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Apám, Haiman György kivételes 
családba született 1914-ben, 
Budapesten. Édesanyja Kner Ilona, 
Kner Izidor idősebb leánya, édesapja 
Haiman Hugó kereskedelmi iskolai 
tanár, francia, német, orosz és más 
szláv nyelvek tudora volt.
Nagyapja, Kner Izidor a 
könyvkötőmesterséget kitanulva 
vándorévei után szinte fillérekből, 
szegényes eszközökkel alapította a 
mára ikonikussá vált gyomai Kner 
nyomdát. Apám, születése után, 
1914-től majdnem hat esztendőt 
töltött édesanyjával Gyomán a Kner 
családdal, mivel édesapját a háború 
kitörésekor behívták katonánk, majd 
hadifogságba került, s az oroszok 
Szibériába száműzték. Hatévi fogság 
után került vissza Magyarországra, 
s akkor ölelhette magához először 
gyermekét, Gyurit.
Haiman Hugó sokat bábáskodott a 
Kner nyomda könyvei körül: fordított, 
lektorált és szerkesztett, jó kapcsolatot 
ápolt az egész családdal. Korai halála 
miatt Kner Izidor és legidősebb fia, 
Imre vette át apám szellemi irányítását. 
Izidor és Apám rajongásig szerették 
egymást, Gyurka volt az első unoka. 
A nagyapa és Imre is rengeteget 
foglalkozott a kisfiúval, és később, 
amikor Ilona és Apám visszaköltözött 
a pesti lakásba, sem volt ez másként. 
A család, a nyomda, a mesterség eleve 
meghatározta Apám érdeklődését, 
nem volt kétséges, hogy melyik úton 
haladjon előre. Imre nagyon korán 

felébresztette vonzalmát a szép 
könyvek, a tipográfia és a grafika 
iránt. Apám egész életében Kner Imrét 
tekintette tanárának.
A Kner család nagy szeretettel vette 
körbe édesapámat; Izidor többi 
gyermeke, Endre, Albert és Erzsébet 
is jó barátságban volt Gyurkával. A 
jó kedélyű, könnyed Endre – a család 
„kakukktojása” - különös emberekkel 
barátkozott, anélkül azonban, hogy 
velük teljesen azonosult volna. 
nagyon szomorú véget ért, a 2. magyar 
hadsereg munkaszolgálatosaként 
1943-ban a Don kanyarban veszett 
el. Albertban óriási művészi hajlam 
és érdeklődés lakozott, Erzsébettel 
együtt Bécsben és Lipcsében tanult, a 
második világháború elől Amerikába 
menekülve, különleges talentumát 
Chicagóban kamatoztatta. Erzsébet, 
aki könyvkötő lett, és sok szép kötés 
őrzi tehetségét, a háború után, Albert 
kérésére szintén kivándorolt.
Még a reáliskola idejében Kaesz 
Gyulához járt, aki ugyan belső építész 
volt, de nagyszerűen rajzolt, szakmailag 
és emberileg is nagy hatással volt 
Apámra, nagyon sokat tanult tőle.
Hogy a Knerek művészete milyen mély 
hatást tett Apámra, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a reáliskolában 
kitűnően érettségizett diák, tanárai 
döbbenetére nem az egyetemet, hanem 
a nyomdászatot választotta. Kner Imre 
javaslatára két műhelyben gyakorolta a 
betűszedő szakmát, Gyomán és Pesten 
a Hungária Nyomdában, Imre pedig 

grafikai munkák gyakorlásával látta el. 
Ezekben az években készítette a legtöbb 
magánkiadványt. Albert javaslatára 
1933-1934-ben az Atalier művészeti 
magániskolába járt, grafikus tanárai 
Kner Albert és Végh Gusztáv voltak. 
Az építész-iparművész Kozma Lajos és 
a keramikus Gádor István is tanította. A 
Szegedi Fiatalokkal, Ortutay Gyulával, 
Buday Györggyel – akikkel Kner 
Imre ismertette meg- élénk levelezést 
folytatott. Általuk tartotta Radnóti 
Miklóssal is a kapcsolatot, akinek 
1937-ben megjelent Meredek út című 
kötetét Édesapám tervezte.

(Folytatás a következő oldalon...)

Haiman Ágnes: Apám és Gyoma, Apám és a Kner-ház
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1946-tól 1948-ig Édesapámat bízták 
meg a gyomai nyomda vezetésével, amit 
később úgy értékelt, hogy a nyomda 
szempontjából a kneri tradíciókat 
sikerült ugyan életben tartani, de a 
jövőre való felkészülésre nem maradt 
energia. Budapestre visszatérve, 1948-
ban az Iparművészeti Főiskolán Szántó 
Tiborral és Lengyel Lajossal együtt bő 
egy évig tanított. Az ötvenes években 
végezte el a Műszaki Egyetem papír- 
és nyomdaipari szakát, gépészmérnöki 
diplomát szerezve. 1957-től tervezői 
feladatokat kapott a Helikon 
Könyvkiadótól, majd 1967-től ismét az 
Iparművészeti Főiskolára került, ahol 
nyugdíjazásáig a Tipo-grafikai Tanszék 
tanszékvezető tanára lett. Ekkor kezdte 
el nyomdászattörténeti kutatásait, 
a rengeteg tervezése, kutatása, 
kitüntetése felsorolhatatlan…
Kner Ilona, Apám édesanyja 
háztartásbeli és anya volt, ahogyan 
annak idején a legtöbb asszonynak 
a család ellátása jutott feladatul. 
Nagymamám egész életét sok 
szomorúság kísérte, hosszú éveken át 
nélkülöznie kellett a hadifogságban 
sínylődő férjét, második gyermekét, 
Ferencet többedmagával, húszévesen 

ölték meg. Nagymama kerestette, amíg 
élt. Apám halála előtt egy évvel, 1995-
ben derült ki, hol ölték meg az öccsét.
Édesapámat és Pörke nénit, ahogy 
a családban Erzsébetet hívták, nagy 
barátság fűzte össze. Apám élete 
utolsó éveiben minden esztendőben 
meglátogatta őt. Pöri néni túlélte 1996-
ban meghalt Apámat, 101 évesen, 
1998-ban, Chicagóban hunyt el.
Azzal kezdtem, hogy Édesapám 
kivételes családban született, ebben 
a pár sorban azonban aligha lehet 
érzékeltetni ennek a családnak 
a nagyszerűségét, tehetségét, 
összetartását, Izidor dédapánk 
zsenialitását. A mostanában előkerült 
levelek, amelyekből reményeim 
szerint könyv is készül majd, hitelesen 
tanúskodnak az Izidor elindította útról, 
amely mindig a tehetség, a tisztesség, 
az őszinteség és a becsületesség 
útja volt. Ezen az úton jártunk mi 
is, több-kevesebb sikerrel, de soha 
nem veszítjük el a reményt, hogy 
elmondhassuk magunkról, méltók 
vagyunk őseink hírére, nevére.
Ez az emlékezés nem jöhetett 
volna létre Erdész Ádám Tervező, 
kutató, tanító című munkája  

(Kner Nyomdaipari Füzetek 24., 1992) 
nélkül – segítségemre volt már sokszor, 
köszönet illeti érte!
A cikk mellé kerül fénykép, Haiman 
Petra fotója, Édesapám kedvence.

