper 
teljesítmény a lányoktól.
Csapat tagjai: Bedő Bianka, Bujdosó 
Cintia, Gaál Bella, Hornok Helka, 
Nyerges Kéla, Szilágyi Lara
szilágyi Csilla régi-új versenyzőnk - 
2 év kihagyás után - 18 évesen újra 
megmérettette magát és gyönyörű, 
hibátlan gyakorlatával megszerezte 
élete első ORSZÁGOS BAJNOKI 
címét. 
fekécs noémi szintén egy szép 
gyakorlatot mutatott be, melynek 
eredményeképpen felállhatott a 
dobogó második fokára.
A harmadik hellyel két lány is 
büszkélkedhet: a 16 éves lövei Kíra 
valamint a 6 éves vatai boglárka. 
Mindketten gyönyörű gyakorlattal 
kápráztatták el a nézőket.
A szülinapi buli csapat gyakorlata 

sokat fejlődött az előző versenyekhez 
képest, ami most a hatodik helyre 
volt elegendő. 
Csapat tagjai: Gubucz Kata, 
Hoffmann Hanna, Samu Hanna, 
Szikszai Szelli, Szujó Anikó, Tóth 
Kamilla, Tóth Tünde 
A poco loco csapata egy nagyon 
erős mezőnyben versenyzett, és most 
a 9. helyet szerezték meg. 
Csapat tagjai: Barta Kinga, Feke 
Miléna, Gellai Zoé, Tóth Mirtill
Gellai Zoé most mutathatta be 
versenyen először új gyakorlatát, 
ami a nagyon népes mezőnyben a 9. 
helyre volt elegendő.

2022.11.20-án Balatonfüredre 
utaztunk, ahol a Magyar Fit Kid 
Szövetség IV. alkalommal rendezte 
meg a Fit Kid Dance Free versenyt.
Ezen a versenyen 
rekordszámú nevezés volt: 
23 egyesület 380 versenyzője 
mérettette meg magát. A KörösFit 
Diáksport Egyesület ezen a versenyen 
5 versenyzővel (6 versenyszámmal) 
próbálta ki magát ezen a táncos 
versenyen.
szilágyi Csilla egyéni kategóriában, 
illetve a Wonderland csapat (Csipai 
Csenge - Fekécs Noémi - Gombkötő 
Zsófia - Szilágyi Csilla) is a 2. 
helyen végzett, így elhozták a szépen 
csillogó ezüstérmet.
Csipai Csepke egy gyönyörű 
gyakorlatot mutatott be, és a nála 
idősebb lányokból álló népes 
mezőnyben az előkelő 4. helyen 
végzett!
További eredmények:
fekécs noémi - 8. helyezés 
Gombkötő Zsófi - 10. helyezés
Csipai Csenge - 11. helyezés
Szívből gratulálunk Mindenkinek! 
Nagyon büszkék vagyunk a 
lányokra! Ez egy méltó lezárása volt 
az őszi versenyszezonnak!

Most egy kis pihenés következik 
a fitkid sportban, és tavasszal 
újult erővel, még több KörösFit-
es versenyzővel folytatjuk a 
versenyeken való részvételt. 

A torna diákolimpiai versenyek 
ellenben még csak most kezdődnek, 
így a gyomaendrődi torna élet 
folyamatos pezsgésben van, és ismét 
nagy létszámú versenyzővel vágunk 
neki a diákolimpiai sorozatoknak.

Hajrá KörösFit!

Ismét országos bajnokok a KörösFit-es lányok


