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Számomra Albert a legizgalmasabb 
Kner családtag – jelentette ki Robert 
néhány hónappal a megismerkedésünk 
után. Én pedig Imréhez vonzódom 
leginkább, ő áll hozzám a legközelebb 
– válaszoltam. Nem is lett vita ebből 
a kérdésből, én pedig igyekeztem 
minél többet megtudni Kner 
Albertről. Természetesen Erdész 
Ádám monográfiája segített ebben 
a legjobban, aki a tőle megszokott 
alapossággal és gördülékeny stílusával 
mutatta be Kner Albertet az 1999-ben 
megjelent Kner Múzeum kiadványban. 
Most arról számolhatok be, hogy 
készül egy újabb könyv Kner Albertről, 

ami eredeti kutatásokkal és korábban 
soha nem látott dokumentumok 
felhasználásával mutatja be részletesen 
Albert amerikai munkásságát is. 
Kner Imrét és Kner Endrét, 
Édesanyjukat és más családtagjukat 
gyilkosok kezére adták magyar 
honfitársaik. Izidor fiai közül Albert 
élte túl a háborút, aki 1940. április 
18-án a Déli pályaudvarról elindult 
Genovába, ott pedig hajóra szállt 
és 1200 menekülttársával együtt 
megérkezett Amerikába. A partraszállás 
után egy hónapon belül pedig már le is 
szerződtette a kivételesen tehetséges 
szakembert a Container Corporation 
of America Chicagóban. Nem volt 
sok kérdés, elegendőnek bizonyult 
bemutatni azokat a műveket, terveket, 
amelyek reprezentálták munkásságát. 
Ebből a bizonyos portfólióból ma is 
őriz darabokat a Múzeum Gyomán. 
Ugorjunk a mába. Fantasztikus és 
Magyarországon soha nem látott 
dokumentumokat sikerült felkutatnia 
az Egyesült Államokban Robert 
Brookernek. 
Robert igazi ismerője, szerelmese, 
gyűjtője, elkötelezett híve a Kner 
Nyomdának és a Kner családnak. 
Harvardon végzett, kiugróan sikeres 
üzletember, akit semmilyen rokoni 
kapcsolat nem fűz Magyarországhoz. 
Az egyetem után az érdeklődése és 
a vállalkozó kedve csábította rövid 
időre Budapestre és ott találkozott 
azzal a varázslatos világgal, amit 
Kner univerzumnak nevezhetünk. Az 

Egyesült Államok talán legpatinásabb 
és legfontosabb könyvklubjában (Club 
of Odd Volumes, Boston. Rövidítve: 
COV) lenyűgöző előadást tartott a Kner 
Nyomdáról és a Kner dizájn, a Kner 
üzleti filozófia korát messze megelőző 
jelentőségéről. Robert tevékeny tagja 
a Kner Múzeum és Könyv Alapítvány 
Kuratóriumának, szerzőtársával 
Erdész Ádámmal egyetemben. Azután 
megszületett a COV és a Kner Múzeum 
első közös kiadványa az Álmoskönyv 
(Krúdy Gyula: Book of Dreams, 2020). 
A Kner Nyomda újkori történetének 
eme remekműve nemcsak Budapesten 
nyert díjat, hanem az amerikai 
könyvgyűjtők féltett kincse is lett. 
Kner Albert amerikai munkásságáról 
a legtöbb dokumentum természetesen 
Chicagóban található. 
Kner Albert unokája, Steven Frenkel 
sok száz levelet őriz nagyapja 
hagyatékából. Magyarul csak néhány 
szót ért, így nekünk adatott meg a 
privilégium, hogy Kner Albert 1976-os 
eltávozása óta először kézbe vehessük 
a leveleket. Albert igen precíz és 
rendszerető ember volt, megőrizte a 
kedves Anya és kedves Apa kézzel 
írott sorait, amelyeket mindig áthatott 
az aggodalom az I. Világháború 
idején. Előkerültek a kórházba címzett 
levelek, hiszen az isonzói csata egyik 
ütközetében súlyosan megsérült. 
Az Amerikába címzett családi 
beszámolók pedig 1940-ben és 1941-
ben megrendítő képet festenek a 
nyomda és egy nagyon összetartó 
család helyzetéről. 

(Folytatás a köv. oldalon...)

Kner Albert nyomában - Chicagói látogatás
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Izgalmasabb bármilyen dokumentum-
gyűjteménynél, Kner Erzsébet, Kner 
Imre, Kner Endre, Kner Ilona részletes, 
4-8 oldalas beszámolója Magyarország 
fasizálódásáról. Mindez pedig bravúros 
nyelvi megfogalmazásban úgy, hogy 
csak levélíró és a címzett értheti a 
tartalmat. A közbülső cenzúra gondos 
átolvasás után, jóváhagyólag újból 

leragasztja és lepecsételi a borítékokat. 
Magyarország hadba lépése után már 
csak véletlenül, sok közvetítő után 
érkezhet meg egy-két levél. A háború 
utáni beszámolók biztos, hogy a 
legmegrendítőbb és legtartalmasabb 
leírásai a túlélők világának. Kner 
Erzsébet és Kner Ilona szinte napi 
rendszerességgel számolt be az élet 

apró és nagyobb dolgairól. 
Itt láthatják Kner Izidor levelét  
1917-ből és Kner Imre testvéri sorait 
1928-ból. 
Remélhetőleg a közeljövőben 
megjelenik egy új Kner Albert 
monográfia és egy másik Erdész Ádám 
mű, amely bemutatja a most feltalált 
levelezést.             Dr. Erdős Ákos

Kner Albert nyomában - Chicagói látogatás (folytatás)

Négy milliárd forint fölé emelkedett 
városunk éves költségvetése annak 
köszönhetően, hogy beépítésre 
kerültek a nyertes pályázatok 
összegei. A Kossuth úti óvoda 
tetőterének átalakítására, az udvar 
megújítására, illetve a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ energetikai 
korszerűsítésére elnyert összeggel. 
Reméljük, az év folyamán többször 
kell még a nyertes pályázatok miatt 
emelnünk a költségvetésünket.  
A Kistérségi Óvoda egységeiben 
jól sikerült a beiratkozás, már csak 

a Kossuth úti óvodában van néhány 
hely. Bebizonyosodott, hogy jó döntés 
volt bölcsődét építenünk, hiszen a 
nyitás óta 100 %-os kihasználtsággal 
működik.
A nyári napközi ellátást idén is 
biztosítja önkormányzatunk. 2022. 
július 4. napjától 2022. augusztus 
5. napjáig 5 héten keresztül, a Jelen 
és Jövő Gyermekeiért Alapítvány 
közreműködésével. A szülők által 
fizetett heti 9000 Ft-os térítési díj 
mellé az önkormányzat kiegészítő 
támogatást nyújt. A napközis tábor 

helye a Fő út 42. sz. alatt lévő, volt 
kollégiumi épület.
Lezárult a Belvíz X. pályázatunk 
közbeszerzése, hamarosan kezdődhet 
a kivitelezés, amellyel jelentősen 
növelhető az érintett területek 
belvízbiztonsága. 

Jó hírt kaptunk a szúnyoggyérítéssel 
kapcsolatban, engedélyezésre került a 
légi gyérítés. Szükség esetén tehát ez 
a gyérítési módszer is bevethető lesz 
a szúnyogok elleni védekezésben.

Toldi Balázs 
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Kunkovács László díszpolgár, Kossuth-díjas, Balogh 
Rudolf-díjas, etnofotográfus, MMA tag, a Nemzet 
Művésze Endrőd szülötte. Nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából budapesti otthonában köszöntöttem. Bár már 
nehezebben mozog, tele van tervekkel, ötletekkel. Könyvei 
számát két újabbal szeretné gyarapítani. Beszélgetésünk 
során elmondta, legszívesebben szülőföldjét szeretné 
meglátogatni. Felidézte a régi helyeket, emlegette a kedves 
barátokat, akikkel még mindig tartja a kapcsolatot. Toldi 
Balázs polgármester Díszoklevél átadásával köszöntötte 
a gyomaendrődiek nevében: jó egészséget, erőt, alkotó 
kedvet kívánva.

Kunkovács László köszöntése

Nyolcvanadik születésnapján, az Omart Könyvesbolt és 
Kulturális Műhelyben köszöntötték tisztelői Dr. Szilágyiné 
Németh Esztert, a Honismereti Egyesület vezetőjét, 
nyugdíjas könyvtárigazgatót, magyar szakos középiskolai 
tanárt. Az Endrődi füzetek és más helytörténeti művek 
alapját adó és gyűjtések vezetője volt, helytörténeti íróként, 
szerkesztőjeként példaértékű és páratlan értékek birtokába 
juttatta a várost. Tisztelői versekkel, anekdotákkal, endrődi 
népdalokkal, megzenésített versekkel idézték fel tartalmas 
pályafutását.

Dr. Szilágyiné Németh Eszter 
köszöntése

A múlt század vége felé egy szép tava-
szi napon becsöngetett az otthonunkba. 
Bemutatkozni jött. Ő lesz az új szom-
szédunk itt a kis sarki Botond utcai 
házban.
Ismerősnek tűnt az arca, valahol már 
láttam. Igen. A tévében. Az alkot-
mánybírák között! Napokkal később 
már ismerősként üdvözöltük egymást. 
Kedves, halk szavú, nagyon szerény 
ember volt. A háború éveiben 18 éve-
sen egy robbanószerkezetbe lépett itt 
a gyomai határban. Megsérült, egyik 
szemét is elvesztette.
Mezőberényben született sváb, 
sokgyermekes paraszti családból. 
Gyermekkorában a szüleivel néme-
tül beszéltek. Édesapja megjárta a 
málenkij robotot, éveket töltött ott. 
Mire hazaérkezett, fia már egyetemre 
készült, túl volt az érettségin. Jogász 
lett, szorgalma, tehetsége miatt ott tar-
tották az egyetemen és alkotmányjog-
gal foglalkozott. A tanársegédből évek 
múlva oktató, egyetemi tanár és az 
egyetem dékánja lett.
Felesége, Margit néni endrődi szár-
mazású volt. Gyomán találtak idős 
korukra egy kis hozzájuk illő, szerény 
családi házat. Közel tizenöt évet éltek 

itt, csak késő ősszel, a nagy hidegek 
előtt mentek vissza két-három hónapra 
Nagykovácsiba, az ott lévő régi családi 
házukba. Mire megjöttek a gólyák, ők 
is visszajöttek ide hozzánk, közénk.
A rendszerváltás előtti években, mint 
reformkommunistát tartották számon, 
így meghívták az MDF lakiteleki össze-
jövetelére, felkérték, tartson előadást. A 
Párt nem engedélyezte ez a lehetőséget 
számára. Panaszlevelet küldött Kádár 
Jánosnak, de ő sem értett vele egyet. 
1989-ben kilépett a Pártból! 1990-től 
az első magyar Alkotmánybíróság tag-
ja lett, egészen a nyugdíjazásáig. Nem 
politizált, hallgatott, és néha csak mo-
solygott a politikusokon. Jó néhányat 
tanított és vizsgáztatott is közülük.
Barátságába fogadott, megtisztelő volt 
számomra. Horgászni hívott, mentem, 
és ő jött velem a Körös gátjára sétálni. 
Beszélgettünk, magyarázott, tanított. 
Boldog és büszke voltam egy ilyen 
tudós ember közelségére. Szerette a 
természetet. Megkedveltettem vele 
a Jókai utcai gólyapárt. Volt, amikor 
egy-egy elpusztult fiókát ő temetett 
el a kertjében, volt, amikor én, itt ná-
lunk. Éveken át együtt izgultunk a fi-
ókákért. Szerette az utolsó kutyámat.  