Haiman Ágnes: Apám és Gyoma, Apám és a Kner-ház (folytatás)

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2022. július 1-től visszavonásig

                    TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő Népház MÁV Szab.tér MÁV Szab.tér Népház Öregszőlő

4:45 --- 4:55
4:55 5:05 5:10 Mamut 5:20 5:30
5:30 5:40 5:45 6:05 6:10 6:15
6:20 6:30 6:35 6:40 ---- E        6:55 7:00 Kond.úton

6:50 6:55 Nagyl-ra
Szarv.út7:05 7:10 R E        7:30 ---- ---- 7:35 E R     7:55
Nagylról 7:05 7:20 E      7:35 7:40

8:10 E        8:25 8:30 Fürdő 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10 Fürdő

11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35 13:50 13:55 E R   14:10 14:20 Kond.úton

14:15 14:20 ---- E      14:35
Szarv.út14:25 14:40 E      14:55 15:00 Fürdő

14:50 E      15:05 15:10 15:25 15:35 Fürdő E 15:45 R Nagyl-ra
15:50 15:55 E R   16:10 16:20 Kond.úton

Nagylaposról 16:15 R E      16:30 16:35
Szarv.út16:25 16:30         16:40 16:55 17:00 Fürdő E      17:15

17:20 17:30 17:35
19:15 19:20 Fürdő 19:30

19:40 19:50 19:55 21:20 21:25 21:35
21:35 21:45

             TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
4:45 ---- 4:55

4:55 5:02 5:07 Mamut 5:20 5:30
5:30 5:40 5:45 6:05 6:10 6:20
6:20 6:30 6:35 6:50 ---- E        7:00 7:05 Kond.úton

Szarv.út 7:10 7:20 E        7:35 7:40 7:50 7:55 E        8:10
8:10 E        8:25 8:30  Fürdő 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10 Fürdő

11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35

14:15 14:20 ---- E      14:35 14:45 Kond.úton
Szarv.út14:50 14:55 E      15:05 15:10 Fürdő 15:50 15:55 Fürdő E      16:10

16:20 E      16:30 16:35 16:55 17:00 17:10
17:20 17:30 17:35 19:15 19:20 Fürdő 19:40
19:40 19:50 19:55

21:20 21:25 21:35
21:35 21:45

E: LIDL-hez is közlekedik
R: Rózsahegyi Iskolához is 
közlekedik

 

RENDKÍVÜLI 
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy a DAREH BÁZIS 

Nonprofit Zrt.  
2022. június 27. napjától 
(hétfő) - előreláthatólag -  

2022. augusztus 31. napjáig, 
a hőségre való tekintettel 
04:00 órától kezdi el a 

településeken a hulladék 
begyűjtését.

Kérjük, hogy a hulladékot – a 
gyűjtési napot megelőző 

este helyezzék ki az ingatlan 
elé. 

Megértésüket köszönjük!
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
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Polgármesteri tájékoztató testületi döntésekről
Önkormányzatunk a nyári időszakban 
szokta elvégeztetni az önkormányzati 
tulajdonú, oktatási és nevelési 
munkában résztvevő ingatlanok 
felújítási munkáit, amelyekről már 
a költségvetési rendeletben döntés 
született. A bekért árajánlatok alapján 
mindezt magasabb összegből kell 
megvalósítanunk, illetve a tervezett 
munkálatok mellett újabb kérelmek 
kerültek a Képviselő-testület elé.  A 
négy fejlesztés megvalósítása 12,4 
millió Ft-ba kerül majd. Döntésünk 
alapján:
- a Vásártéri Óvoda udvarán egy 
230 m2 felületű térburkolat kerül 
felújításra,
- a Tulipános Óvodánál egy 28 m 
hosszú trapézlemez kerítés épül,
- kiegészítjük a Gyermekliget Óvoda 
pályázaton elnyert forrását, hogy 
megvalósíthassák az udvari játékok 
felújítását,
- a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskolánál egy új 
kerékpártároló építését támogatjuk  
15*12 m méretű térkőburkolat és  
2 db 6 m-es összekötő járda 
építésével.
Közös megegyezéssel megszüntettük 
városunk közigazgatási területén 
a helyi, menetrend szerinti 
autóbuszjárat biztosítására a 
MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-
vel 2017. július 31-én megkötött 
közszolgáltatási szerződést. 
A koronavírusjárvány miatt 
érvényben lévő rendelkezések 
szerint, két éven keresztül nem 
változtathattunk a korábban 
megkötött szerződés feltételein, 
illetve az abban meghatározott 
árakon. Az áremelkedések - bér-, 
üzemanyag, üzemeltetési költségek 
- miatt a szolgáltatónak jelentős 
vesztesége keletkezett, amelyet 
jelzett az önkormányzat felé. 
Mivel az érvényben lévő szerződés 
akadályozta a rugalmas reagálást a 
változó költségekre, azért a szerződés 
megszüntetése mellett döntöttük. 
Egyúttal megbíztuk a MOBILBUSZ 
Közlekedési Kft.-t, hogy a 
megváltozott menetrend alapján 
lássa el a közszolgáltatást december 
31-ig. A költségek emelkedése 
miatt csökkent a járatszám, változik 
a menetrend. Igyekeztünk olyan 
járatpárokat törölni, amelyen 
kevesen utaztak, és olyan az 
időszakban voltak, melyben esetleg 
a Volánbusz járatával megoldható 
a közlekedés. Emelkednek a jegy- 

és bérletárak is. Önkormányzatunk 
havonta több, mint kétmillió 
forintot költ a buszközlekedés 
fenntartására. Döntöttünk arról is, a 
város közigazgatási területén a helyi, 
menetrend szerinti autóbuszjárat 
üzemeltetésének felülvizsgálatát 
külső szakértő bevonásával végezzük 
el.  
Beszámolt a KHESZ a 2021-
es tevékenységéről. Az alapos 
tájékoztató a halgazdálkodásról, a 
horgászturisztika fejlesztéséről, a 
jegyértékestés alakulásáról és annak 
tapasztalatairól is szólt. Részletes 
kimutatást kaptunk a betelepített halak 
mennyiségéről. Megelégedettséggel 
vettük, hogy a Fűzfás-zugi holtágon 
rendszeresek az országos versenyek, 
a pálya folyamatos fejlesztése 
és karbantartása is kiemelkedő.  

A holtágakba közel 35 millió forint 
értékben telepítettek halat, amellyel 
túl is teljesítették a szerződésben 
foglalt mennyiséget. A beszámoló 
kitért a vízpótlási feladatok 
ellátására, és halőrzési tevékenységre 
is. Ismételten megállapíthattuk, hogy 
jó gazda módjára kezeli a KHESZ 
az önkormányzati vízterületeket, 
kiválóan teljesíti a szerződésben 
vállalt feladatok ellátását.
Támogattuk az Endrődiek Baráti 
Köre Egyesület kérelmét, hogy Tímár 
Máté író születésének centenáriuma 
alkalmából közterület kerüljön 
elnevezésre az íróról. A Baráti kör 
által javasolt terület az endrődi 
városrészen, a katolikus templom, 
az orvosi rendelő és a piactér közötti 
területen lesz. Az érintett terület 
földhivatali megosztása után a Tímár 
Máté sétány nevet kapja.

A helyi önkormányzat feladatkörébe 
tartozó ebrendészeti tevékenység 
ellátását önkormányzatunk - 
közszolgáltatási szerződés keretén 
belül - a Zöldpark Gyomaendrőd 
Nonprofit Kft.-vel látja el. Az 
ebrendészeti telep üzemeltetését, 
fenntartását, valamint az 
ebrendészeti tevékenység feladatot 
a kft. járási szinten fogja ellátni, mert 
a gyomaendrődi járás települései 
nem rendelkeznek a feladat 
ellátáshoz szükséges feltételekkel. 
A csatlakozó települések az 
üzemeltetési költségekhez 
lakosságszám-arányosan járulnak 
majd hozzá. 
Több, mint 160 millió forint 
értékben épülnek utak, parkolók, 
járdák. A Városháza - Toronyi út 

közötti szakasz (1600 m) teljes 
pályafelújítása 40 millió Ft-os 
Belügyminisztériumi támogatása 
mellé 13 millió forintot tesz 
hozzá a város. A saját forrású 
útfelújítási munkák költségei az 
előzetes árajánlatok alapján kb. 
13 millió forinttal haladták meg a 
rendelkezésünkre álló forrást. Mivel 
a műszaki tartalmat nem akartuk 
csökkenteni, és a közbeszerzési 
eljárást sem szándékoztunk újra 
indítani, ezért két parkoló építésének 
átütemezéséről döntöttünk: a Fő 
út 12. szám és a Vásártéri Óvoda 
előtti parkoló építését 2023-ra 
ütemeztük át. Az idei munkák 
finanszírozásához a költségvetési 
forrásból 114 millió forintot 
biztosított a képviselő-testület.

