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(A szeptemberi cikk folytatása)
Kner Mihály és Kner Zsuzsa: Kner Imre 
és Kner Imréné (Kulka Etel) gyermekei
Részlet Kner Imre Móricz Miklós ba-
rátjának, Móricz Zsigmond öccsének 
írt leveléből (Gyoma, 1939. január 3.)
„Sohase jusson eszedbe azonban azo-
kat, akik a piacon ágálnak és jelszavak-
kal dobálóznak, a magyarsággal azono-
sítani. Te ismersz az én barátaim között 

sok-sok kiváló, derék, világosfejű és 
elfogulatlan magyart, s tudod, hogy 
azok mennyire ismernek és elismernek 
bennünket. [...] Mindig gondolj arra, 
hogy mi magyarok vagyunk, magyar-
nak nevelt bennünket már dédapád, 
nagyapád és szüleid is, és minden jo-
gunk, okunk megvan arra, hogy jó ma-
gyarnak érezzük magunkat. Senkinek 
az az emberi, erkölcsi joga nem lehet 

meg, hogy ezt a magyarságot kétségbe 
vonja, elvonja tőlünk. De éppen mert 
zsidók vagyunk, és mert mások ezt 
kétségbe vonják, nekünk be kell bizo-
nyítanunk, hogy értékes és jó magya-
rok vagyunk, ennek az egyetlen módja: 
mennél több, mennél jobb, mennél ér-
tékesebb magyar munkát végezni. [...] 
Nem vagyok már rugalmas. 

(...folytatás a következő oldalon)

KNER IMRE (1890–1944)
A CSALÁDI TRAGÉDIA – LEVELEK ÉS EMLÉKEZÉSEK



HÍRMONDÓ2

Ebben éltem 49 évet, dolgoztam 36 
esztendőt, nem is értek már máshoz. És 
nem is tudja ezt itthon senki megköze-
lítően jól csinálni, mint mi. Lehetetlen, 
hogy azért, amit végeztem és létre-
hoztam, a halálos ítélet legyen a jutal-
mam, kedves Miklósom. Ártatlannak 
érzem magam. Sok álmatlan éjszaka 
keserves kínlódásába került, amíg azt a 
feltett kérdést: a magyar népnek szük-
sége van-e az én pusztulásomra, jobb 
lesz-e neki, ha elpusztulok, használok-e 
neki azzal, ha elveszek, eldöntöttem. 
Rájöttem, hogy nem használ neki. Sőt.”
Részlet Rácz Lajos visszaemlékezé-
séből 
„Fogházunkban kereste fel Kner Imrét 
a helyi nyilasvezér és nyomdatulajdo-
nos [a gyomai »kartárs«, Nádudvary 
Mihály – a szerk.] azzal az ajánlattal, 
ha a Kner Nyomdát nyilatkozattal átad-
ja neki, akkor kiszabadítja a fogságból, 
és családját is megmenti az elhurco-
lástól. Kner Imre undorral utasította el 
ennek a jellemtelen, kis helyi nyilasnak 
az ajánlatát. Kner Imre azt válaszol-
ta: »Ha az én munkám és életművem 
csak ennyit ér a nemzet számára, hogy 
én és a családom, csak az ön ocsmány 
ajánlata alapján menthető meg, ak-
kor haljunk meg mindannyian.«” (
(Rácz Lajos: gazdálkodó, a gyomaiak 
között a legismertebb helyi politikus, 