Sokat jöttek hozzánk. Vörösbort ivott. 
Péter bátyámnak szólítottam, így szok-
tam meg. Jó kapcsolatot ápolt Csorba 
Csabával, az egykori jegyzőnkkel. Az 
önkormányzat munkáját külső szakér-
tőként segítette éveken át.
Mikor a felesége súlyos beteg lett, majd 
meghalt, végleg elhagyta Gyomát, de 
néha-néha hazalátogatott. Idővel a ma-
radék látását is elvesztette, így is elhoz-
ták, és ott állt a régi otthonuk előtt, és 
hallgatta az unoka beszámolóját, hogy 
is áll az egykori otthon. Szívfájdító 
volt!
Telefonon mindig megtaláltuk, rend-
szeresen beszámoltam, mi minden 
történik Gyomaendrődön. Na, és a gó-
lyáink megérkezésére mindig kíváncsi 
volt! Ez év húsvétján már nem vette fel 
a telefont. Tartottam tőle, nagy baj le-
het. 
Drága Péter bátyám, megjöttek a Te 
gólyáid is, mint máskor, innen üzenem 
Neked. Sokat tanultam Tőled, igazán 
szeretlek, nagyszerű ember voltál, és 
maradsz a lelkem mélyén, míg élek.
Nagyon tiszteltük, tisztelték, akik is-
merték. Hiányozni fogsz. Pihenj béké-
ben. Isten Veled.

Frankó doktor, 2022. május 11.

Dr. Schmidt Péter (1926-2022) emlékére
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A Körös Kajak SE ebben az évben is várja a 
sportolni, kikapcsolódni vágyókat a Fűzfás-zugi 

vízitelepen, vagy a vízitúrapontnál található Halász 
István csónakháznál. A lehetőségeknek megfelelően 
szervezünk nyári táborokat, vízitúra táborokat, 

valamint lehetőséget biztosítunk iskolai, munkahelyi 
csapatok, baráti társaságok számára, hogy közös 

evezés, sportolás közben ismerjék meg a Hármas Körös 
csodálatos környezetét és kapcsolódjanak ki a szürke 
hétköznapokból. A nyári napközis táborokat heti 

turnusokban tartjuk, a gyerekek megismerkedhetnek 
vízitelepünk mindennapjaival, a kajakozás, a 

kajakedzések rejtelmeivel. Ezen kívül más, különböző 
játékokkal, játékos versenyekkel, film vetítéssel 

színesítjük a táborban eltöltött időt.  Kipróbálhatják 
túrakenuinkat, sárkányhajóinkat, valamint 

élvezhetik a SUP-ozást, strandolást. Bicikli túrán is 
részt vehetnek, valamint sétahajózás is szerepel a 

programjaink között. Folyamatos SUP és egyéb eszköz 
beszerzéseinknek köszönhetően ezek az eszközök 

is bérbe vehetőek, valamint terveink között szerepel 
SUP-os szakág beindítása szabadidős szinten vagy akár 

versenyzési lehetőségekkel. Ezért várjuk az idősebb 
korosztályokhoz tartozók jelentkezését is, akik kedvet 
éreznek kipróbálni ezt a sportágat, akár versenyeken 

való részvétellel is. A SUP kiváló lehetőség a szabadidő 
hasznos, sportolással való eltöltésére úgy, hogy közben 
Gyomaendrőd vizeinek, azok csodálatos környezetének 

felfedezésére is alkalom nyílik. 
Információ: Csőke Zsolt 06 70 420 1944, Tímárné Tandi 

Gyöngyi 06 30 938 0322, koroskajak.hu
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A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei
Békés megye Zöld Óvodáinak 
részvételével szervezett szakmai 
találkozón vettünk részt 2022. 
április 29-én a Gál Ferenc Egyetem 
Szarvasi Gyakorlóintézmény 
szervezésében.
A tanácskozás és workshop azokat 
a Békés megyei óvodai szakmai 
közösségeket hivatott erősíteni, akik 
a fenntarthatóság pedagógiájának 
területén elhivatottak, és tevőlegesek. 
A környezetpedagógiai jó 
gyakorlatokkal dolgozó pedagógusok 
workshop keretében ismerhették meg 
egymás munkáját, azt a gazdag és 
elkötelezett pedagógiai tevékenységet, 
amelynek fókuszában az óvodás 
gyermekek és szemléletformálásuk 
áll. A szakmai fórumon Hunya 
Imréné intézményvezető-helyettes, 
zöld óvoda koordinátor mutatta be a 
nevelőtestületünk és a családok közös 
munkájának eredményeit, értékeit 
ezen a kiemelkedően fontos területen.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció ma hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalma. 
Idén immár tizedik alkalommal 
valósult meg. A szemétgyűjtési 
akció keretében szerte az országban 
„nagytakarítanak” a TeSzedd! 
önkéntesei. Így tettek óvodáink 
nagycsoportosai és az őket kísérő 
óvodapedagógusok, dajka nénik és 
szülők is! Óvodáink környezetét 
tisztítottuk meg az eldobált szeméttől. 

„Bárcsak megértenék az emberek, 
hogy az állatok ugyanolyan 
kiszolgáltatottak, s ugyanúgy 
függenek tőlünk, mint a gyerekek; 
ezt a gyámságot ránk ruházták.” 
James Herriot
Újra Állatbarát Óvoda címmel 
büszkélkedhetünk! 
Békés megyében 6 település 
óvodája nyerte el ezt a rangos 
címet, köztük Gyomaendrőd 
önkormányzati fenntartású óvodái is. 
Az Állatorvostudományi Egyetem 

Állatvédelmi Központja ebben a 
nevelési évben is kiírta az „Állatbarát 
Óvoda” 2022 pályázatot. 
A pályázatra olyan óvodák 
jelentkezését várták, akik 
kiemelkedően sokat tesznek az 
állatvédelemért, és arra törekednek, 
hogy beépítsék a felelős állattartást 
a nevelésbe változatos és kreatív 
programok segítségével. Óvodai 
nevelőmunkánk során igyekszünk 
olyan pedagógiai környezetet, 
módszereket és programokat 
biztosítani, amelyben a gyermekek 
aktív tevékenykedtetéssel, 
közvetlen tapasztalatok szerzésével 
ismerkedhetnek az állatokkal. Így 
ösztönözzük őket arra, hogy vegyék 
észre és csodálkozzanak rá, milyen 
érdekes az állatok élete. Segítjük őket 
abban, hogy tapasztalják meg: az 
állatok is érző lények. Hisszük, hogy 
az a gyermek, aki már óvodásként 
megismeri közvetlen majd tágabb 
környezetében élő állatokat, sokkal 
érzékenyebb lesz környezetére 
és felnőttként is szeretni, óvni, 
védelmezni fogja azokat. 

Idén újra megtarthattuk az iskolába 
készülő gyermekek nyílt napját 
a szülők és a leendő tanítónénik 
meghívásával. 
A játékos bemutató foglalkozások 
alkalmával a gyermekek színes 
óvodai életéből láthattak ízelítőt a 
szülők és tanítók. Előtérbe kerültek 
azok a képességek, melyekkel a 
gyermekek az óvodáskor végére 
alkalmassá válnak az iskolai 
tanulásra, ismeretszerzésre: szókincs, 
a beszédértés, a kommunikáció, 
a kapcsolattartási képesség, az 
együttműködési hajlandóság, a 
feladattudat, az elemi számolási 
készség, a mozgás és az írásmozgás 
koordinációja, az emlékezet, a 
koncentráció. A Süni csoportos 
gyermekek a német nemzetiségi 
óvodai programunk keretében is 
bemutathatták a játékos nyelvtanulás 
során elsajátított tudásukat. 

Intézményünk ERASMUS+ 
projektjének megvalósítása 
során májusban Nagyenyedre 
utazhattunk. Nevelőtestületünket 11 
fővel képviseltük ezen a mobilitási 
programon. A nagyenyedi Első 
lépések óvodával már 2016 óta 
testvéróvodai kapcsolatot ápolunk, 
így jó volt újra együtt gondolkodni 
a szakmánkról. A debreceni 
Mesekert Óvoda és a szatmárnémeti 
Liceul Reformat Óvoda delegált 
pedagógusaival közösen ismét egy 
tartalmas, konstruktív és innovatív 
rövid távú képzésen gyarapítottuk 
tudásunkat. A nagyenyedi óvodában 
példaértékű és újszerű gyakorlatot 
ismerhettünk meg a családdal való 
pozitív, szoros kapcsolat kialakítására 
a környezettudatos szemléletformálás 
terén. A szülők fontos partnerei 
az intézménynek, jelentős 
segítséget nyújtanak az óvodai élet 
gazdagításában, dinamizálásában. 
Gyönyörű természeti környezetben 
– La Balta Turisztikai Központban - 
került megrendezésre az intézmény 
szervezésében az „Öko jelmezek 
bemutatója”, melynek célja a 
gyermekek és a szülők érzékenyítése, 
figyelmének felhívása a környezet 
jelenlegi, helyi és globális kérdéseire. 
Betekinthettünk az óvodában folyó 
szakmai munkába is, ezt követően 
pedig hosszas szakmai eszmecserére 
került sor. Meglátogattuk a Bethlen 
Gábor Kollégiumot és annak 2021-ben 
átadott új óvodaépületét is, valamint 
a Természettudományi Múzeumot. 
Megcsodálhattuk a közelben lévő 
ökoturisztikai látványosságokat, 
köztük a Tordai Sóbányát, 
Torockó természeti és épített 
látványosságait. és meglátogattuk 
az Erdélyi fejedelemség fővárosát, 
Gyulafehérvárat is. A projekt végéhez 
közeledve úgy érezzük, hogy egyre 
több szakmai és baráti kapcsolat 
szövődik a partnerintézmények 
között. A folytatásra sem kell sokat 
várni, hisz a projekt utolsó mobilitási 
záróprogramját június 8. és 12. között 
szervezzük meg Gyomaendrődön.
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Május hónapban ismét aktívan teltek 
a napok az idős otthonokban és a 
klubjainkban is. Minden egységünkben 
sor került a kertek szépítésére, 
virágültetésre. Több helyszínen 
készítettünk májusfát, és a munka 
ünnepén lakóink is fogyaszthattak sült 
kolbászt, a régi majálisokhoz híven. 
Anyák napján virággal köszöntöttük 
lakóinkat, valamint a hunyai klubban 
a település ovisai kedveskedtek 
műsorral. Az Esély klubban a játékos 
feladatokkal és vajas-mézes kalács 
elfogyasztásával ünnepeltük meg a 
méz napját. A hunyai klubban május 
11-én jó hangulatú szalonnasütéssel 
és tortával emlékeztünk meg a klub 15 
éves fennállásáról. Szinte mindenhol 

megtartottuk a madarak és fák napját. 
Az Őszi Napsugár Idősek Otthonába 
ellátogatott hozzánk Ilyés Zoltán 
Opál nevű papagájával. A lakóink 
nagyon örültek a gyönyörű madár 
produkcióinak és külön örömet 
jelentett nekik, hogy néhányan a 
kezükben tarthatták a papagájt. A 
jó időben egyre többet mozdulunk 
ki időseinkkel, a Rózsakert lakói 
a Hősök terére tett közös sétával 
és fagylaltozással töltöttek el egy 
napsütéses délelőttöt. Az idősek 
nappali klubjainak ellátottjai most az 
5.sz klub Tavaszi zsongás programján 
vehettek részt, ahol a palacsintasütés 
mellett mozgásos és egyéb érdekes 
feladatok valamint táncos mulatozás 

tette szebbé az ellátottak találkozását. 
A hunyai klubban folytatódott a 
receptgyűjtés, hiszen szeretnének 
egy kis receptfüzetet megjelentetni. 
Ebben a hónapban a pozsonyi kiflit 
sütötték meg klubtagjaink. Kihívás 
Napján a Kis Bálint Általános Iskola 
igazgatónője valamint a 7.A osztály 
diákjai és testnevelő tanáruk látogatott 
el hozzánk. Idős otthonainkban és 
az Esély klubban tartottak 15 perces 
zenés tornát, amit az ellátottak és a 
munkatársaink is örömmel fogadtak. 
Ellátásaink jelenleg zavartalan 
formában működnek. Várjuk szíves 
érdeklődésüket bármelyik ellátási 
forma iránt.

Hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból
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A Körösmenti Táncegyüttes kétnapos 
programsorozattal ünnepelte 
fennállásának 55 éves évfordulóját. 
A jubileumi rendezvényt közel egy 
éves előkészület és 7 hónapos aktív 
felkészülés előzte meg. 
A jubileumi rendezvénysorozat 
első napján Csasztvan András a 
szarvasi Cervinus Teatrum igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. A 
nyitóműsorban színpadra léptek 
a Körösmenti Táncegyüttes 
utánpótlás csoportjai, akik a Kállai 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
néptánc tanszakának növendékei 
és a Csoroszlyák Táncegyüttes. 
Ezt követően Beinschróth Károly 
visszaemlékezését hallgathatták meg. 
A Körösmenti Táncegyüttes több mint 
5 évtizedes munkásságának ereklyéiből 
és az együttes viseleteiből összeállított 
kiállítás nyílt meg a műsort követően.
A rendezvény második napján 
a gálaműsor megkezdése előtt a 
Körösmenti Táncegyüttes emléktáblát 
avatott az égi színpadon szereplők 
iránti tisztelet jeléül, majd elhelyezték 
a megemlékezés koszorúit. 
A gálaműsor kezdetén Toldi Balázs 
polgármester köszöntötte a nagy 
létszámú közönséget és a jubiláló 
táncosokat. Ezt követően a táncosoké, 
a táncoké volt a főszerep. Hónapok 
óta szívvel-lélekkel készültek a 
különböző generációk a jubileumi 
gálaműsorra. Az ország minden 
pontjáról jártak haza hétről-hétre, hogy 
újra színpadra léphessenek, hogy újra 
abban a közösségi élményben legyen 
részük, mely meghatározta egész 
gyermekkoruk, fiatalságuk. Minden 
tekintetben rendhagyó jubileumi 
gálaműsort láthattak a jelenlévők, 
hiszen a gálaműsoron színpadra léptek 
olyan táncosok, aki alapítóként is 
jelen voltak a táncegyüttes életében. 

Rendhagyó, mert a műsor legnagyobb 
részében olyanok álltak újra a 
színpadon, akik már évek óta nem aktív 

táncosok. Rendhagyó, mert egyszerre 
képviseltette magát több profi 
táncosunk, akik mind a Körösmenti 
Táncegyüttesben kezdtek táncolni. 
A Körösmenti Táncegyüttes 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik részvételükkel, segítségükkel, 
támogatásukkal hozzájárultak a 
rendezvény sikeres megvalósulásához. 
A jubileumi rendezvény a Csoóri 
Sándor Alap és Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatásával 
valósult meg.

Körösmenti 55

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

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 5700 
példányban, 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. 
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 
5500 Gyomaendrőd, Fő út 81. 
Felelős nyomdai vezető: Varga Mihály. 
Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 
66/218-370 telefonszámon. 
A következő lapszám 2022. július hónapban jelenik meg.
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Két év kihagyás után ismét 
nagy örömmel és lelkesedéssel 
fogtunk hozzá a Rózsahegyi Napok 
megszervezéséhez.

A gyerekek több héten át 
ismerkedtek Rózsahegyi Kálmán 
életével, pályafutásával. Segítségükre 
volt az iskolában található állandó 
kiállítás, Márton Gábor Rózsahegyiről 
szóló életrajzi könyve, az iskola 
jubileumi könyve és a pedagógusok. A 
legfelkészültebbek egy játékos, kreatív 
vetélkedőn adhattak számot tudásukról. 
Minden tanuló készített egy portrét a 
névadóról, valamint a rajz szakkörösök 
illusztrációkat azokról a színpadi 
művekről, amelyekben szerepelt. 

A rendezvény május 13-án a 
megnyitóval kezdődött. Ezen a 
kellemes májusi reggelen Szedlák Réka 
intézményvezető-helyettes köszöntötte 
az iskola tanulóit, dolgozóit és a 
vendégeket. 

Ünnepi köszöntőt mondott Giricz 
László, egykori endrődi diák, a 
„Gyomendrődért emlékplakett” 
tulajdonosa, aki kezdetektől fogva 
részt vett a Rózsahegyi Napok 
rendezvényein. Helytörténeti, 
vallástörténeti, történelmi témájú 
előadásait nagy érdeklődéssel fogadták 
a gyerekek és a felnőttek egyaránt. 
Tisztelettel, szeretettel emlékezett 
egykori iskolájára, egykori tanítóra, 
ennek szellemében köszöntötte a 
rendezvény résztvevőit. 

Az iskola tanulói irodalmi 
összeállítással idézték fel Rózsahegyi 
Kálmán életét, színészi pályafutását, 
ezt követően endrődi népdalokat adott 
elő Nagy Ildikó énektanár és az ének 
szakkörös gyerekek.

Rózsahegyi-díjat kapott Farkas 
Zoltánné leköszönő intézményvezető

és Takácsné Rojik Gizella tanító.
A Szent Imre emlékérmet Sztvorecz 

Gréta 7. b osztályos tanuló kapta kitűnő 
tanulmányi eredménye és a Fit Kid 
sportágban elért hazai és nemzetközi 
sikerei elismeréseként.

A Szent Imre Iskola egykori 
diákjainak képviseletében Fülöp 
Imréné és Szmola Mátyásné az 
együttműködésük 20. évfordulója 
alkalmából jubileumi emlékérmet 
adományozott a tantestület részére a 
„Tisztelet és elismerés” jeleként. 

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület 
nevében Tímár Imre és Dr. Varjú László 
megköszönte az együttműködést és 
egy szép tájképet adott át a leköszönő 
intézményvezetőnek, amelyen 
az iskola látható madártávlatból.  
A képet E. Szabó Zoltán endrődi 

születésű festő készítette.
A Megnyitón vehették át jutalmukat 

a legjobb portrékat készítő gyerekek, 
valamint a vetélkedő 1-3. helyen 
végzett csapatai. 

Végül Fekécs Zsófia és Putnoki 
Balázs 8. osztályos tanulók elhelyezték 
az iskola bejáratánál álló Rózsahegyi 
szobor talapzatán a megemlékezés 
koszorúját, az ünnepség résztvevői 
fejet hajtottak a névadó emléke előtt.

A rendhagyó órák előadói ezúttal 
is érdekes és látványos előadásokkal, 
foglalkozásokkal örvendeztették meg a 
hallgatóságot:

- dr. Szilágyiné Németh Eszter 
nyugalmazott könyvtárvezető endrődi 
népdalokat és népballadákat hozott ne-
künk, melyeket erre az alkalomra válo-
gatott össze.

- Vaszkó András meteorológus, 
iskolánk egykori tanulója, az időjá-
rás-előrejelzés rejtelmeibe vezette be a 
hallgatóságot.

- Dr. Szonda István néprajzkuta-
tó Gyomaendrőd értékeit tárta elénk, és 
ezen értékekhez kapcsolódó foglalko-
zásokkal is készült az érdeklődő gye-
rekek részére.

- Timár Imre, egykori sakkszak-
osztály vezető szimultán sakkpartit ját-
szott a sakkot kedvelő tanulóinkkal.

- Jankulár Zsolt természetvédő a 
Hármas-Körös élővilágával ismertette 
meg az érdeklődőket.

- Tóth Tamás, a Körös-Maros 
Nemzeti Park természetvédelmi terü-
letfelügyelője, az otthoni természetvé-
delemről beszélgetett a gyerekekkel.

- Az ökotudatos digitális közös-
ségi alkotóműhely Robokaland foglal-
kozásán a műszaki terület és a robotika 
iránt érdeklődők vettek részt.

- Az alsó tagozatosoknak is szí-
nes volt a paletta: a planetárium mel-
lett légvár és buborékshow, valamint 
ügyességi és játékos foglalkozások szí-
nesítették a délelőttjüket.

- Az utazó planetárium előadá-
sát kicsik és nagyok egyaránt megláto-
gatták.

XXIV. Rózsahegyi Napok
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Péntek este nagy izgalommal 
vártuk a tábortüzet, ami a Ridegvárosi 
játszótéren szokott lenni. Igazi majális, 
gyereknapi hangulat volt, ahol kicsik 
és nagyok jól érezték magukat 
és gyönyörködtek a hatalmas tűz 
fényeiben.
A programsorozat a tanulók 
gálaműsorával zárult szombaton 
délután. Két év kihagyás után nagyon 
izgultunk, hogy minden rendben 
legyen, hiszen hatalmas munka előzte 

meg a rendezvényt. Nagyon sok 
vendég jött el, hogy megnézze azt a 
18 műsorszámot, amivel 250 tanuló 
készült erre az alkalomra. Felemelő 
élmény volt az utolsó szám, a közös 
éneklés, amelybe a pedagógusok 
is bekapcsolódtak. A Gálát és a 
rendezvénysorozatot Szedlák Réka az 
alábbi gondolattal zárta: szeretni és 
szeretve lenni a legfontosabb dolog az 
ember életében, tegyünk meg mindent 
azért, hogy szeretetben éljünk.

XXIV. Rózsahegyi Napok

Hosszú évek óta részt veszünk a 
TIT Körösök Vidéke Egyesület 
által meghirdetett levelezős 
történelemversenyen. Az öt forduló 
feladatainak megoldása alapján 
évfolyamonként a legjobbakat 
meghívják a megyei döntőbe. Ebben az 
évben május 3-án 4 tanuló képviselte 
iskolánkat: Nyikos Rajmund a 6. 
osztályosok között 3., Félix Patrik 
13. lett. A 8. osztályosok között 
Putnoki Balázs a 8., Papp Máté a 9. 
helyen végzett a népes mezőnyben. 
Gratulálunk minden versenyzőnek és 
felkészítőjüknek, Molnár Tündének. 

2022 márciusában írta ki a 
medgyesegyházi Schérer Mihály 
Általános Iskola a 3. Schéner Mihály 
Képzőművészeti Versenyt, amelyre az 
országból 100 alkotás érkezett. A zsűri 
kiválogatta a legjobbnak ítélt munkákat, 

és évfolyamonként 9 tanulót hívott be 
a helybeni alkotásra. Iskolánkból Alt 
Réka 5. b osztályos tanuló került a 9 
meghívott tanuló közé az 5-6. osztályos 
korcsoportból, így megkapta annak 
a lehetőséget, hogy festészeti tudását 
élőben is megmutathassa. A versenyen 
tárgyjutalomban részesült. Gratulálunk 
Rékának és felkészítő tanárának, 
Kocsis-Pésó Irmának.

Véget ért a Határ Győző Városi 
Könyvtár által megrendezett ötfordulós 
SZÖVEGELŐ játék, melyen idén is 
iskolánk számos tanulója vett részt. 
Az oklevelek és díjak átadására 
május 19-én került sor a könyvtárban. 
Meglepetés program keretében egy 
bűvészbemutatóval is kedveskedtek 
azoknak a gyermekeknek, akik 
beküldték a fordulók helyes 
megoldásait. Az eredmények az iskola 
honlapján megtekinthetőek.

Tanulmányi versenyek

Május első felében zajlottak a FODISZ 
által szervezett mezeifutó diákolimpiák 
megyei és országos döntői. A  
III. korcsoportos lányok között 1. 
helyezett, DIÁKOLIMPIAI BAJNOK: 
Gellai Elvira! Gratulálunk Elvirának és 
testnevelő tanárának, Nagy Sándornak.

Sportsiker

Április-május folyamán 3 napos 
osztálykirándulásokon vehettek részt 
iskolánk 6., 7. és 8. osztályos tanulói 
a zánkai Erzsébet-táborban. Sokféle 
ingyenes előadást, játékot kínáltak 
a szervezők. A programok között 
szerepelt kutyás bemutató, geotúra, 
vicces fizikai, kémiai kísérletek, 
trambulinozás, középkori csatajátékok, 
kincskeresés, koncert és disco is. A 
kellemes tavaszi napsütésben a legtöbb 
osztály felfedezte a Balaton-partot, 
a szerencsésebbek még fürödhettek 
is a tóban. Jó hangulatban, gyorsan 
eltelt a három nap, a gyerekek és a 
pedagógusok is fáradtan, de rengeteg 
élménnyel gazdagodva tértek haza.