Vásártéri lakótelep (22-32-33) 150 m
Vásártéri lakótelep (parkoló) 25 m
Vásártéri lakótelep (18-21) 173 m
Kossuth út Pásztor János utca kereszteződés 20 m
Jókai utca Fő út és Botond utca között 112 m
Fő út Ipartelep út és az Újkert sor között 678 m
Egyházi iskola 1. 102 m
Egyházi iskola 2. 35 m
Selyem út - Október 6. ltp. 253 m
Október 6. ltp. 34 m
Október 6. ltp. Kondi park 18 m
Apponyi út 138 m
Fő út (Napkeleti) 35 m
Selyem úton kereszteződések kanyarodó ívének építése 5 * 14 m
Béke utca 373 m
Öregszőlő 2000 m2

Kátyúzás 2000 m2

Toldi Balázs polgármester
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A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei
Nevelési évünk utolsó időszakában is 
színes programok vártak gyermeke-
inkre és intézményünk dolgozóira.
- Gyermeknapon az endrődi és 
a gyomai városrészen is Motoros fel-
vonulást tartottunk. Kismotorokkal, 
futóbiciklikkel, rollerekkel szeltük át 
városunk utcáit. 
Tücsök Peti és Hangya Levi zenés 
gyermekműsorával, ugrálóvárral, tor-
ta és jégkrém fogyasztásával folytató-
dott a vidám délelőtt
Kis bölcsiseink számára egy Tipegős 
gyermeknapi programot varázsol-
tunk: újonnan készített ügyességi já-
tékok, légvár, óriás buborékok és fi-
nomságok várták a gyerekeket.

- Május 27-én, délután elbú-
csúztunk nagycsoportos gyermeke-
inktől, akik ősszel már az iskolába 
készülnek. Ballagó tarisznyáikba 
beleraktuk óvodás éveik sok szép él-
ményét, a szeretetet, a barátságot, sok 
örömet és bátorítást!
Bölcsődénk három éves gyermekei is 
megkapták pöttyös batyujukat, amely-
lyel már szeptembertől óvodába in-
dulnak. Ünnepi délelőttön kívántunk 
nekik sok örömet az óvodás évekre.

- Az Erasmus+ projektünk ke-
retében 3 napos programsorozat ke-
rült megrendezésre Gyomaendrődön 
intézményünk szervezésében. Szere-
tettel  vártuk és fogadtuk a projektben 
részt vevő partnereinket: debreceni 
Mesekert Óvoda, a szatmárnéme-
ti Liceul Reformat Óvoda, valamint 
a nagyenyedi Gradinita cu Program 
Prelungit Primii Pasi Óvoda 21 fős, 
óvodapedagógusokból álló delegáci-
óját. Számukra és intézményünk dol-
gozóira négy napos, gazdag program-
sorozat várt városunkban.
Az Erdei Óvodában, együtt a gyere-
kekkel ismertük meg a Hármas Körös 
élővilágát, környezetvédelmi játéko-
kat játszottunk, megtanultunk nádi 

játékokat készíteni. Ellátogattunk a 
Bárka Látogatóközpontba 
A program második napján pedig meg-
rendeztük a projekt zárókonferenciáját 
a Kállai Ferenc Művelődési Központ-
ban. Itt Toldi Balázs polgármester úr 
mondott köszöntőt, melyben kitért az 
intézmény színvonalas szakmai mun-
kájára és az önkormányzat felelősség-
vállalására az óvodai feladatellátás 
korszerű feltételinek biztosítása iránt. 
A több mint kétéves pályázati progra-
mot Kovács Péterné intézményvezető 
mutatta be. A fenntartható pedagógia 
– Játékosság a környezeti nevelésben 
kora gyermekkorban címmel tartott 
előadást dr. Pálfi Sándor, a Debrece-
ni Egyetem Gyermeknevelési és Fel-
nőttképzési Karának tanszékvezető 
főiskolai tanára és dékáni referens.
A szakmai programok mellett az élmé-
nyek is teret kaptak: a gyomaendrődi 
kulturális értékeket és turisztikai lát-
ványosságokat is megmutattuk ven-
dégeinknek. Megismerték többek kö-
zött Szent Antal kultuszát dr. Szonda 
István muzeológus által, és persze 
megkóstolták a sütőház hamisítatlan 
kemencés kelt tésztáit is. Ellátogat-
tunk az Aranka Babamúzeumba, majd 
sárkányhajóztunk, sétahajóztunk. Vé-
gigsétáltuk a lombkoronasétányt és 
tanösvényt, valamint a Liget fürdőben 
is voltunk.
- Felemelő ünnepségen, Buda-
pesten az Állatorvostudományi Egye-
temen vettük át az „Állatbarát Óvoda 
2022.” címeket. Csemetekert, Marga-
réta és Százszorszép Óvodánk részére 
Prof. Dr. Sótonyi Péter az egyetem 
rektora adta át a díjakat. Hazánkban 
azok az óvodák érdemelték ki az el-
ismerést, akik kiemelkedően sokat 
tesznek az állatvédelemért és arra 
törekednek, hogy beépítsék a felelős 
állattartást a nevelésbe változatos és 
kreatív programok segítségével.
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Idén harmadik alkalommal hirdette 
meg a Diószegi Oktatási Kulturális 
Sport és Hagyományőrző Egyesület 
a Diószegi Nemzetközi Népzenei 
Versenyt. Iskolánkból négy 
korcsoportban indultak versenyzők 
egyéni illetve csoportos népdalének 
kategóriában. Első korcsoportban 
Filimon Nóra 1. a osztályos tanuló, 
második korcsoportban Gyomaendrődi 

Virágszálak néven Nagy Ketrin 3. b, 
Pintér Száva 3.b, Tóth Írisz Szofi 3. 
b, Varga Eszter 3. a osztályos tanuló, 
harmadik korcsoportban Balázs 
Bence 6. a osztályos tanuló, negyedik 
korcsoportban pedig Giricz Emese 
7.b osztályos tanuló indult. Minden 
versenyzőnk EZÜST minősítést kapott. 
Büszkék vagyunk a szép eredményre.

Diószegi Nemzetközi Népzenei Verseny

„Jó itt télen, jó itt nyáron,
nincs is jobb hely a világon.”