később a kisgazdapárt nemzetgyűlési 
képviselője. Kner Imrével együtt in-
ternálták – az összezártságban a köz-
tük korábban már kialakult kölcsönös 
tisztelet szoros barátsággá alakult.)
Részlet Kner Imréné férjéhez írt so-
raiból (1944. május 6.)
A levelet Etel egy Fülep Lajosnak cím-
zett íráshoz mellékelte azzal a kéréssel, 
hogy valahogy juttassa el a nagykani-
zsai internálótáborba Kner Imrének.
„3-án, szerdán este felkeresett Bernáth 
úr, aki a következő javaslatot tette: 
Báthory Hüttner János és Zsilinszky 
Gábor átvennék a nyomdát, és rész-
vénytársaságot alapítanának. Céljuk 
a személyzet együtt tartása, a vállalat 
minél nagyobb mérvű kifejlesztése, és 
lehetőleg a K[ner] család együtt ma-
radása. Erre az elhatározásra az az – 
egyelőre bizalmas rendelet adott okot, 
hogy kizártak bennünket a közszállí-
tásból, megvonták a kiadói jogunkat, 
és csak napok kérdése, hogy a nyom-
dai iparigazolványunkat bevonják. [...]  
Előnyei: Kner Imrét lehetőleg hazahoz-
nák. Mihálynak itt kellene lennie mint 
szedőnek. Zsuzsa alkalmazása biztosít-
va lenne, sőt valószínűleg hadiüzemmé 
válna. A személyzet kenyere biztosítva 
lenne a háború tartamára. Az Általad 
nagyra fejlesztett vállalat nem sorvadna 
el, hanem virágzóvá fejlesztenék befo-
lyásukkal. Hátránya: minthogy meg-
vennék a vállalatot, teljesen a kezükbe 
menne át. Bár az ügyvédünk másképp 
látja a dolgot, mi W[ágner] úrral mégis 
így értelmezzük. Egyéb hátránya nincs 
is, tekintve, hogy ha nem adjuk, úgy-
is veszik, mint B[ernáth] úr szavaiból 
kivettem. Ebben a helyzetben ez a leg-
okosabb, ami lehetséges, mert e nélkül 
teljesen széthullik a vállalat, és az em-
bereink kenyér nélkül maradnak! Ez a 
legfontosabb kérdés ma! [...] Én, a ma-
gam részéről helyeselném ezt a tervet, 
bármily képtelenségnek tűnik is. Fájnia 
sem szabad a szívünknek, mikor ezzel 
megmenthetünk egy csomó családos 
embert a munkanélküliségtől, mert nagy 
kínálat van emberben a szakmában, el-
helyezkedni nem tudnának. A magunk 
szempontja csak másodsorban jöhet, 
amennyiben a törvények értelmében 
úgyis meg vagyunk fosztva minden le-
hetőségtől, tehát emberbaráti szempon-
tokat kell elsősorban tekintenünk. Mi, 
Zsuzsa és én már teljesen beleéltük ma-
gunkat ebbe a tervbe, nem lévén semmi 
más lehetőség arra, hogy Apáink örökét 
megőrizhessük. Rövid idő alatt csak a 