Zánkai 
Erzsébet-táborok

További információk, fotók: 
www.rozsahegyiiskola.hu
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Május 25-én egy forró napon került 
megrendezésre a Kihívás Napja. Az 
iskolai programunk délben kezdődött. 
A megnyitó egy közös zumbás 
bemelegítés volt, amelyen részt 
vett az összes tanulónk. A program 
folytatásaként, az előzetesen leadott 
nevezések alapján, bajnokságokat 
rendeztünk. Az endrődi labdarúgó 
pályán labdarúgó bajnokság, a 
Népligetben kézilabda bajnokság 
zajlott a felsős diákok között. Azok, 
akik nem neveztek be előzetesen egyik 
sportágban sem, az iskolaudvaron 
válogathattak a felkínált programok 
közül. Lehetőség volt további 
zumbázásra, teqball, csocsó és ping-
pong meccseket játszani, labdázni, 
kosarazni és tollasozni is. A szkander 
bajnokságra is sokan beneveztek. 
Az alsós tanulóink is az iskola udvarán 
tudtak mozogni, közöttük kidobós 
bajnokság zajlott. A jó hangulatról 
büfé és zene is gondoskodott. Este 
közös kerékpártúrán vettünk részt, 
mely az endrődi Hősök teréről indult 
a Gyomaendrődi Polgármesteri 
Hivatalhoz. A programhoz 
rengeteg diákunk és szüleik is 
csatlakoztak, melyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni! Az iskolai 
rendezvényünk nagy sikert aratott, 
a gyerekek már most is a mielőbbi 
ismétlést kérik.

A Kihívás Napja a Rózsahegyi iskolában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lakossági járda felújítás 

támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet cselekvőképes nagykorú természetes 
személyek részére, a település járdahálózatának 
felújítására. A pályázattal a járda felújításhoz szükséges 
építőanyagokra (homokos kavics és cement) nyújthatnak 
be támogatási kérelmet. A támogatás nyújtásának célja 
elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
 A járda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok, 
társasházi lakóközösségek jelentkezhetnek, akik az 
Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) 
vállalják a város közterületén található, közcélt szolgáló és 
felújítást igénylő járdák felújítási munkáinak kivitelezését 
vállalják. A kivitelezés során keletkező betontörmeléket a 
Pályázat kiírója díjmentesen elszállítja.
 
A pályázatotok benyújthatók a rendelkezésre álló 
forrás kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2022. 
szeptember 30-ig. A teljes szövegű pályázati adatlap és 
kiírás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán és a városi honlapon érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 
Lakossági vízközműcsatlakozás 

támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázati 
lehetőséggel támogatja a vízközműcsatlakozást.  
A pályázati támogatás a lakás talajterhelési díjfizetési 
kötelezettséget keletkeztető állapotának megszüntetésére 
és ivóvíz ellátására nyújtható be. A pályázat benyújtásának 
feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az Alföldvíz 
Zrt. Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy csak egy 
pályázatot nyújthat be. A támogatás formája vissza nem 
térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott és a 
kivitelező között létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési 
szerződés alapján közvetlenül a kivitelezőnek folyósít. 
A támogatás összege: a víziközmű csatlakozási pont 
kiépítési költségeinek 70 százaléka, de legfeljebb 
200.000 Ft. Ivóvíz és szennyvíz csatlakozási pont 
együttes kiépítése esetén csatlakozásonként a kiépítés 
költségeinek 70 százaléka, de legfeljebb 250.000 Ft. 
A pályázat benyújtható a rendelkezésre álló forrás 
kimerüléséig, de legkésőbb 2022. november 30-ig 
folyamatosan. A Pályázati Felhívás teljes részletességében 
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán és a városi honlapon érhető el.
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A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási 
Központ Tavaszi Pedagógiai 
Napjainak keretében Kő és kavics 
címmel rendeztük meg újabb 
bázisintézményi programunkat a Kis 
Bálint Iskolában április 29-én. Az 
érdeklődő pedagógusok egy komplex 
képességfejlesztő, saját élményekre 
épülő foglalkozáson vehettek 
részt, mely a fenntartható fejlődés 
szemléletét állította középpontba. 
A tanulói képességfejlesztéshez 
számos ötletet kaptak a szakemberek 
a programot tartó pedagógusoktól. 
A korosztálytól független és a 
gyakorlatban könnyen megvalósítható 

feladatok, játékok, alkotások a 
kő és a kavics felhasználásának 
lehetőségeit sorakoztatták fel. 
Az eseményen köszönthettük az 
Oktatási Hivatal két munkatársát is, 
Simon Nóra Edina főosztályvezető 
asszonyt és Petrovszkiné Forgó 
Edit bázisintézményi koordinátort. 
A szakmai programot Kereki Irén tanító, 
DÖK segítő pedagógus, Kovácsné 
Nagy Katalin tanító, Ökoiskola 
munkacsoport vezetője, Csapóné Pap 
Zsuzsanna tanító, intézményvezető-
helyettes, Fekécsné Buza Erika tanító, 
pszichopedagógus, Gyuriczáné Molnár 
Éva tanító állították össze.

A természetes anyagok felhasználásának lehetőségei

2022. május 2-án rendezték meg a 
XXVII. Területi Versmondó Versenyt 
Vésztőn. Iskolánkat két korcsoportban 
képviselték diákjaink: ötödik 
évfolyamon Kovács Petra harmadik 
helyezett lett, Szilágyi Zsófi szép 
versmondásával szintén eredményesen 

szerepelt. 8. a osztályosaink is kiváló 
eredményt értek el:  Vaszkán Milán 
az első, Kiszely Kitti a negyedik 
helyet szerezte meg. Gratulálunk 
a versenyzőknek és felkészítő 
pedagógusaiknak: Tóthné Kele Ágnes 
és Hunya Jolán tanárnőknek.

Területi Versmondó Verseny

Alsó tagozatos diákjaink egyedülálló 
klasszikus zenei koncerten vehettek 
részt 2022. május 9-én. A Kállai 
Ferenc Kulturális Központ adott 
helyet a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar Ránki György: Két bors 
ökröcske című előadásának. A zenés 

mesejátékot Somorjai Péter karmester 
hangszerbemutatója, és Babócsai Réka 
színművész mesemondása színesítették. 
Köszönjük Uhrin Viktornak a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 
koncertmesterének a nagyszerű zenei 
élményt.

Két bors ökröcske – klasszikus zene kicsiknek

Iskolánk legkiválóbb atlétái a körzeti 
forduló után megyei atlétika többpróba 
versenyen vettek részt, és derekasan 
helyt álltak. II. korcsoport, fiúk: 
Csapatverseny: bronzérmes lett a fiú 
csapatunk: Csernyeczki Balázs, Csipai 
Csongor, Szúnyog Hunor, Cs. Nagy 
Arszenyij, Varjú Zente, Várkonyi 
Ádám. Egyéni összetett: 5. hely: Csipai 
Csongor. Ezenkívül magas színvonalú 
versenyzést láthattunk Furka Dorka, 
Soczó Gergő, Varjú Zille és Csernyeczki 
Laura részéről.

Megyei atlétika 
többpróba verseny

Iskolánk nevelőtevékenységének 
fontos pillére a környezettudatos 
gondolkodás és magatartás fejlesztése. 
A „zöld” jeles napok sorában egyik 
legkedveltebb iskolai eseményünk 
a Madarak és fák napja. Az idei 
tanévben öt állomáson változatos 

feladványokon keresztül, játékos 
formában szerezhettek ismereteket a 
gyermekek a különböző madárfajokról, 
fafajokról, az év fájáról és madaráról. 
Programunk sikerességét egykori 
pedagógus kollégáink és a nemzeti park 
munkatársai segítették. Köszönjük!

A Madarak és fák napján

A 2022-es év Fenntarthatósági 
témahét témaköre: A felelős 
fogyasztás volt. A Hebe Kft. ebből az 
alkalomból rajzpályázatot hirdetett. 
Olyan ismeretterjesztő szórólapot, 
plakátot vártak a gyerekektől, 
amelyen felhívják a tanulók a 
figyelmet az élelmiszerpazarlásra, az 
élelmiszerhulladék mennyiségének 
csökkentésére. A versenyen Dávid 
Tímea (2.a), Varjú Zille (2.a) és 
Megyeri Lajos (2.a) különdíjas lett. 
Nagy öröm volt a gyerekek számára a 
lehetőség és a jutalom is. Gratulálunk 
a szép eredményhez a tanulóknak és az 
osztályfőnöknek.

Fenntarthatósági  
rajzpályázat
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A Határ Győző Városi Könyvtár 
az idei tanévben is meghirdette 
2-5. évfolyamos diákok számára 
a Szövegelő ötfordulós levelező 
versenyét. Évfolyamonként mérettették 
meg magukat a gyerekek az érdekes 
szövegértő feladatok megoldása 
során. Izgalommal várták hónapról-
hónapra az új feladatlapokat, melyeket 
visszaküldve várták az értékelő bűvös 
napot. El is érkezett az időpont, 
május 19-én meghívást kapott a város 
iskoláinak minden olyan tanulója, 

aki az összes fordulót teljesítette. 
Iskolánkból nagy létszámmal vehettek 
részt az alsós diákok, ahol igazi 
varázslat várta őket. A jutalom az 
oklevél mellé egy utalvány volt és 
egy feledhetetlen interaktív bűvész 
élmény. Néhány megtanult trükk után 
elégedetten térhettek haza a gyerekek, 
akik jövőre hasonló elszántsággal 
bővíthetik tudásukat a feladatok által. 
Gratulálunk a szorgalmas, kitartó 
diákoknak! Köszönjük a lehetőséget a 
könyvtár dolgozóinak!

Szövegelő eredményhirdetés

Idén 5. alkalommal tartottunk 
bázisintézményi programot 
iskolánkban. Május 19-én az 
élménypedagógiai elemek felhasználási 
lehetőségeit néztük meg az idegennyelv 
oktatásában. A foglalkozás során 
elsősorban olyan játékok és eszközök 
kerültek bemutatásra, amelyek az 
aktív és kreatív nyelvhasználatot 
teszik változatossá a felső tagozatban a 

tanórákon. A résztvevők kipróbálhatták 
bemutatott eszközöket, illetve ötletet 
kaptak azok angol-, német- és szlovák 
nyelvterületen való alkalmazására, 
hogy a nyelvtanulás a diákok számára 
élmény legyen. A program előadói 
Pelyváné Kiszely Edit (tanító, 
intézményvezető-helyettes), Domokos 
Anikó (szaktanár) és Tóthné Szabó 
Irén (szaktanár) voltak.

Legyen élmény a nyelvtanulás!

Május 21-én a Károli Gáspár Egyetemen 
rendezték meg a XXV. Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-
medencei döntőjét. Erre az eseményre 
a megyei első helyezett versenyzők 
jutottak be. A Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskolából Varjú Zétény 8.a 
osztályos tanuló képviselte nemcsak 
iskolánkat, hanem Békés megyét is. 
Az eredményhirdetéskor tudtuk meg, 
hogy Zétény az előkelő hatodik helyen 
végzett ezen a nehéz megmérettetésen. 
Ragyogó eredményének nagyon 
örülünk és szívből gratulálunk! 
Felkészítője, magyartanára: Hunya 
Jolán.

Országos 
versenyeredmény

Intézményünk 2022.05.25-
én ismét csatlakozott a Kihívás 
Napja nevű országos programhoz. 
Diákjaink már a reggelt is aktívan 
kezdték, kicsik és nagyok közösen 
készültek fel az előttük álló sportos 
kihívásokra. A zenés bemelegítést 
követően a szünetekben különböző 
mozgásformákat próbálhattak ki. Az 
ugrókötelezés mellett megismerkedtek 
a labdás sportokkal, valamint egy 
lovas kocsival rövid utat tettek meg 
városunkban. Délután akadálypályákon 
tették próbára ügyességüket: az udvart 
biciklis, rollerező és gördeszkás diákok 
lepték el. A legkitartóbb diákok részt 
vehettek az esti városi kerékpározáson 
is. Iskolánk az ország tanintézményei 
közötti versenyben az előkelő 7. helyen 
végzett.