Az idei programsorozat az osztályok 
által szervezett rendhagyó órákkal 
vette kezdetét. Vendégeink változatos 
előadások keretében ismertették meg a 
tanulókkal munkájukat, hobbijukat. Ezt 
követően iskolanévadónkra Kis Bálint 
rektortanítóra emlékeztünk meghívott 
vendégeinkkel, diákjainkkal.
Az irodalmi színpad és az énekkar 
szép műsora után koszorúzásra került 
sor, majd díjátadások következtek.
Az idei Kis Bálint-díjasok Hornokné 
Lapatinszki Gizella tanító, valamint 
Varjú Zétény 8.a osztályos tanuló. A 
Kis Bálint Iskola Kiváló Diákja címet 
Ignácz Csenge érdemelte ki közösségi 
és tanulmányi tevékenységéért. A 
Gyomaendrőd jó tanuló, jó sportolója 
elismerést Toldi Balázs polgármester 
Fekécs Gyula 8.a osztályos diáknak 
adta át.
Az év pedagógusa: Bela Tibor, az év 
diákja: Csaba Fruzsina, az év szülője: 
Varjúné Farkas Enikő Vanda, az év 

közössége díjat pedig Izsó Gabriella 
osztályfőnök vezetésével a 4.b osztály 
kapta.
Ökrös Katalin és Kereki Irén 
Diákönkormányzatot segítő 
pedagógusok a „Darvas Tibor 
Illusztrációs Verseny” és a „Beranek 
Ottóné Szépíró Verseny” helyezettjeit 
jutalmazták. Kónya Márta egykori 
kollégánk új díjat alapított édesanyja, 
Kónya Istvánné pedagógus emlékére, 
az Ilona-Nefelejcs elismerést, melyet 
első alkalommal Ignácz Csenge 8. b 
osztályos tanuló vehetett át. Idén két 
nyolcadikos tanuló Csernyeczki Laura 
és Vaszkán Milán a sport területén 
nyújtott eredményes munkájáért 
Halász István-díjban részesült.
Az ünnepélyes megnyitót követően 
a tornateremben Lehóczkiné Timár 
Irén alpolgármester, a Helyi Értéktár 
Albizottság munkájáról, településeink 
természeti, kulturális értékeiről 
tájékoztatta iskolánk vendégeit, 
majd baráti beszélgetéssel zárultak 
a délelőtti programok. Délután 
pontszerző ügyességi játékokon 

tehették próbára leleményességüket, 
ügyességüket a gyerekek, a szerzett 
pontjaiknak megfelelően szép 
ajándékokkal térhettek haza. Este 
a Művelődési Házban szülők-
gyermekek pedagógusok előadóestjén 
varázsolták el a nézőközönséget 
tehetséges fellépőink.
A második napon az osztályok 
vetélkedőjével - a Kis Bálint Próbával 
- folytatódott a program, majd a 
Diákönkormányzat megtartotta 
éves közgyűlését, melyen a diákok 
értékelték közösségi eseményeinket, 
majd átvehettték jutalmukat a 
hulladékgyűjtés helyezettjei.
A családi délután eseményeire nagyon 
sok szülő, nagyszülő, érdeklődő 
látogatott el, izgatottan várták a 
délután színvonalas, változatos 
műsorait. Varjú Zente és Várkonyi 
Ádám diákvezetők szervezték meg 
a különleges járművek bemutatóját, 
majd Ilyés Zoltán - Zoli bácsi - és 
kutyája Odi bemutatóján tapsolhattunk 
az ügyes házi kedvencnek.
A „Mi vagyunk a sztárok” elnevezésű 
színpadi előadás során a nagy és 
kisdiákok zenés, mókás produkciói 
mindannyiunkat felvidítottak, 
elvarázsoltak. Fergeteges hangulat 
alakult ki, felnőttek és diákok 
egyaránt átadták magukat a zenének 
és a jókedvnek. A nap végén 
Hevesi Imre vidám hangulatú 
koncertjén tapsolhatott, énekelhetett 
gyerek, szülő, pedagógus. A Kis 
Bálint Napok rendezvénysorozata 
tombolasorsolással zárult, az értékes 
ajándékoknak szívből örültek 
diákjaink.
Iskolánk legnagyobb közösségi 
programja mindannyiunk számára 
felfrissülést hozott a tanévben 
végzett munka után és erőt adott a 
tanévzáráshoz.
Köszönjük a szülők önzetlen 
felajánlásait, segítő tevékenységét, 
diákjaink szép eredményeit, előadásait.

Kis Bálint Napok 2022
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2022. június 18-án a két végzős 
nyolcadik osztály diákjai búcsút 
intettek osztálytermüknek, társaiknak, 
tanáraiknak, az iskolapadokat 
szeptembertől más középiskolákban 
koptatják. Virágba borult az udvar, 

a folyosó, a tantermek. Ünneplőbe 
öltözve érkeztek a ballagók, még 
egyszer, utoljára együtt voltak! A 
ballagási ünnepély a Hősök úti iskola 
udvarán került megrendezésre, szülők, 
nagyszülők, rokonok izgatottan 

várták a gyerekeket. Megtisztelték 
jelenlétükkel az ünnepséget: Domokos 
László az Állami Számvevőszék 
elnöke, Teleki-Szávai Krisztina 
igazgató asszony, a Gyulai Tankerületi 
Központ igazgatója, Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd Város polgármestere, 
Braun Márton a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Nagy-Kulik 
Zsuzsa a Szülői Szervezet elnöke 
valamint a társintézmények vezetői. 
Versek, dalok, búcsúbeszédek, 
gondolatok, emlékek, élmények, 
érzések kavarogtak a „sokszínű 
csodában”. Bölcs útravalókat, szép 
gondolatokat kaptak a nyolcadikosok 
Teleki-Szávai Krisztina, valamint 
Ágostonné Farkas Mária igazgató 
asszonyoktól és a két osztályfőnöktől 
is. Jutalmazáskor minden végzős diák 
neve elhangzott, minden búcsúzó 
tanuló szép emléket kapott az iskolától. 
Kedves Ballagók! Őrizzétek meg 
emlékeitekben iskolánkat, tanáraitokat! 
Kívánunk boldog, eredményes, sikeres 
diákéveket! Szeretettel várunk vissza 
benneteket a „KisBálintba”.

Ballag már a vén diák...

A 2021/2022-es tanévet is 
sikeresen és eredményesen zárta a 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy idén 75 tanuló büszkélkedhet 
kitűnő bizonyítvánnyal, kiemelkedő 
teljesítményükért, szorgalmukért 
oklevelet, könyvet, cirkusz 
belépőt vehettek át Toldi Balázs 
polgármestertől és Ágostonné Farkas 
Mária igazgatónőtől. Közösségi 
munkájukért, jeles tanulmányi 
eredményükért 32 tanuló kapott 
fürdő belépőt iskolánk Gyermekekért 
Alapítványától. A sport területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulókat a Diáksport Egyesület 
labdával jutalmazta. Magyarország jó 
tanulója, jó sportolója elismerésben 
Mészáros Nelli, 7.a osztályos tanuló 
részesült, a Gyomaendrőd város jó 
tanuló, jó sportolója díjat idén Csipai 
Csenge, Szunyog Hunor, Fekécs 
Gyula, Furka Dorka és Varjú Zente 
kapta meg. Az iskola tanulmányi 
átlaga: 4,37, magatartási átlaga: 4,34 
és szorgalom eredménye: 4,13. 
384 tantárgyi dicsérettel jutalmazták 
a nevelők azokat a tanulókat, akik 
a tanév folyamán egyenletesen 
kiemelkedően teljesítettek, 

a legkiválóbb eredményeket 
elért gyerekek - tizenhárman - 
nevelőtestületi dicséretet kaptak. 
A „Kisbálintos” diákok idén is 
nagyszerűen szerepeltek megyei, 
országos tanulmányi- és sport 
versenyeken. 
2022. június 18-án 41 nyolcadikos 
intett búcsút a „KisBálintnak”, 
ők szeptembertől középiskolában 

folytatják tanulmányaikat. Utolsó 
tanévét zárta intézményünkben 
Hornokné Lapatinszki Gizella tanító 
és Dinya Lívia tanárnő, köszönjük 
áldozatos, példaértékű munkájukat. 
2022. június 22-én hivatalosan is 
véget ért a tanév, elkezdődött a 
vakáció. Minden tanulónak, szülőnek, 
pedagógusnak sok-sok örömöt, 
tartalmas programokat, kellemes 
pihenést, frissítő nyári szünetet 
kívánunk.

Elkezdődött a vakáció!