falak maradnának Gyomán. Kérlek, 
gondolkozz a dolgon, szép nyugodtan, 
tárgyilagosan, és mindig arra gondolj, 
hogy egyet nem vehetnek el tőlünk, s 
ez az, hogy mi a síron túl is csak együtt 
maradhatunk, és minden erőnkből 
arra fogunk törekedni, hogy építsünk 
a haza javára és a magunk boldogulá-
sára. A jó Isten áldása legyen Rajtad.”
(Hüttner János a Stádium sajtóvállalat 
egyik megalapítója és ügyvezető igaz-
gatója, a Pallas Irodalmi és Nyomdai 
Rt. vezérigazgatója. Zsilinszky Gábor 
– Bajcsy-Zsilinszky Endre testvére – a 
Péti Nitrogén Rt. alelnöki és a Stádium 
vezérigazgatói posztját töltötte be. A 
két háború között a Stádium a Kner 
Nyomda legfőbb konkurense a közigaz-
gatási nyomtatvány piacon. A levél-
ben többször említett Bernáth Gyulát 
a Kner Nyomda áruterítésért felelős 
részlegéből csábították át a céghez.)
Részlet Kner Imréné Fülep Lajoshoz 
írt leveléből (1944. április 22.)
„Most is előttem van halálsápadt drá-
ga arca, drága két szeme, amint en-
gem vigasztalt, engem bátorított... 
Csodálatosan erős volt, és biztosított, 
hogy neki nagyon érdekes tanulmány 
lesz mindaz, amit látni fog, hogy bizto-
san tanulni fog mindabból, ami most rá 
vár, és még hasznosíthatja az életben...”
Részlet Kner Mihály „Nagytiszteletű 
Fülep Lajos ref. lelkész úrnak” írt 
válaszleveléből (Gyoma, 1945. nov-
ember. 8.) (Kner Imre és Kner Imréné 
(Kulka Etel) gyermeke)
„Kedves Bátyám Uram!
Hálásan és meghatottan olvastam ked-
ves lapját. Bizony nem sokan vannak 
Apám régi barátai közül, akik érdeklőd-
nek sorsa után, vagy ha meg is teszik, 
rendszerint kiderül, hogy valamit kérni 
akarnak. Beszámolok tehát minden-
ről, ami csak érdekelheti Önt: Apámat, 
mint internáltat innen Nagykanizsára, 
majd Sárvárra vitték. Sárváron múlt 
év május 19-én adták át a németek-
nek, akik Auschwitzba szállították. 
Amiket innentől kezdve tudunk róla, 
azok több embernek nem egészen 
egybehangzó véleménye és híradá-
sa alapján összeállított feltevések. 
[...] Egyik verzió: Berlin mellé ke-
rültek és az amerikaiaknál vannak. 
Másik verzió: Gleiwitz mellett az oro-
szok kezébe kerültek és Oroszországban 
vannak kórháztáborokban. Harmadik: 
partizántámadás érte őket, mire a kísé-
rő SS-legénység kiirtotta az egész cso-
portot.       (folytatás a köv. oldalon)... 
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...És így lehetne folytatni még soká. 
Mi minden esetre bízunk és várunk.
Anyámat, Nagyanyámat, özv. Kner 
Izidornét és Zsuzsát innen vitték el a 
gettóval Szolnokra, ahonnan szintén 
Auschwitzba kerültek. A megérkezés 
pillanatában szortírozáson estek át, 
ahol Anyám és Nagyanyám a hírhedt 
baloldalra kerültek. Ez köztudomású-
lag a gázkamrát jelenti. Sajnos ehhez 
semmi kétség sem fér. Zsuzsa egyedül 
egy hónapi ottlét után Langenbielauba, 
Sziléziába került, és június közepe óta 
itthon van. Amiket mesél, abból re-
gényt lehetne írni, de ez nem érdekes, 
hiszen ma minden harmadik ember tud 
ilyen regényt mesélni saját magáról. 
Most már meglehetősen összeszed-
te magát és éppen ma reggel utazott 
Pestre.  Ugyanis az utolsó két éve hi-
ányzik a Zeneakadémián és olyan ígé-
retet kapott, hogy elvégezheti egy év 
alatt is, így most felküldtem tanulni, 
akármilyen nehéz is lesz anyagilag. 
Magamról csak röviden: munkaszol-
gálatos voltam, Németország felé utaz-
tunkban Esztergom után önhatalmú-
lag visszafordultam. Az ostrom alatt 
Pesten voltam illegalitásban, majd a 
Margit körúti katonai fogházban, vé-
gül pedig a Gestapónál a Svábhegyen. 
Szereztem némi tapasztalatot embe-
rekről és módszerekről és éppen ezért 
nem vagyok most egyik párt tagja sem. 
A polgári pártoknak ugyanis túl radiká-
lis vagyok, a másik oldaltól pedig tá-
vol tart a totalitásról való felfogásom.”
Részlet Kner Imre fiának, Mihálynak 
írt búcsúleveléből, amelyet „Kedves 
Lajos bácsinak”, Rácz Lajosnak cím-
zett 1945 decemberében. A fiú öngyil-
kosságát követően a szűk családból 
egyedül Zsuzsa, Mihály húga maradt 
életben.
„Nem is tudom, hol kezdjem el, hiszen 
nagyon-nagyon sok minden tartozna 
ide, de talán mégis néhány csúcspont 
köré összegeződik az a sok minden, 
amiért úgy érzem, hogy nem érdemes 
tovább kínlódni ezen a világon. Az 
egyik dolog természetesen az, hogy 
olyan ember, mint én nem tudja azt elfe-
lejteni soha, hogy milyen körülmények 
között fosztották meg a családjától és 
még sok mindenki mástól, akiket szere-
tett. Te igazán tudod azt, hogy ha vala-
ki, akkor én igyekeztem beleilleszkedni 
a magyarságba és igyekeztem magam-
nak is úgy feltüntetni a dolgot, hogy 
ami történt, nem a magyarság bűne 
volt. Azonban úgy látszik, hogy az én 