Kihívás Napja

Május 23-án - a környezetvédelem 
jegyében - természettudományos 
délutánt rendeztünk iskolánkban. 
Az osztályoknak előzetes 
feladatokat kellett megoldani: egy 
keresztrejtvényt fejtettek meg és egy 
környezetvédelmi tesztet töltöttek 
ki. A helyes megoldásokért csoki 
jutalomban részesültek. A tanulók 
egy kiállítás keretében közelebbről 
megismerkedhettek a biológia 
szertárral, a környezetünkben lévő 
ásványokkal, illetve tájékozódhattak 
arról is, hogy milyen veszélyekre hívják 
fel a figyelmünket a vegyszereken, 
mosóporos dobozokon, gyufákon lévő 

piktogramok. A délutánon először 
Ignácz Csenge 8.b osztályos tanuló 
remek előadását hallgatták meg a 
jelen lévők, a környezetvédelemről, 
a takarékos víz és elektromos áram 
használatról. Ezt követően látványos 
fizikai és kémiai kísérletek következtek. 
A délután zárásaként négy, héliummal 
töltött, lufi került kisorsolásra. A 
tartalmas, színvonalas programok 
valódi élményt jelentettek a tanulók 
és pedagógusok számára egyaránt. 
A délután megszervezését köszönjük 
Szurovecz Zoltánné, Gálné Juhos Éva, 
Uhrin Attiláné, Bela Tibor és Lakatos 
Tibor pedagógusoknak.

Természettudományos délután

További információk, fotók: 
http://www.kisb-gyomae.edu.hu
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2022 márciusában rendeztük meg a 
Bendegúz Anyanyelvi verseny iskolai 
fordulóját, melyen szép számmal vettek 
részt tanulóink. A megyei döntőbe 
jutott Tóth Mirtill, Kis Virág Anna, 
Felker-Csalah Zalán 2. osztályos, 
Papp Kincső 4. osztályos, Tóth Eszter 
Dóra, Gubucz Liliána, Nagy Emília 
6. osztályos tanulóink. Tóth Mirtill és 

Papp Kincső áprilisban megyei első 
helyezettként továbbjutott az országos 
döntőbe. A megmérettetésen Tóth 
Mirtill 2. osztályos tanuló hibátlan 
feladatmegoldással országos első 
helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa 
Mészárosné Kiss Katalin Mirtill 
osztályfőnöke. Gratulálunk Mirtill! 
Büszkék vagyunk Rád!

Bendegúz Anyanyelvi verseny

Ebben az évben is megrendezésre 
került iskolánkban a Madarak és fák 
napjára való megemlékezés. A program 
délután 2 órakor kezdődött. Elsőként 
egy képes beszámolót tekinthettek meg 
a gyermekek arról, hogy valójában 
ezen a napon mit is ünneplünk. Kicsik 
és nagyok egyaránt nagy érdeklődéssel 
hallgatták meg az előadást. Ezt 
követően kezdődött el a várva várt 
játék. Lehetett színezni, társasjátékozni, 
tesztlapot tölteni, éneklő madarak életét 
megismerni. Ezt követően a szülők 
és a pedagógusok közreműködésével 
közel 30 gyermeket autóba ültettünk 

és kimentünk a Gyepmesteri telepre. 
Mikor kiértünk, Szentpéteriné Uhrin 
Ildikó az egyesület elnöke köszöntötte 
a megjelent vendégeket és mesélt 
röviden a telep életéről. Ezt követően 
Toldi Balázs polgármester, Lehoczkiné 
Timár Irén alpolgármester asszony 
és Tóth Ferenc intézményvezető úr 
közreműködésével elültetésre került 
három fa a telep udvarára. Eközben 
a gyerekek megtekinthették és meg 
is simogathatták a kutyusokat. Úgy 
gondolom, hogy minden gyermek 
hatalmas és maradandó élménnyel tért 
haza.

Madarak és fák napja

Májusban a mórahalmi Szent László 
Katolikus Általános Iskola Wojtyla 
Kupa elnevezésű sakkversenyt 
hirdetett egyházi fenntartású általános 
iskolák és gimnáziumok tanulói 
részére. A verseny célja, hogy a 
résztvevők megemlékezzenek Szent 
II. János Pál pápáról, aki példamutató 
élete során a sakkfeladványok 
szerzésével is maradandót alkotott, 
erősítse a lengyel-magyar barátságot 
Karol Wojtyla rendkívüli életútjának 
népszerűsítésével, valamint versenyzési 
lehetőség biztosítása és sakkbaráti 
kapcsolatok kialakítása az iskolák 
diákjai, pedagógusai számára. A Szent 

Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói egyelőre hobbiból 
űzik ezt a nemes sportot, így tanulni, 
tapasztalatot gyűjteni és magunkat 
megmérettetni mentünk. Számunkra 
újdonság volt a svájci rendszerű 
verseny, a 10 perces játékidő, hiszen 
többnyire szünetekben, szabadidőben s 
nem versenyszerűen sakkoznak nálunk. 
41 fő nevezett, s a mi diákjaink is igen 
eredményes napot zártak. Roszik Péter 
6. osztályos tanuló összetettben 4. , 
korcsoportjában 3. helyen végzett, 
Simon Nimród 5. osztályos tanuló 
különdíjat kapott. Papp Zoltán 5. és 
Kun Roland 7. osztályos tanulók a 
középmezőnyben végeztek.

Wojtyla Kupa

Osztályfőnökként nehéz olyan 
programot kitalálni a diákoknak, 
különösen a kiskamaszoknak, amely 
mindenki érdeklődését felkelti, 
energiáját leköti és maradandó élményt 
is ad. Ezért esett a választásunk a 
Szarvasi Arborétumban kialakított 
szabadulószobákra, ahol 60-75 perc 
alatt kellett 1-1 küldetést teljesítenie 
a csapatoknak. A szabadulószobában 
két pályát próbálhattak ki a csapatok 
és sokféle játéktípussal találkoztak a 
gyermekek, amelyek megoldásához 
különböző képességek és jártasságok 
szükségesek. Mivel minden ember, 
minden diák különböző, más és más 
feladványt tartottak könnyebbnek vagy 
nehezebbnek, ezért nagyon fontos, 
hogy az adott csoport tudjon és akarjon 
is együttműködni. Az összehangolt 
játékhoz és az együttműködéshez 
nagyon fontos a kommunikáció. 
Amellett, hogy a csapat tagjai tudatják 
egymással, hogy mit találtak, mit 
oldottak már meg, fontos megosztaniuk 
az ötleteiket is. Sokszor egy elsőre 
furcsa vagy túl egyszerűnek látszó 
ötlet vezetheti sikerre egy másik ember 
gondolatait. Ezt a saját bőrünkön 
mi magunk is megtapasztalhattuk. 
Ugyanakkor a feladatok megoldása 
közben új oldalukról, új, eddig esetleg 
rejtve maradt személyiségükről, 
tulajdonságukról is megismerhették 
a csapattagok egymást. Felejthetetlen 
élményekkel, új tapasztalatokkal 
gazdagodtunk ezen a délutánon.

Kiszabadultunk!

KÓBoR ÁllAToK
Kóbor állat befogása ügyében hívható telefonszám: 

20/234 3977; 70/567 2155

Az ebrendészeti telep, valamint az állati hulladéklerakó telep 
ügyelet is a fenti számokon érhető el.
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Gimnáziumunk idén tavasszal 
csatlakozott a Honvédelmi 
Minisztérium Honvéd Kadét 
Programjához. Májusban látogatást 
tettünk a battonyai Mikes 
Kelemen Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium intézményében, ahol 
már évek óta sikeres a Honvéd Kadét 
képzés. Az intézmény vezetőjét, 
Molnár Mihályné igazgatónőt 
kérdeztük a program részleteiről, hogy 
minél felkészültebben várhassuk a 
leendő kadétokat. Intézményvezető 
asszony elmondta, hogy a battonyai 
gimnázium 2004 szeptemberében írta 
alá az együttműködési megállapodást 
a Győri Honvéd Kollégiummal a 
honvédelmi alapismeretek tantárgy 
tanításáról. Másfél évtizeden át Békés 
megyében egyedüli középiskolaként 
dolgozott a Honvédelmi Minisztérium 
együttműködő partnereként. Két éve 
pedig a Honvéd Kadét Programon 
belül folytatják munkájukat. 10-
12 fős csoporttal indultak, majd ez 
a szám folyamatosan emelkedett. 
Rendszeresen voltak és vannak 
érettségizőik honvédelmi ismeretek 
tantárgyból. Mára már minden tanuló 

tanulja ezt a közismereti tárgyat, 
hiszen állampolgári kötelesség is az 
ismeretanyag elsajátítása. A kadétok 
között a fiúk és lányok aránya közel 
egyforma. A végzett tanulók között 
van, aki jelenleg is a Honvédelmi 
Minisztériumban dolgozik tisztként, 
van, aki önkormányzatnál, illetve 
van, aki kórházban helyezkedett el 
és munkavédelemmel foglalkozik. 
Többen az érettségi után néhány 
évvel választották a honvédelmet 
hivatásul. A programban  résztvevő 
iskolák közvetlen kapcsolatban állnak 
a Honvédelmi Minisztérium adott 
területén dolgozó szakemberekkel, 
rendszeresen kapnak meghívást 
konferenciákra, tájékoztatókra, 
illetve a tanulók számára szervezett 
bemutatókra, versenyekre is, amiből 
szabadon, a saját munkatervükhöz 
igazítva választhatnak. Nagy segítség, 
hogy a Magyar Honvédség megoldja 
a tanulók utaztatását, ellátását ezekre 
a rendezvényekre. 1997 óta oktatnak 
önvédelmet, amely nagyon népszerű 
a tanulók körében. Régóta ugyanaz a 
magas szakmai ismeretekkel rendelkező 
és lelkes kolléga tanítja a tantárgyat, 
felelős a kapcsolattartásért, részt 
vesz az ösztöndíjjal, formaruhákkal, 
utazásokkal kapcsolatos teendők 
elvégzésében, és szervezi például a 
gyalogos teljesítménytúrákat, vagy 
felkészít az Országos Járőr versenyre. 
A településen a képzést elfogadták, sőt 
a hadisírok gondozása, a világháborúk 
hősi halottaira való emlékezés és 
helyi kutatás, gyalogtúrák megtartása 
az iskolai kezdeményezésekből 
kiindulva városi projektekké is váltak. 
A napokban tett látogatás során a 
gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 

intézményvezetője, Tóth Ferenc és 
az induló Honvéd Kadét Program 
leendő honvéd kadét oktatója illetve 
instruktora, Nagy Ádám pedagógus 
valamint néhány tanuló személyesen 
is megismerkedett a programmal. 
Megnéztek egy szaktantermet 
és próbára tették tudásukat egy 
szimulációs szobában, ahol airsoft-
fegyverek segítségével tanulják a 
diákok a lövészetet. Tájékoztatást 
kaptak arról, hogy hogyan valósítják 
meg a délutáni programokat, milyen 
versenyeken szoktak részt venni, illetve 
hogyan lehet beépíteni a tantárgyat 
a négy éves gimnáziumi oktatásba. 
Gratulálunk a sikeres programhoz, jó 
példaként tekintünk a battonyai iskola 
eredményeire, és azon leszünk, hogy 
kellő számú jelentkező esetén már 
szeptembertől mi is beindítsuk ezt az 
új képzési irányunkat.
Május elején rendkívüli felvételi 
eljárást kezdeményeztünk, melynek 
lényege: várjuk mindazon nyolcadikos 
tanulók jelentkezését, akik érdeklődnek 
az ősztől induló 9. évfolyam szabad 
helyei iránt, vagy kadét tanulóink 
szeretnének lenni, még ha a mai napig 
más terveik voltak is.