HÍRMONDÓ 7

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Június 18-án 39 végzős diákunktól 
búcsúztunk az endrődi ligetben. A 
ballagók köszöntése és az ünnepi 
műsor után okleveleket, jutalmakat 
adtunk át a kiemelkedő teljesítményt 
elérő tanulóknak. Gergely-diák díjat 

kapott Horváth Nikolett Kitti, Fekécs 
Zsófia Rebeka, Papp Máté, Putnoki 
Balázs. Jó tanuló - jó sportoló díjat 
kapott Gombkötő Zsófia. Gratulálunk 
nekik, és minden végzősnek sikeres 
középiskolai tanulmányokat kívánunk!

Elballagtak nyolcadikosaink
Nyolcadik osztályos tanulóink közül 
sikeres C típusú angol alapfokú 
nyelvvizsgát tett Horváth Nikolett 
Kitti 8. a, Takács Anna 8. b, Paróczai 
Lili Veronika 8. b; sikeres A típusú 
angol alapfokú nyelvvizsgát tett Gonda 
Noémi 8. b; és sikeres középfokú  
C típusú nyelvvizsgát tett Putnoki 
Balázs 8. a osztályos tanuló. Gratulálunk 
az eredményes nyelvtanulásukhoz!

Nyelvvizsgázók

Izgalmas és szórakoztató élményben 
volt része az ötödik évfolyamnak má-
jus 27-én délelőtt. A békési Digitális 
Tudásközpontba látogattak el, ahol egy 
iskolai foglalkozás keretén belül elsajá-
tították a Micro:bit programozás alap-
jait. Megismerkedtek a legújabb digi-
tális technológiákkal, az okosotthonok 
előnyeivel, betekintést nyertek a virtu-
ális világba. Élvezetes volt számukra a 
3D-s nyomtatás és a robotok sokfélesé-
ge: a robotfoci, a Rubik-kockát kirakó 
szerkezet, a robotteke. 
Köszönjük a Tudásközpont munkatár-
sainak a hozzáértő kedvességüket és 
a Gyulai Tankerületi Központnak az 
anyagi támogatást.

Digitális Tudásközpont

A Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara pályaorientációs partyt 
szervezett iskolánk hatodik és hetedik 
évfolyamos tanulóinak. A gyerekek 
egy órában szakmákhoz kapcsolódó 
szókeresőt, puzzle-t  és képes fejtörőt 
oldottak meg. A második óra ügyes-
ségi játékokkal telt az udvaron, ahol 
megtapasztalhatták, hogy mennyire 

fontos a koncentráció, az együttmű-
ködés, vagy éppen az egyensúlyérzék 
egy-egy szakma kapcsán. A játékok 
közben szakmákhoz kapcsolódó kérdé-
seket tehettek fel a szervezőknek, vagy 
tanácsokat hallgathattak meg a pálya-
választást illetően. A party közös piz-
zázással zárult. Köszönjük a szervezést 
és a lehetőséget.

Pályaorientációs party
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A tanév végének közeledtével eljött az 
osztálykirándulások ideje. Tanulóink 
több helyen ismerkedtek az ország ne-
vezetességeivel.
Az első és a második évfolyam 
Kecskemétre kirándult, ahol a Népi 
Iparművészeti Gyűjteményben kéz-
műves foglalkozáson tanulták meg 
a körmönfonást, majd a Kecskeméti 
vadasparkban figyelhették meg a park 
lakóit.

Ópusztaszerre kirándultak a harma-
dik évfolyamosok. Azért választották  

tanulmányi kirándulásuk helyszínéül a 
települést, mert ebben a tanévben több 
olvasmánnyal is foglalkoztak, ami a 
magyarok vándorlásáról és a honalapí-
tásról szólt.

Izgalmas és változatos nap várt az 
ötödikesekre Makón. A József Attila 
Múzeumban sokszínű, érdekes 
tárlatvezetésen vehettek részt, ahol 
megismerkedhettek a kovács-, 
a bognár- és az asztalosműhely 
rejtelmeivel, és betekintést nyerhettek 
a hagymatermesztés világába is. A nap 
második részét fürdőzéssel töltötték a 
Hagymatikumban.

A 4. b osztály Bükkszentkeresztre ki-
rándult. Két napot töltöttek a hegyek 
között, ami különleges élményt nyúj-
tott az alföldi gyerekeknek.

Osztálykirándulások

2022. június 21-én befejeződött a 
2021/2022-es tanév. Elköszöntünk 
az iskola nyugdíjba vonuló 
pedagógusaitól. Elsőként Farkas 
Zoltánné intézményvezetőtől, aki 
szakmai munkájának elismeréseként 
június 7-én, Pedagógusnap alkalmából, 
tankerületi elismerésben részesült 
a gyulai Vigadóban megrendezett 
ünnepségen. A tanévzáró ünnepségen 
pedig több mint négy évtizeden át tartó 
kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréseként Miniszteri Elismerő 
Oklevelet vehetett át Teleki-Szávai 
Krisztinától, a Gyulai Tankerületi 
Központ igazgatójától.

Ebben az évben fejezte be pályafutását 
Tóthné Hanyecz Erzsébet és Takácsné 
Rojik Gizella is, akik 40 éves tanítói 
munkájuk elismeréseként átvehették a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 

A nyugdíjba vonuló pedagógusok 
méltatása után tantestületünk néhány 
tagja tankerületi dicséretben részesült 
a tanévben végzett kiemelkedő 
pedagógiai munkájáért: Kocsis-Pésó 
Irma tanárnő, Kopcsekné Fülöp 
Mária gyógypedagógus, Timár 
Judit és Szmola Csaba pedagógiai 
asszisztensek.
Az énekkar vidám dallal köszöntötte 
az elismerésben részesülőket, majd 
a tanulók jutalmazása következett. 
Jó tanuló – jó sportoló díjat vehetett 
át Toldi Balázs polgármester úrtól 
Félix Patrik és Nyikos Rajmund 6. 
a osztályos tanulók, majd Szedlák 
Réka intézményvezető-helyettes 
oklevelet és könyvjutalmat adott 
át iskolánk 29 kitűnő tanulójának. 
Végül az osztálytermekben vehették 
át a tanulók a bizonyítványaikat az 
osztályfőnököktől.

Tanévzáró

További cikkek és fotók az iskola 
honlapján találhatók: 

www.rozsahegyiiskola.hu
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Iskolánk évek óta fogad 
szakmai gyakorlatra tanulókat a 
franciaországi Erasmus+ partnereink 
jóvoltából. Jelenleg két csoport is 
tartózkodik nálunk. Egy hat fős 
csapat Réunion szigetről, amely 
Franciaország tengerentúli megyéje, 
valamint a bretagne-i Lycée Les 
Vergers középiskola két tanulója 
tölti intézményükben és helyi 
vállalkozóknál a szakmai gyakorlatot. 
Iskolánk tanári változatos szakmai 
programokat szerveznek a diákoknak, 
de nagy figyelmet fordítanak arra 
is, hogy a szabad idejük tartalmasan 
teljen, megismerve hazánk értékeit, 
nevezetességeit.

Francia diákok

A 2/10.C gazda osztály tanulói és 
az Erasmus+ program keretein belül 
nálunk gyakorlatukat töltő francia 
diákok meglátogatták Kun Zsigmond 
juhászatát. Megnézték a juh hodályt, 
a berendezéseit, részt vettek a juhok 
legelőről történő behajtásában és 
hallhattak juhok takarmányozásáról is.