Szervezzük ősztől induló Honvéd Kadét képzésünket

Gimnáziumunk több tanulója is 
aktívan sportol. Az iskola ezt úgy 
támogatja, hogy lehetőséget biztosít a 
hiányzó órai feladatok és dolgozatok 
pótlására, valamint hivatalos kikérő 
alapján igazoltnak tekinti a hiányzást. 
Legutóbbi eredmények: Beinschróth 
Balázs judoban az országos 
diákolimpián Győrben 3. helyezést ért 
el. Kajakosaink is szép eredményekkel 
érkeztek haza, szintén Győrből 

a maratoni bajnokságról. Fodor 
Napsugár (11.A) K2-ben, 18 km, 1. 
hely, K1-ben, 18 km, 3. hely, Mertz 
Attila (10.A) K1-ben, 15 km, 2. hely, 
Berta Bence (11.B) K1-ben, 21 km, 2. 
hely, Nagy Ágoston (9.A) K1-ben, 15 
km, 4. hely, Gyetvai Máté (12.B) K1-
ben 25 km, 5. hely, Sági Alíz (11.A) 
K1-ben 18 km, 6. hely, Gellai Gergő 
(9.A) K1-ben 15 km, 9. hely. Büszkék 
vagyunk rájuk!

Sportsikerek
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Iskolánk tantestületének döntése és 
az osztályfőnökök javaslata alapján 
a végzős évfolyamon Kner – díjat 
adunk azon tanulóknak, akik négy 
éven keresztül kiemelkedő tanulmányi 
eredményt értek el valamint a közösség 
munkájában is aktívan részt vettek. A 
díjak átadására a ballagási ünnepségen 
kerül sor. Idén két diákunkat 
jutalmaztuk Kner – díjjal: Saly Sára 
és Sztoján Zoltán 12. A osztályos 
tanulókat. Saly Sára négy éven keresztül 
kiemelkedő tanulmányi eredményt 
ért el. Aktívan részt vett az iskolai 
életben. Ünnepségek, megemlékezések 
szervezésében, tanulmányi versenyek 
előkészítésében mindig számítani 
lehetett rá. Angol nyelvből osztályozó 
vizsgát, majd előrehozott érettségit 
tett mind közép, mind emelt szinten, 
ahol nagyon szép eredményt ért el. 
Angol középfokú nyelvvizsgával 
rendelkezik. Megbízható, becsületes 
személyiségével példaként állhat társai 
elé. Sztoján Zoltán tanulmányaiban 
a gimnáziumi évei alatt végig 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
Angol nyelvből már a 10. osztály végén 
osztályozó vizsgát, majd előrehozott 

érettségit tett, úgy közép, mint emelt 
szinten. Angol és német nyelvből is 
középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 
Részt vett a Savaria történelmi 
versenyen, és társaival első helyezést 
ért el a „Fedezzük fel Békéscsabát 
– a németek nyomában” elnevezésű 

megmérettetésen. Tevékenyen 
együttműködött a gimnázium 
beiskolázási kampányaiban, ünnepek, 
megemlékezések lebonyolításában. 
Derűs személyiségével mindig jó 
hangulatot hozott a közösségbe. A 
hitélet aktív résztvevője.

Kner – díjasok a Szent Gellért Gimnáziumban

 
Sajtóközlemény 
 
Kézműves-mustra rendezvényeinek megvalósításához 
tartozó eszköz- és alapanyag beszerzés 
 
2022. 06. 01. 
 
A gyomaendrődi Hallható Hang Alapítvány a TOP-7.1.1-16-
H-ERFA-2019-00429 azonosítószámú, Kézműves-mustra 
rendezvényeinek megvalósításához tartozó eszköz- és 
alapanyag beszerzés című pályázata a Széchenyi 2020 
program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. 
 
A projekt az alapítvány meglévő eszközparkjának fejlesztését és korszerűsítését, a helyi hagyományok ápolásához 
szükséges eszközök és alapanyagok beszerzését szolgálta.  
A beszerzés eredményeként hangszerek, projektor, illetve különböző kézműves tevékenységekhez használható 
eszközök, kézi szerszámok, alapanyagok és segédeszközök, (dobok, cintányérok, festőállványok, vízforraló, ollók, 
viasz, csuhé, raffia, vesszők, papírok, textilek, ragasztók stb.) kerültek az alapítvány tulajdonába. 
 
Projekt összköltségvetése: 1,58 millió Ft 
A projekt befejezésének dátuma: 2022. 06. 01. 
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.  
 
További információ kérhető: 
Hallható Hang Alapítvány 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27. 
E-mail: hallhatohang@gmail.com 
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Sajtóközlemény 
 
Art-koffer, avagy művészetekkel a világ körül 
 
2022. 06. 01. 
 
A gyomaendrődi Hallható Hang Alapítvány a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00919 azonosítószámú, Art-koffer, avagy 
művészetekkel a világ körül című pályázata a Széchenyi 2020 
program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. 
 
A zenei és vizuális művészeti projekt a helyi civil társadalom kulturális életének és közösségi kompetenciáinak 
fejlesztését, a gyomaendrődi lakosok alkotótevékenységének, identitásának erősítését tűzte ki céljául. 
 
A program keretében nyári Ifjúsági képzőművészeti és zenei tábor, valamint felnőtteknek szóló világzenei műhely és 
képzőművészeti kurzus került megvalósításra. A projekt eredményeként, a lakosság közösségi aktivitásának növelése 
által, a megvalósult programelemek az alapítvány programstruktúrájába építve tartósan a gyomaendrődi kulturális 
életbe integrálhatók. 
 
Projekt összköltségvetése: 3,65 millió Ft 
A projekt befejezésének dátuma: 2022. 06. 01. 
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.  
 
További információ kérhető: 
Hallható Hang Alapítvány 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27. 
E-mail: hallhatohang@gmail.com 

 
Sajtóközlemény 
 
Kézműves-mustra 
 
2022. 06. 01. 
 
A gyomaendrődi Hallható Hang Alapítvány a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00920 azonosítószámú, Kézműves-mustra című 
pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os 
támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. 
 
A kulturális projekt keretében egy kézműves foglalkozás-sorozat, valamint egy családoknak szóló kézműves, 
gasztronómiai, nemzetiségi és zenei fesztivál került megvalósításra Gyomaendrődön. A programok nem csupán 
élményforrást nyújtottak a benne résztvevőknek, hanem alkalmasak voltak az ismeretszerzésre, a közösségépítésre, 
ízlésformálására, az egészségtudatos szemlélet erősítésére, a hagyományok felelevenítésére. 
Az esztétikai és közösségi kompetenciák fejlesztésének eredményei a résztvevők tudásában, attitűdjében tartósan 
megnyilvánulnak, a kulturális tevékenységek tanfolyami keretek között továbbvihetők, tartalmilag bővíthetők. 
 
Projekt összköltségvetése: 1,507 millió Ft. 
A projekt befejezésének dátuma: 2022. 06. 01. 
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.  
 
További információ kérhető: 
Hallható Hang Alapítvány 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27. 
E-mail: hallhatohang@gmail.com 
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A Gyomaendrődi Judo Klub  
2 versenyzője, Botos Lujza és Fekécs 
Gyula május 14-én a Serdülő Magyar 
Válogatott tagjaként kiutazhatott 
a Rimaszombaton megrendezett 
44. Grand Prix judo versenyre. A 
mindennapos edzés és felkészülés 
meghozta az eredményt, hiszen 
mindketten dobogós helyezést értek 
el a versenyen: Fekécs Gyula (-66kg) 
I. hely, Botos Lujza (-52kg) II. hely. 
Összesítésben is kiváló eredményt 
ért el a Serdülő Magyar Válogatott 
csapata: a férfi csapat az I. helyen, a női 
csapat pedig a II. helyen végzett.
A következő hétvégén, május 21 és 
22-én Győrben került megrendezésre 
a Diákolimpia ORSZÁGOS Döntője. 
21-én a Diák „C”, Diák „B” és Diák 
„A” korcsoportos versenyzők léphettek 
tatamira. Egyesületünk 11 versenyzőt 
indított ezen a napon, akik a következő 
eredményeket érték el:
Diák „C” korcsoport: Félix Noel II. 
hely, Gaál Blanka III. hely, Földvári 
Ákos és Szarka Péter VII. hely, Fitos 
Barnabás és Tóth Gábor helyezés 
nélkül végzett. Diák „B” korcsoport: 
Rómer Janka Vénusz III. hely, Rácz 

Eleni Árven VII. hely, Szabó Milán 
és Imre Dávid Benett helyezés nélkül 
végzett. Diák „A” korcsoport: Félix 
Patrik V. hely. 22-én a Serdülő és a 
Junior versenyzők kaptak lehetőséget. 
Versenyzőink ezekben a korcsoportban 
is szép eredményekkel zárták a napot: 
Serdülő korosztályban: Fekécs Gyula 

I. hely, Botos Lujza II. hely, Félix 
Patrik felversenyezve az 1 és 2 évvel 
idősebbek közé egy nyert és egy 
vesztett mérkőzés után végül helyezés 
nélkül végzett. Junior korosztályban: 
Beinschróth Balázs III. helyezést ért el. 
Gratulálunk minden versenyzőnknek 
és edzőnknek, Katona Ákosnak az 
eredményekhez! Köszönjük a kitartó 
munkát és a versenyzők felkészítését! 
Köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását!

(Gyomaendrődi Judo Klub)

Újabb sikerek a Gyomaendrődi Judo Klub-nál
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2022.05.14-15-én Szolnokon meg-
rendezésre kerülő Országos I.-II. 
oszt. Fitkid Bajnokságon szom-
baton és vasárnap is szőnyeg-
re léptek a KörösFit-es tornászok.  
A kiváló hangulatú versenyen minden-
ki nagyon szépen szerepelt. A szombati 
napon Csipai Csenge és Pataki Zoé 
egyéni gyakorlattal, Nagy Evelin –
Nagy Vivien egy duó gyakorlattal, va-
lamint Csipai Csenge - Furka Dorka - 
Gyuricza Nóra - Pataki Zoé a CLOSER 
fantázianevű formációval léptek a 
bírók elé. A lányok ezen a napon egy 
nagyon erős mezőnyben a középme-
zőnyben végeztek. Vasárnap reggel 
újra verseny, hiszen Furka Dorka és 
Gyuricza Nóra egyéni gyakorlatá-
ra akkor került sor. Nóci országos 4., 
Dorci pedig a 7. helyen fejezte be a 
tavaszi versenyszezont. Nagyon büsz-
kék vagyunk a lányokra, hiszen nagyon 
szépen helyt álltak az erős mezőnyben. 
Nem sokat pihentek a lányok és 
edzőik, hiszen Tata városa adott ott-
hont a 2022.05.21-én megrende-
zésre kerülő Országos Fitkid Dance 
Versenynek, melyen 298 gyermek 
lépett a bírák elé. A KörösFit DSE 
24 lánnyal nevezett és 6 egyéni- és 
3 csapat gyakorlatot mutatott be.  
Fekécs Noémi, aki épp a verseny más-
napján ünnepelte a 16. születésnapját, 
egy olyan szép és hibátlan gyakorla-
tot mutatott be, melyet látva nem volt 
kérdéses, hogy országos bajnok lesz a 
korcsoportjában.
A KISKUTYÁK nevű formációnk 
(Bedő Bianka, Bujdosó Cintia, Gaál 

Bella, Hornok Helka, Nyerges Kéla, 
Szilágyi lara) mar idén másodszorra 
is elhozták az országos versenyről az 
aranyérmet, ezzel megszerezve az or-
szágos bajnoki címet. Fantasztikus tel-
jesítmény egy 7 évesekből álló csapat-
tól. Vatai Boglárka, aki élete első ver-
senyén vett részt mindössze 6 évesen, 
egyből az ezüstérmet hozta el az orszá-
gos megmérettetésről. Lenyűgöző gya-
korlatával, csodaszép ruhájában egyből 
levette a lábáról a bírókat. Az 5 éves 
Csipai Csepke már rutinos versenyző-
nek mondható, hiszen ebben az évben 
harmadszorra áll a szigorú bírák elé. 
A kicsi lánynak most egy gyönyörűen 
csillogó bronzérmet ért a gyakorlata.  
4. helyezett lett lövei Kíra, aki a 
Dance B kategória VIII. korcsoportjá-
ban versenyzett.  
A pontszerző 6. 
helyen végzett 
a POCO LOCO 
nevű csapatunk. 
Tagjai: Barta 
Kinga - Feke 
Miléna -  Gellai 
Zoé - Nádasdi 
Alexandra - 
Tóth Mirtill.  
8. helyezett lett 
a SZÜLINAPI 
BULI csapatunk 
(Bujdosó Gréta, 
Gubucz Kata, 
Hoffman Hanna, 
Samu Hanna, 
Szikszai Szelli, 
Szujó Anikó, 

Tóth Kamilla, Tóth Tünde)
9. helyen végzett Izsó Zorka - Dance 
A kategóriában, valamint 16. helyezett 
lett Gellai Zoé Aisa. Nagyon büszkék 
vagyunk a lányokra, gyönyörű eredmé-
nyeket értek el!
Ezzel a tavaszi fitkid szezonnak vége 
és megkezdjük az őszi versenysze-
zonra az alapozást. Sok sok mű-
helymunka mellett több táborban is 
részt vesznek az egyesület tornászai.  
Köszönjük az edzőknek a gyerekek 
felkészítését: Gergely Orsolya, Varró 
Renáta, Katona Ákos 
Köszönjük a Szülőknek a sok se-
gítséget, a gyerekek utaztatását és 
a rengeteg lelki támogatást! Külön 
köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását!

Fekécs Noémi és a Kiskutyák csapata ORSZÁGOS FITKID BAJNOK
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A Hencz WSE birkózói sikeresen 
szerepeltek az elmúlt hónapokban 
megrendezett versenyeken. Nógrádi 
Nándor tovább jutott a Diák II. szabad-
fogású Országos Bajnokságra, melyen 
V. helyezést ért el.
2022.05.15-én rendezték meg 
Nyíregyházán a IV. Mr. Tus Meghívásos, 
Szabadfogású Nemzetközi Birkózó 
Versenyt, melyen mindkét induló ver-
senyzőnk aranyérmes lett. Gyermek 
I. – Klein Levente I. hely, Diák II. – 
Nógrádi Nándor I. hely
Egy héttel később Szűcs Csabával és 
Kovács Balázzsal kiegészülve csapa-
tunk újra szőnyegre álltak versenyző-

ink a Kiskun Kupán, ahol csaknem 350 
versenyző indult. Erről a Meghívásos 
Nemzetközi Szabadfogású Birkózó 
Versenyről is büszkén tértek haza di-
ákjaink. Gyermek I. – Klein Levente 
II. hely. Diák II. – Nógrádi Nándor III. 
hely. Diák I. – Szűcs Csaba III. hely.
Gratulálunk birkózóinknak az elért 
eredményeikhez és köszönjük a szülők 
kitartó támogatását. Tisztelettel: Hencz WSE

Birkózás

Május 4 - 7 között vettünk részt a 
Zágrábba megrendezett International 
Dance Európa Bajnokságon. Az 
IBFF Akrobatikus kategória a Dance 
versenyen belül rendezték meg,ahol 
gyönyörűen szerepeltek a lányok. 
Regi korcsoportjában nagyon sokan 
voltak ezért döntőbe jutásért a legjobb 
6 főnek újra be kellett mutatni a gya-
korlatát egy órán belül. Fantasztikus 
koreográfiát mutatott be. Nem soká kö-
vetkezett Gréti. Rettentően izgultunk, 
hogy minden a legjobbak szerint ala-
kuljon. Mikor kimondták, hogy Regi és 
Gréti is nyert nem tértünk magunkhoz. 
Sírtunk és rettentő boldogok voltunk. 
Megéri dolgozni és soha se szabad  

feladni bármi is történik. Küzdeni kell.
Másnap reggel korán mentünk mert 
Kata lépett a színpadra. Kata egy ma-
gabiztos koreográfiát mutatott be. 
Melynek meg is lett a gyümölcse, Kata 
is bajnok lett.  
A két nap eredményei: Major Regina 
1. hely, Sztvorecz Gréta 1. hely, 
Hajkó Kata 1. hely.

Mátrix Fitness SE hírei

3/3 a Dance Európa Bajnokságon

A Zágrábi versenyen a  MAGYAR 
 delegáció 38 ország közül a  

2. helyen végzett, az elért eredmények 
alapján. Boldogok vagyunk, hogy 
ehhez mi is hozzá járulhattunk  
3 Bajnoki címmel.

Csoda Kupa
Május 22.-én két helyen is versenyez-
tek a Mátrixos lányok. Regi és Gréti a 
Ritmuscsapatok Országos Akrobatikus 
Látványtáncok versenyén vettek részt 
ahol az IBFF Európa Bajnokságra való 
kvalifikáció is zajlott. A versenyen saj-
nos edző nélkül vettek részt, de szüle-
ik ott voltak és segítettek mindenben. 
Major Regi 4. hely, Sztvorecz Gréti 
2. hely
Regi különdíjat is kapott a versenyen. 
Leányzóink két versenyre is kvalifikál-
tak: -Belgrád Nemzetközi Bajnokság 
június 17-19 
- Novalja IBFF EURÓPA 
BAJNOKSÁG szeptember 23-25.
Ezen a napon 8 fővel vettünk részt a 
Unity For Passion Országos Barátság 
Kupáján. Szurovecz Lujzi első verse-
nyén igazán könnyen vette az akadá-

lyokat. Eredmények: Arany: Nyuzó 
Fanni, Zádori Zoé, Darvasi Emese, 
Majerszki Zsani, Maletz Lilla, Szűcs 
Zsófi, Ezüst: Szabó Janka, Szurovecz 
Lujzi. Szabó Janka különdíjat is kapott. 
Nyúzó Fanni és Darvasi Emese meghí-
vást kapott a következő versenyre.

Sikeres nap
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Több, túlnyomórészt regionális 
edzésversenyt követően, a győri 
Maraton Országos Bajnoksággal 
kezdetét vette a versenyszezon az 
utánpótlás kajak-kenu sportban 
Magyarországon. A Körös Kajak SE 
a Vajda Attila Regionális Akadémia 
szerves tagjaként rendszeres 
résztvevője az akadémia életének, 
így nemcsak a régiós válogatottjaink, 
hanem a többi leigazolt versenyzőnk is 
az akadémia kötelékébe is tartozik. 
Május 20-án, 21-én és 22-én került 
megrendezésre a Maraton országos 
bajnokság, ahol a Körös Kajak 
SE 13 versenyzővel képviselte 
Gyomaendrődöt.  Versenyzőink 20 
km-es és 5 km-es távot teljesítettek a 

Mosoni-Dunán. Országos Bajnokunk, 
Katona-Szabados Noé az 5. helyet 
szerezte meg, Munkácsi Petra – Nagy 
lívia párosban a 7. helyen végzett, 
Gubucz liliána – Kabai léna 
szintén párosban a 8. helyet szerezték 
meg, ráadásul borultak is a vízben, 
de visszaszállást követően sikerült 
megszerezni ezt a jó helyezést.
A többi versenyzőnknek is sikerült 
a középmezőnyben végezni, szinte 
legjobb formájukat nyújtva teljesíteni 
a versenytávot. Varjú Marcell, Csiki 
Roland, Nyikos Rajmund, Varsányi 
Gordon,Giricz Rebeka, Mészáros 
Nelli, Nagy Botond, Balog Péter is 
nagyot küzdve evezett, így értékes 
helyezéseket szereztek.

Elkezdődött a versenyszezon a Körös Kajak SE számára

2022. május 21-22-én rendezte meg 
a Magyar Majorette Szövetség és 
az Orosházi Mazsorett Együttes a 
XXII. Magyar Mazsorett Bajnokságot 
Szegeden, a Móra Múzeum előtti 
téren. A szép környezet, a ragyogó 
idő sok érdeklődőt kicsalogatott a 
két napos rendezvényre. Tizenöt 
település háromszáz táncosa, három 
korcsoportban és sok kategóriában 
mérte össze botforgatási, gimnasztikai 
- és tánc tudását. A Színfolt Mazsorett 
Táncegyüttesből a legnagyobb 

mazsorettek neveztek és versenyeztek. 
Végre személyesen találkoztak a 
csoportok és a vezetők! A következő 
szép eredményekkel tértek haza a 
napfény városából a gyomaendrődi 
mazsorettek.
Kadet, botos szóló kategória: Szilágyi 
Zsófi: arany minősítés.
Senior, tradícionális botos páros 
kategória: Czinczár Noémi – Izsó 
Éva arany minősítés.
Senior mix mini kategória: 3. hely.
Senior zászlós kategória: 4. hely.

Köszönöm a szülők támogatását, 
segítségét, Baráth Beátának a 
szervezését!
A nyári időszakban több versenyen 
vesz részt a Színfolt! Folyamatos 
edzések, próbák lesznek! Július 11-15-
ig pedig immáron sokadik alkalommal 
szervezzük meg nyári, mazsorett 
táborunkat, nemcsak mazsorett 
– táncosok részére! Érdeklődni a 
következő telefonszámokon lehet:  
06-30/374-7152 vagy 06-70/525– 
7227.

Hunya Jolán
Színfolt vezetője

Színfolt az országos versenyen

Tájékoztató beiskolázási támogatásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-as tanévre beiskolázási támogatást

- az általános iskolás gyermekek részére 2022. június 1. napjától 2022. június 30. napjáig
- a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermekek/hallgatók részére  

2022. augusztus 22. napjától 2022. szeptember 30. napjáig lehet kérelmezni  
(az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon)  

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatánál. (Gyomaendrőd, Selyem u. 124.).  
A Kérelem nyomtatvány a meghirdetett időszakban az önkormányzat honlapjáról letölthető: www.gyomaendrod.hu
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44. CIBERE GYEREKNAP 
 

a Besenyszegi Játszótéren 
 

2022. július 9. (szombat) 
15 órától 

 
Fővédnök: Toldi Balázs  

Gyomaendrőd város polgármestere 
 

Zenél nekünk Pólus Viktor, táncol a Mátrix Fitness SE, 
velünk lesz a Színfolt Mazsorett Csoport, a Rumba Táncsport Egyesület, 

a Körösmenti Táncegyüttes szólistái,  
a Bushido Judo SE, a Babilon TSE modern táncosai, 

      látható lesz Noé kutya bemutatója 
 

16:00-20:00 Ingyenes Dodzsem a gyermekeknek 
 

 
                    16:00 Puding és Palacsinta 

                            bohócműsora 
 

                          20:00 Sztárvendég 
  

Polyák Rita és Szelle Szilárd 
 

Lézer fények            Arcfestés            Rendőrautó 
                      Lovas kocsikázás      Tűzoltóautó      Hot-dog 
                     Popcorn           Mesekert játszóház             Jégkása    
                         Örömtűz             Bábika kézműves foglalkozás                

A Cibere Gyereknapon minden gyermek igyon tejet!  

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
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140 éves a Gyomai Kner Nyomda. 
140 évvel ezelőtt alapította dédapám, 
Kner Izidor. 107 éve vette át a nyomda 
vezetését nagyapám, Kner Imre. 
Sajnos, egyiküket sem ismerhettem. 
49 éve hunyt el édesanyám, Kner 
Zsuzsanna. Különböző okokból, de 
nem volt lehetőségünk, hogy együtt 
menjünk be a nyomdába. Ahogy a mai 
múzeumba se.