Látogatás a Juhászatban

A Mezőfalván megrendezésre kerülő 
Szántóföldi napokon jártak diákjaink 
a Békés megyei Agrárkamara 
támogatásával. A hatalmas kiállításon 
a tanulók megismerkedtek a 
mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
aktuális szakmai információkkal és 
láthatták a legmodernebb szántóföldi 
gépeket a szántóföldi bemutatókon. 
A rendezvényen megvalósult egy 

pontgyűjtő túra is, melynek teljesítését 
ajándékcsomaggal jutalmazták. 
A mini állásbörzén részt vevő 
cégek álláslehetőségeket bemutató 
programokkal készültek.
A fenntarthatósági tanösvény 
mikroparcellái között bemutatták 
a terménydiverzifikáció gyakorlati 
hasznát, és a diákok megismerkedhetnek 
a köztes termesztés lehetőségével is.

Szántóföldi Napokra kirándultunk

Tanulóink oktatásában nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy 
megismerkedhessenek a legmodernebb 
mezőgazdasági technológiákkal. 
A nyári gyakorlat keretében Csicsely 
Attila drónpilóta bemutatta a DJI T30-
as permetező drónt. Beszélt a táblák 
felvételezéséről monitoring drón 
segítségével, illetve a drónhasználat 
előnyeiről és hátrányairól. 
Ezután a gyakorlatban egy tök kultúra 
lombtrágyázását tekinthettük meg.

A drónok jelentősége a mezőgazdaságban
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

Végzőseink június közepétől szóbeli 
érettségi vizsgát tettek, sok szép 
feleletet hallhattunk. Többen emelt 
szinten érettségiztek, ahol szintén 
nagyszerűen teljesítettek diákjaink. 
A 47 diák közül 4 tanuló vizsgázott 
kitűnőre (egy vagy két tantárgyból 
emelt szinten is) és kapta meg a 
vizsgabizottság általános dicséretét: 
Fekécs Laura (biológia – emelt 
szint), Sztoján Zoltán (angol nyelv 
és történelem – emelt szint), Varjú 
Zalán Péter (matematika – emelt 
szint) és Várkonyi Sarolta (biológia 
– emelt szint). Mindannyian a 12/A 
osztály tanulói. Jeles eredménye, 
azaz egy négyes érettségije jegye 
lett, valamint tantárgyi dicséretben 
részesült: Mészáros Kata Boglárka 
(magyar nyelv és irodalom szóbeli, 
történelem, református hittan, ill. 
angol nyelv – emelt szinten), Rácz 
Gréta Ildikó (történelem, angol nyelv, 
ill. német nyelv – emelt szinten), Saly 
Sára (történelem szóbeli, magyar 
nyelv és irodalom, vizuális kultúra, 
ill. angol nyelv - emelt szinten),és 
Tímár Péter András (magyar nyelv 
és irodalom szóbeli, evangélikus 
hittan, ill. történelem – emelt 
szinten). Rajtuk kívül a 12/A osztály 
vizsgabizottságának dicséretével zárta 
vizsgáját Fodor Napsugár (előrehozott 
középszintű angol nyelvi vizsga), 
Sipos Adél (református hittan), Ugrai 
Éva (katolikus hittan), Bán Kitti 
Alexandra (angol nyelv – emelt szint), 
Furák Emese (angol nyelv), Tóth 
Anna Sára (angol nyelv – emelt szint), 
Török Martin (angol nyelv), Wolf 
Anna és Hunya Fanni Blanka (angol 
nyelv - szóbeli vizsgarész, történelem 
– emelt szint – szóbeli vizsgarész). 
A 12.B osztályban Szendrei Tamara 
(angol nyelv), Gergely Dániel (angol 
nyelv szóbeli vizsgarész), Pataki 
Róbert László (informatika szóbeli 
vizsgarész), Mile Ákos (magyar nyelv 
és irodalom), Szmola Csaba (magyar 
nyelv és irodalom  szóbeli vizsgarész, 
történelem – emelt szint), Furák 
Edina (angol nyelv, magyar nyelv és 
irodalom írásbeli vizsgarész).
A mostani vizsgaidőszakban (ill. angol 
nyelvből néhányan előrehozottan) 
emelt szintű vizsgát tettek a következő 
tanulóink jeles eredménnyel: angol 
nyelvből: Bán Kitti Alexandra, Erdősi 

Gréta Panna, Mészáros Kata Boglárka, 
Saly Sára, Sztoján Zoltán, Tóth Anna 
Sára (12.A), Miszlai Márkó, Sárközi 
Antal (12.B) biológiából: Fekécs 
Laura, Várkonyi Sarolta (12.A), 
matematikából: Varjú Zalán Péter 
(12.A), német nyelvből: Rácz Gréta 
Ildikó (12.A), történelemből: Hunya 
Fanni Blanka, Sztoján Zoltán, Tímár 
Péter András és Wolf Anna (12.A), 
valamint Furák Edina, Szmola Csaba 
(12.B). Jó eredménnyel érettségizett 
emelt szinten Furák Emese (német 
nyelv), Ugrai Éva (matematika), 
Lajter Dorina (belügyi rendészeti 
ismeretek).
Szmola Tamás (10.A) német nyelvből 
előrehozott érettségi vizsgát tett jeles 
eredménnyel, így szintén középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsgát 
szerzett és német nyelv tantárgyi 
dicséretet kapott.
Végzős tanulóink közül többen már 
korábban megszerezték a B2 komplex, 
illetve szóbeli középfokú nyelvvizsgát 
(vagy azzal egyenértékű emelt szintű 
érettségit tettek) angol nyelvből 
Bán Kitti Alexandra, Erdősi Gréta 
Panna, Fekécs Laura, Mészáros Kata 
Boglárka, Saly Sára, Sztoján Zoltán, 
Tímár Péter András, Tóth Anna Sára, 

Varjú Zalán Péter és Várkonyi Sarolta 
12.A osztályos tanulók, valamint 
Gálik Tibor, Miszlai Márkó, Sárközi 
Antal és Szendrei Tamara 12.B 
osztályos tanulók. Német nyelvből 
Kiss Csenge, Rácz Gréta Ildikó és 
Sztoján Zoltán (12.A) rendelkezik 
komplex B2 nyelvtudással. 
Két diákunk, Lukács Bettina és Sipos 
Adél (12.A), az utazás-turizmus 
tantárgy követelményeinek sikeres 
teljesítéséről szóló oklevél mellé 
egy végzettséget igazoló Europass 
bizonyítványt is átvehettek, ami a 
turizmus területén munkavégzésre is 
feljogosítja őket.
Gratulálunk minden vizsgázónak, aki 
a tőle elvárható szinten teljesített és 
kívánjuk, hogy az ezután következő 
tanulmányaikban (felsőoktatás, 
szakmai képzések), illetve a leendő 
munkahelyükön is további sikereket 
érjenek el és öregbítsék iskolánk 
hírnevét. Egyúttal köszönjük 
osztályfőnökeik, Rovnyik Katalin 
és Buza Hajnalka, valamint az 
osztályokat tanító valamennyi kolléga 
kiemelkedő szakmaisággal végzett 
pedagógiai munkáját. Részletesebb 
információkért látogassák meg 
iskolánk facebook oldalát is.

Érettségi vizsgák
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

Idén ősszel, az új tanévtől 6 fővel 
elindul a Honvéd Kadét képzés a 
gimnáziumban. A nyelvi osztályok 
kivételével a hozzánk jelentkezett 
tanulók mindegyike részt vehet a 
programban. Kíváncsian várjuk ezt 
a feladatot és bízunk benne, hogy a 
következő évben még több kadétot 
üdvözölhetünk iskolánkban. Reméljük, 
hogy a Magyar Honvédség által 
ösztöndíjjal támogatott képzésre egyre 
több érdeklődő lesz és továbbtanulási 
lehetőséget, valamint életpályamodellt 
látnak majd benne a fiatalok.