Mindezek ellenére, természetesen 
gyerekkorom óta - hol közelebbről, hol 
kicsit távolabbról - követem a nyomda 
és a múzeum sorsát és életét. Mindig 
volt, aki hozott híreket. Eleinte, még 
olyanok, akik személyesen ismerték 
a felmenőimet. Gondolom, többen 
vannak még, akiknek ismerősen cseng 
a nyomdából Malatinszky Lajos és Bíró 
Jánosné Joca neve. Vagy a nyomdán 
kívül is Mányi Olga, Fried Boriska, a 
Sirokay Zoltán-Iványi Blanka házaspár 
(akik a háború után egy ideig a „Kner 
házban” laktak). Az idő előrehaladtával, 
sajnos ők is eltávoztak, de mindig 
lépett valaki a helyükbe. A sors játéka, 
hogy Édesapám (Haás Pál), aki szintén 
nyomdász volt, a Móra kiadó műszaki 
vezetőjeként sok évig nyomatott 
Gyomán. Évtizedekkel később az 
egyik lányom (Kéri Katalin) a Tessloff 
Babilon kiadó révén került kapcsolatba 
az ükapja által alapított nyomdával.

Az első, személyes és meghatározó 
élményem a nyomdával, 1957 vagy 
1958 nyarán volt. Történt, hogy 
nővéremmel Joca néninél töltöttük 
a szünet egy részét. Róla tudni kell, 

hogy Nagyapám „a jobbkezeként” 
beszélt róla. Szakmailag és emberként 
is becsülte, szerette őt. Joca néni 
a háború után is dolgozott még a 
nyomdában, így lehetősége volt, 
hogy bevigyen minket a - számunkra 
- „szentélybe”. Beléphettünk Kner 
Imre irodájába!! Láthattuk az akkor 
még meglevő, a szoba egyik falát 
elfoglaló könyvespolcokat!! Benne az 
ajtót, ami abba a helységbe vezetett, 
ahol a családtagok számára az ex 
librissel ellátott könyveket is őrizte… 
És az a nagy íróasztal!! Azt a fotót, 
ami ott a retinámba égett, nem tudta 
tönkre tenni az idő!!! Beléptünk a 
szedőterembe is. Nem tudom hányan 
dolgoztak a szedőszekrényeknél, 
nekem nagyon soknak tűnt. Többen 
voltak olyanok, akik még emlékeztek 
Nagyapámra… Akkor találkoztunk 
Malatinszky bácsival is, akit csak 
hírből „ismertünk”. Az ő kapcsolata 
is meghatározó volt Nagyapám és a 
családja életében. Hatalmas élmény 
volt ez a látogatás! Mai napig őrzőm 
azt a néhány betűt, amit akkor kaptam 
valakitől. Meg egy aranyfüst fóliát!!! 

Nagyon soká 
kellett várni, mire 
újra bejutottam 
a nyomdába. Az 
már másképpen 
volt jelentős, 
mert akkor már 
a gyerekeimet 
vihettem be! 
Természe tesen 
addigra az idő 

haladt, fejlődött a nyomda is. Így 
egészen más kép fogadott, de mégis 
„A” nyomda volt. Úgy adódott, hogy az 
elmúlt években többször is jártam ott. 
Mindig nagy a változás. Ma már csak 
a lépcsőházban levő szedőszekrények 
emlékeztetnek a múltra… Bízom 
benne, hogy hamarosan sor kerül egy 
újabb, egy másféle élményre, amikor 
az unokáimat vihetem oda!

Na, és a Múzeum! Azon a bizonyos 
nyáron nem juthattunk be, mert 
éppen óvoda „lakott” benne. Igazán, a 
második megnyitás óta tudom követni 
a sorsát. Mindig nagyon nehéz szívvel 
lépek be. Az a Kozma Lajos tervezte 
ház volt Édesanyám otthona, de együtt 
sose voltunk benne. Tudom melyik 
volt a szobája, tudom melyik volt a 
könyvtárszoba, tudok történeteket az 
ottani életből… Ezeknek nincs semmi 
nyoma, mégis, számomra ez az a ház, 
ahol Édesanyám felnőtt. Ez az a ház, - a 
mai múzeum - ahol köztudottan mindig 
a szeretet és a kultúra uralkodott…

Kéri Pálné
Kner Imre unokája

Néhány ólombetű a múltból…
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Szakértők segítségével a lakásvásárlásnál is könnyebb megtenni a következő lépést
A lakásvásárlás, egy fontos lépés az életünkben, ami hosszú távra szól. Legyen szó lakásról, vagy családi házról, számos tényezőt kell 
figyelembe venni, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy miből vásároljuk meg a kiválasztott ingatlant. Jelenlegi információk szerint, 
év végéig az állami támogatások egy része megszűnik, ezért annak, aki most vásárol ingatlant, érdemes ezzel is számolnia. Az OTP Csoport 
szakértői már a lakáskereséstől kezdve segítenek az ügyfeleknek megtalálni a legjobb megoldást.

Évnyerő hitel
Az otthonteremtés soha nem könnyű feladat, mert jelentős kiadással jár, ráadásul a kiszemelt ingatlan megvásárlása csak az első lépés utána is 
vannak még felmerülő költségek. Május 16-tól az OTP Bank elsők között vezet be a lakáshitelpiacon türelmi idős terméket. Az Évnyerő Lakáshitelek 
12 hónap türelmi időt biztosítanak az ügyfeleknek. A futamidő első évében csak kamatot fizetnek az ügyfelek, így a felszabaduló törlesztőrészlet 
különbséget a lakásvásárláshoz és költözéshez kapcsolódó egyéb kiadásokra fordíthatják. A konstrukció használt vagy új lakás vásárlásra, bővítésre 
és építésre is igényelhető.
„Az OTP Bank folyamatosan figyeli az ügyfelek igényeinek változását, hogy innovatív megoldásokat és széleskörű termékportfóliót biztosítson 
számukra. A türelmi idő bevezetésével egy olyan megoldást kínálunk ügyfeleinknek, ami segíti őket lakáscéljaik megvalósításában és egyszerűbbé 
teszi számukra a kezdeti időszakot– mondta Kalmár László, az OTP Bank fiókvezetője.

CSoK és falusi CSoK
A piacon számos támogatás érhető el a lakásvásárláshoz. Az egyik ilyen termék a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), ami egy vissza 
nem térítendő állami támogatás. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell visszafizetniük a támogatást, ha teljesítik a szerződés feltételeit. 
A maximális támogatás 10 millió forint lehet.  Új lakás vásárlás vagy építés esetén lehet 10 millió a támogatás (3 gyermek esetén), a használt 
lakásvásárlásra ettől alacsonyabb összegű a támogatás (3 gyermek esetén 2,2 millió, 4 gyermeknél pedig 2,75 millió).
Ha egy csendesebb, kisebb településen képzeljük el az életünket, érdemes megnézni, hogy igénybe vehetjük-e a Falusi CSOK-ot. A támogatást a 
jogszabályban meghatározott úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, korszerűsítésre, bővítésre vagy használt lakás vásárlással 
egybekötött korszerűsítésre, bővítésre. Utóbbi esetben a lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át. A 
támogatás legfeljebb 10 millió Ft lehet.
A több gyermekes családok vagy gyermeket vállaló házasok a támogatás mellé, maximum 15 millió forint 3%-os fix kamatozású hitelt is igénybe 
vehetnek. Az igénybe vehető hitel összege függ a gyermekek számától és a hitel céljától.

otthonfelújítási hitel
Ha már megvan az otthonunk, az otthonfelújítási támogatás segítségével lehetőségünk van arra, hogy a felújítási költségek legfeljebb 50%-át 
visszaigényeljük, ha megfelelünk a jogszabályi feltételeknek. Az igényelhető maximum összeg 3 millió forint. Az igénylés egyik feltétele, hogy az 
igénylő(k) lakóhelye egy éve a felújítandó ingatlanban legyen, kivéve, ha az ingatlant egy éven belül vásárolták. Tehát ha felújítandó használt lakás 
vásárlásban gondolkodik az ifjú pár, nem kell megvárni az egy évet.
„A támogatás utólagos, ami azt jelenti, hogy a felújítás költségeit nekünk kell megelőlegezni, majd a számlákat be kell nyújtani az egyéb előírt 
dokumentumokkal, például a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződéssel együtt a Magyar Államkincstárhoz. Ha a felújítás előfinanszírozása 
gondot jelent, megoldást nyújthat az otthonfelújítási hitel, amelynek maximális igényelhető összege 6 millió forint. A hitelt akkor tudjuk felvenni, 
ha jogosultak vagyunk otthonteremtési támogatásra. Hitelfelvétel esetén az otthonfelújítási támogatást a MÁK közvetlenül a banknak utalja át. Ezt 
az összeget a bank díjmentesen a hitel előtörlesztésére számolja el, így csökken a tőketartozás és a havi törlesztőrészlet”-mondta Kalmár László, 
az OTP Bank gyomaendrődi fiókvezetője.

Babaváró
Amennyiben nincs meg a megfelelő önerő a lakáshitel felvételhez, akkor a Babaváró kölcsön jó megoldás lehet a gyermekvállalás előtt álló 
házaspároknak. A felvehető kölcsön szabad felhasználású, összege akár 10 millió forint is lehet.

Fontos határidők
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint egyes állami támogatások kivezetésre kerülnek ebben az évben. Lakásvásárlás tervezésénél ezeket a 
határidőket is érdemes szem előtt tartani.

• Falusi támogatások (CSOK és a hozzá kapcsolódó hitel, valamint az Áfa visszaigénylés) 2022. június 30-áig igényelhető.
• Babaváró Hitel 2022. december 31-éig igényelhető.
• Otthonfelújítási támogatás  2022. december 31-éig igényelhető.
• Lakásépítési áfa  2022. december 31-éig igényelhető.
• Az újépítésű lakások vásárlása esetében az 5 százalékos áfa akkor alkalmazható, ha az építési engedélyt 2022. december 31-ig 

megszerezték vagy az egyszerű bejelentést megtették és az értékesítés 2026. december 31-ig megtörténik. 
• Adó visszatérítés: saját építésnél a 27%-os áfatartalom maximum 5 millió forintig való visszaigénylése, illetve ill. a CSOK-os 

lakásvásárlásnál valamint generálkivitelezős építésnél az 5% áfa visszaigénylése megszűnik az év végén.

Fejlesztések a gyorsabb hitelezésért
Az OTP Bank legfrissebb kutatásából kiderült, hogy az online ügyintézés iránt is megnőtt az ügyfelek igénye, de a lakáshitel felvétele esetén 
továbbra is fontos a személyes találkozás¹. Az OTP Bank mindkét ügyféligényre jól működő megoldást tud biztosítani. „Digitális fejlesztéseink 
eredményeként elsők között vezettük be a hazai piacon a statisztikai értékbecslést. A szolgáltatásnak köszönhetően a lakáshitel igénylési folyamat 
gyorsabb és költséghatékonyabb lehet az ügyfelek számára” – tette hozzá Kalmár László, az OTP Bank gyomaendrődi fiókvezetője.

A családi otthonteremtési kedvezmény, a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott 
támogatás. Az OTP Bank a kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtja.

Falusi CSOK + Hitel – THM 3,4%
CSOK+ Hitel – THM 3,3-3,4%
Évnyerő Hitel – THM 3,3-10,9%.
Otthonfelújítási Hitel – THM 3,2%
Babaváró Kölcsön
– THM kamattámogatással: 0,4% 
– THM kamattámogatás nélkül: 9,0%

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja, az egyes 
feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek 
változtatása esetén módosulhat.
Ingatlanfedezetű hitelek igénybevételéhez vagyonbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges a fedezetül felajánlott ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra 
bejegyzett jelzálogjog. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem tartalmazza a vagyonbiztosítás díját. A kölcsönt az OTP Jelzálogbank Zrt. nyújtja, az OTP Bank 
Nyrt. közvetítőként jár el. További részletekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből. 
¹Az OTP Bank megbízásából, a Kantar Hoffmann által készített reprezentatív kvantitatív kutatás a lakásvásárlással és hitelfelvétellel kapcsolatos döntési szempontokról. Mintanagyság: 701 
fő, 18-59 év közötti magyarországi lakosok, akik az elmúlt két évben jelzáloghitelt vettek fel és egyedül vagy valakivel közösen döntéshozók voltak a folyamatban. Adatfelvétel időszaka: 
2021. július 8-augusztus 10.