Honvéd Kadét Program

A 9-11. évfolyamokon kiosztásra 
került a „Jó tanuló, jó sportoló” díj, 
melyet a diákok a tanévzáró szentmisén 
vehettek át. Jutalmazottak: Mészáros 
Viktória Ildikó 9.A, Fodor Napsugár 
11.A, Forgács Gergő 11.A és Soczó 
Szabolcs 11.A osztályos tanulók. 
Nevelőtestületi dicséretben részesült: 
kiemelkedő tanulmányi eredményéért 
Molnár Luca 9.A, Pintér Dorka 
Szonja 11.A, kiemelkedő tanulmányi 
munkáért és sporttevékenységért 
Mészáros Viktória Ildikó 9.A, Fodor 
Napsugár 11.A és Forgács Gergő 11.A, 
kiemelkedő tanulmányi és közösségi 
munkáért: Molnár Nóra Gabriella 9.A 
osztályos diákunk.

Év végi dicséretek

Labdarúgó országos diákolimpia

Május 27-én diákolimpiai döntőt 
rendeztek Zalaegerszegen, ahol az V–
VI. korcsoportos labdarúgók mérték 
össze tudásukat. Gimnáziumunk 
csapata a korábban megrendezett 
megyei versenyen került az élre, ezért 
ők képviselték ebben a korosztályban 
megyénket.  A küzdelmek az új 
kiírás szerint kispályán és műfüvön 
zajlottak. Zalaegerszegen péntektől 
vasárnapig húsz együttes vetélkedett, 
azaz a megyei győztesek és Budapest 
bajnoka lépett pályára. A csapatokban 
csak olyan fiatalok játszhatnak, akik 

országos bajnokságokban egyesületi 
szinten nem szerepelnek, legfeljebb 
csak régiós, illetve megyei bajnoki 
sorozatokban játszottak. A gimnázium 
csapatának tagjai: Végh Tamás (11.B), 
Szlancsik Bence (11.B), Munkácsi 
Márk (10.A), Soczó Szabolcs (11.A), 
Szmola Tamás (10.A), Szilágyi Gergő 
(11.A), Forgács Gergő (11.A), Bokor 
Marcell (10.A). A fiúk az országos 
döntőben a 14. helyen végeztek, 
gratulálunk nekik az elért eredményhez 
és köszönjük tanáraik Pántya Sándor és 
Nagy Ádám munkáját.

Több versenyen részt vett egyesületünk 
és a Kóczián Kupáról két aranyéremmel 
tértünk haza Gémes Richárd és Laczkó 
Máté - nak köszönhetően. A Szalkai 
László emlékversenyről egy arany 
és egy ezüstérem született: Gémes 
Richárd arany, Laczkó Máté ezüst.
Várjuk az ökölvívásra kedvet kapó 
fiatalok jelentkezését!

Ökölvívás
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Az első nyári hónapban is több 
program színesítette intézményünk 
életét. Idős otthonainkban pünkösdi 
misék zajlottak, melyeken a lakók nagy 
számmal vettek részt. A gasztronómiai 
élvezeteknek is hódoltunk, hiszen a 
klubokban az ellátottakkal közösen 
főztünk paprikás krumplit, sütöttünk 
kemencében lekváros kiflit, Hunyán 
tovább folytatódott a receptgyűjtés, 
újabb finom sütemények készültek. Az 
idős otthon lakóival és a klubtagokkal 
is többször mentünk el fagylaltozni, 
aminek minden alaklommal nagy sikere 
volt. Több kirándulást is szerveztünk a 
nappali klubok tagjainak. Az Esély klub 

és a 6.sz. klub ellátottjai is meglátogatták 
a szabadkígyósi Weinckheim kastélyt, 
a hunyai klubtagok továbbá a 
falumúzeumokat s felkeresték. Június 
elején a támogató szolgáltatásban 
használatba került az új Opel Vivaro 
gépjármű, amit az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával a Nemzeti 
Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
(NFSZK) által meghirdetett „A 
támogató szolgáltatás keretében 
használandó új vagy használt gépjármű 
vásárlásának, a meglévő gépjárműpark 
bővítésének, cseréjének támogatása” 
(TAMAUTO2021) című pályázattal 

nyert pénzösszegen vásárolt az 
intézmény fenntartója a Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás. Továbbá 
Gyomaendrőd testvérvárosában, a 
németországi Schöneckben működő 
időseket ellátó intézményekből érkezett 
hozzánk a kamionnal 54 db betegágy, 
amelyeket az idősotthonokban 
élő ellátottjaink fognak használni. 
Köszönjük Toldi Balázs polgármester 
úrnak, a képviselőtestület tagjainak és a 
további segítőknek, hogy munkájukkal 
hozzájárultak a nagy értékű adomány 
intézményünkbe történő eljuttatásához. 
Az új ágyak és az új gépjármű is 
hozzásegítenek bennünket az ellátás 
magasabb szintű biztosításához.

Hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból

50 éves Jubileumi Találkozó 
Ahogy azt már korábbi lapszámunkban megírtuk, 

a Rumba Táncklub ez évben ünnepli megalakulásának 
50. évfordulóját. Ebből az alkalomból invitálják minden 

volt és jelenlegi táncosunkat, táncbarátot, valamint a 
klasszikus táncos szórakozást kedvelő érdeklődőt a 

Jubileumi Találkozójukra, amely egyben immár a XVI. 
Rumba Bál. Ez a táncestély alkalmat nyújt az egykori 
táncosok találkozására, a táncos múlt felelevenítésére, 

újbóli bemutatkozásra és közös szórakozásra.
A 2022. október 29-én este 18 órakor, a Kállai Ferenc 
Művelődési Központban megrendezésre kerülő táncos 

találkozó nosztalgia táncbemutatóval, vacsorával, a 
nívós báli zenére táncolás élményével, a tombolahúzás 
izgalmával és a társasági együttlét varázsával várja az 

igényes szórakozásra vágyó érdeklődőket.
A belépőjegyek már elővételben válthatók a rendező 

RUMBA Táncsport Egyesület internetes oldalán: 
https://rumbatse.hu/jubileum
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Június 23 -26 között Belgrádban ren-
dezték az Ifjúsági és U23 -as Európa 
Bajnokságot. Tekintve a magyar ka-
jak sport erősségét egy EB kvalifiká-
ciót szerezni már önmagában óriási 
fegyvertény. Fodor Bence a szarvasi 
születésű Opavszky Márkkal nemcsak 
kiharcolta a részvételt, hanem a hi-
hetetlen erős nemzetközi mezőnyben 
egy gyönyörűen csillogó ezüstérmet 
is szerzett! Bence így a tavalyi világ-
bajnoki harmadik helyezése után most 
egy Európa bajnoki második hellyel is 
gazdagodott. Gratulálunk Bence kima-
gasló teljesítményéhez!

Fodor Napsugár a Maraton Országos 
Bajnokságon K-2 18 km-en lett arany-
érmes. Ezzel automatikusan a Maraton 
Európa bajnokságra utazó csapat tagja 
lett. Mivel ez a világverseny a síkvizi 
világbajnoki válogatóval egyidőben 
lesz, Napsugár, a még nagyobb célok 
elérése érdekében lemondta az EB-n 
való részvételét. Szurkoljunk, hogy 
Napsugár elérje a világbajnoki terveit.
Idén nemzetközi szintű versenyzővé 
vált Berta Bence is. A nyár eleji Ifjúsági 
tájékoztató versenyen nem kis megle-
petést okozva 500 méteren a második 
helyen ért célba. Ha ezt az EB váloga-
tón is meg tudta volna ismételni, akkor 
ő is Európa bajnoki résztvevő lett vol-
na. Sajnos ez nem sikerült. Óriási csa-
tában a negyedik helyen futott be, ami 
még mindig fantasztikus eredmény-
nek számít a nagyon erős magyar me-
zőnyben. Fodor Bence, Berta Bence 
és Fodor Napsugár tovább készülnek 
a július végi világbajnoki válogatóra, 
hogy kiharcolhassák az év legnagyobb 
világversenyén való részvételt.
A májusi Maraton Országos bajnok-
ságon a KSI Gyomaendrőd verseny-
zői szokásukhoz hűen jól szerepeltek. 
Összesen két első, három második és 
egy harmadik helyet szereztek. Nyerni 

tudott a már említett Fodor Napsugár, 
valamint Vég Emese. Második lett 
Mertz Attila, Konyecsni Milán és 
Berta Bence. Fodor Napsugárnak még 
egy harmadik hely is jutott.
További szép és sokat érő eredmények: 
1 db negyedik hely (Nagy Ágoston), 1 
db ötödik hely (Gyetvai Máté), 3 db 
hatodik hely (Sági Aliz, Tóth Menta, 
Csipai Csongor – Kovács Gábor). 
Hetedik helyek: Nagy Elina, Garai 
Áron, Tóth Dominik, Mertz Máté, 
Tóth Csaba, Barna Balázs. Nyolcadik 
helyek: Szabó Barna. Kilencedik he-
lyek: Kun Vilmos, Gellai Gergő, Garai 
Noel, Zámbori Zsolt, Székely Dénes.
A KSI Gyoma csapata a követke-
ző hetekben gőzerővel készül a hát-
ralévő versenyekre és az Országos 
Bajnokságra. A bajnokság dönt az ORV 
résztvevőkről, az Ifjúsági Világbajnoki 
csapatról és a jövő évi válogatott ke-
retekről. A bajnokság előtt három hét-
tel edzőtáborba vonul a csapat. Békés 
Dánfokon, 45 fővel táborozik a KSI 
apraja-nagyja. Minden évben nagyon 
sikeres, programokkal teli és rendkívül 
hasznos ez a tábor. így szinte biztosra 
vehető, hogy idén is élményekkel gaz-
dagon térnek haza a versenyzők, edzők 
és kísérők.

Fodor Bence második lett az Európa bajnokságon

Egyesületünkben nagyon büsz-
kék vagyunk minden egyes ta-
gunk sportteljesítményére. 
Mindig elismerjük, kiemeljük őket. A 
KörösFit DSE sportolói nem csak ügye-
sek, azaz jó sportolók, de jó tanulók is. 
Mi sem bizonyítja jobban, mint idén 
a 22 db kitűnő bizonyítvány. Emellett 
óriási megtiszteltetés, hogy idén 6 ver-
senyzőnk átvehette a Gyomaendrőd 
Város Jó tanuló jó sportolója díjat Toldi 
Balázs polgármestertől. Csipai Csenge 
- Kis Bálint Általános Iskola 7. osztály, 

Félix Patrik - Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola 6. osztály, Furka 
Dorka - Kis Bálint Általános Iskola 5. 
osztály, Gombkötő Zsófia - Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola 8. osztály, 
Szunyog Hunor - Kis Bálint Általános 
Iskola 5. osztály, Tóth Mirtill - Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 2. 
osztály.Ez a díj minden versenyzőnk-
nek a fantasztikus sporteredményeinek 
és kiváló tanulmányi eredményeinek 
köszönhető! Szeretnénk megköszönni 
a gyerekek osztályfőnökeinek az aján-

lást, hiszen nekik kell komplexen lát-
ni a gyermekeket és előterjeszteni az 
eredményeiket az Önkormányzat felé.  
Szívből gratulálunk nekik! 
Igaz, hogy az iskolának június köze-
pén vége lett, de nem állt meg az élet a 
KörösFit-eseknél. Sőt! A nyári szünettel 
együtt megkezdődtek a nyári edzések 
és táborok is. Közel 70 gyermek vett 
részt a nyári táborokban, ahol a gyere-
kek a sok nevetés, csapatépítő játéko-
kon kívül megtanultak cigánykerezni, 
szaltózni, flickezni,részt vettek a reg-
geli futásokon és még a légtornát is 
kipróbálhatták. Reméljük, hogy sok 
sok élménnyel lettek gazdagabbak az 
általunk kínált programokon. Az egyik 
táborunk zárásaként egy szuper családi 
napot tartottuk az Irimiás tanyán, ahol 
a kicsitől a nagyig, tehát mindenki a 
családjával vehetett részt. Több, mint 
140-en voltunk, közösen főztünk, reke-
szeket és falat másztunk. Volt minden, 
ami szem szájnak ingere... Ugrálhattak 
a légvárban, volt arcfestés, csillámtet-
kó, ruhatervezés és vetélkedő. Egy szu-
per napot töltöttünk együtt! Köszönjük 
szépen a részvételt és kellemes nyarat 
kívánunk Mindenkinek!

Hat KörösFites tornász kapott Jó tanuló Jó portolói címet a várostól
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Gyomendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
az Államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére rendezendő 

megemlékezésre. 
 

Program: 

9.00 Ünnepi Istentisztelet a Református Templomban 

10.00 Ünnepi megemlékezés 

Helyszín: Erzsébet liget – szabadtéri színpad 

Himnusz 

Toldi Balázs, Gyomaendrőd város polgármesterének ünnepi köszöntője 

Szent István napi kenyér megszentelése,  

megáldása ökumenikus szertartás szerint  

Közreműködnek a Körösmenti Táncegyüttes tagjai 

Szózat 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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SajtóKÖZLEMÉNY - PROjEKt INDÍtÁSa

TOP- 2.1.3- 16-BS1-2021-00045 azOnOSíTóSzámú 
„BelTerüleTi vízrendezéS GyOmaendrődön X. üTem” 
című PrOjekT - 2021/09/10

Gyomaendrőd város önkormányzata sikeres projektet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztések című Felhívásra. a „Belterületi vízrendezés 
Gyomaendrődön X. ütem” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 
284,51 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

Az összesen 284,51 millió forintos európai uniós projekt segítségével a település környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésére kerül 
sor.
A pályázati projektben a település belvízrendezése X. ütemének megvalósítására kerül sor, melynek területi kiterjedése az alábbiak 
szerint oszlik meg:
1. jelű részöblözet
A Gyoma településrész Fő utca, Bajcsy Zsilinszky és Kossuth Lajos utcák valamint a MÁV pályatest által határolt, helyenként mély 
fekvésű területének vizeit az elavult utcahálózatok felújításával juttatjuk a már kiépített részöblözeti főgyűjtőbe. 
2. jelű részöblözet 
Endrőd településrész déli és délnyugati területeinek különösen belvízérzékeny utcáit mentesíti a program. Többségében nyílt 
földmedrű csatornákat alkalmazunk, de a közúti átkelő funkció miatt a Blaha Lujza utca nagyrészt burkolt rendszer kiépítését teszi 
indokolttá. 
3. jelű részöblözet 
A Hármas-Körös közelsége folytán a részöblözet északi peremén haladó Kállai Ferenc utca csatornázatlan szakaszát földmedrű 
vízelvezető elemmel indokolt ellátni. 
4. jelű részöblözet:
A domborzati adottságokból fakadóan és a meglévő közműadottságokat figyelembe véve a Hősök útja páratlan oldalán a Rákóczi 
Ferenc utca és a Mirhóháti utca szakaszai között a Mirhóba, mint befogadóba szikkasztó jellegű csatorna építését irányozzuk elő. 
A részöblözeten belül 1526 fm csatorna felújítása válik szükségessé, melynek közel 50%-a burkolt. 
5. jelű részöblözet  
A Révzugi holtághoz gravitáló közvetlen külső részöblözet a nevéből fakadóan is egykori ősmederre utal, Csurgó utca, mely befogadja 
a Korányi utcában keletkező többletvizeket is. A nagyesésű szakaszon állékonysági okok miatt indokolt a burkolás. 
Fejlesztéssel érintett csatornahossz összesen: 7 689 fm
A projektről bővebb információt a www.gyomaendrod.hu oldalon olvashatnak.
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