esetemben nem válik be az, hogy az idő 
mindent meggyógyít. [...] Eljutottunk 
odáig, hogy olyan kevésre fogyott azok 
száma, akikért meg kell bocsátani a 
többieknek, hogy most már nem lehet 
megbocsátani senkinek sem. Azt ta-
pasztalhatjuk magunk körül mindenütt, 
de távolabbi országokból is annak jele 
mutatkozik, a hozzánk érkező hírekből 
és újságokból, hogy az emberiség olyan 
lejtőre jutott, amelyből talán már nin-
csen visszaút. *Talán meg van annak 
is a sorsszerű értelme, hogy miért most 
találták fel éppen az atombombát. Nem 
vagyok kifejezetten istenhívő, de mégis 
hiszek bizonyos végzetszerűségekben. 
Úgy érzem, hogy nincsen messze az 
emberiség utolsó háborúja, amely az-
után végez is ezzel az állatfajtával, mely 
az összes állatfajok közül legkevésbé 
tudta megbecsülni magát a földön.”
Részlet Fülep Lajos Kner Zsuzsának 
(Kner Imre és Kner Imréné (Kulka 
Etel) gyermeke) írt leveléből 
(Zengővárkony, 1946. december 30.) 
„Apjukat, igaz barátomat, a páratlan 
embert, nem fogom viszontlátni. Én tu-
dom, Maguk mit vesztettek. S egyszer 
talán az egész ország fogja tudni, mit 
veszített. Kora legnagyobb nyomdásza 
volt ő, nemcsak nálunk, hanem a vilá-
gon. De embernek épp olyan nagyszerű 
volt. Őrzöm utolsó leveleit (persze a töb-
bit is), és szegény édesanyjukét, amiket 
apjuk s a Maguk megmentése érdekében 
írt. Maga talán tudja, hogy megtettem 
mindent, ami tőlem telt, végül felaján-
lottam magam túszul apjukért, s hogy 
elmegyek helyette. Hiába volt minden.” 
(Fülep Lajos: művészettörténész, művé-
szetfilozófus, református lelkész, egye-
temi tanár. Kner Imrével való kapcsolata 
1911-ben kezdődött, amikor az általa is 
szerkesztett A Szellem c. folyóirat első 
számát nyomtató Kner címlaptervére 
ráírta: „amelyik nyomdász pedig csak 
betűvel nem tud szép könyvet csinálni, 
úgyse lesz nyomdász soha.” Az első vi-
lágháború idején a Vasárnapi Kör ösz-
szejövetelein találkoztak olykor. Szoros 
barátságuk az 1920-as években bonta-
kozott ki és Kner Imre haláláig tartott.)
Részlet Kner Zsuzsa Fülep Lajosnak 
írt válaszából (Budapest, 1947. feb-
ruár 5.)
„Az egyetlen, ami elviselhetővé tette 
számomra ezt az utolsó és legnagyobb 
csapást, az a tudat volt, hogy Ő [bátyja, 
Mihály – a szerk.] itt soha nem érezte 
jól Magát, gyerekkorától fogva. Nem 
lehettem olyan önző, hogy azt kíván-

jam, éljen, hogy az én életemnek ér-
telme legyen. Mert Vele együtt az is 
elmúlt. Élő halottként csináltam végig 
az utolsó évet. Lajos bácsi tudja, amit 
kevesen értenek meg, hogy mit vesz-
tettem. Nem egy Apát, nem egy Anyát 
és nem egy testvért. Olyan Embereket, 
akikből csak egy volt. [...] Most azon-
ban másképp kell folytatnom. Úgy 
látszik, meg volt az értelme, hogy én 
megmaradjak és most már azt is tudom, 
miért. Három hete volt az eljegyzésem 
valakivel, aki Ember olyan értelemben, 
ahogy azt Kneréknél értették és amiről 
azt hittem, teljesen kiveszett már. Most 
már látom, hogy lehet élni, mert olyan 
lesz az életünk, mint a Szüléimé volt. 
Hogy aztán a vőlegényem még egész 
véletlenül nyomdász is, az már sok. 
Egyelőre 26 éves és két hónapja saját 
nyomdája van. Erről pedig nem hajlan-
dó lemondani. Nekünk meg kell mutat-
ni, saját magunknak, hogy meg tudunk 
állni a saját lábunkon. Ha ez 1-2 éven 
belül sikerül, akkor meglátjuk, mit le-
het csinálni Gyomával. Röviden így 
nézne ki a helyzet. És végeredményben 
azt kell mondanom, hogy ha magam 
sem értem, hogy lehet ez Nélkülök és 
az elmúltak után, de olyan boldog va-
gyok, ahogy azt Ők szerették volna.”

Forrás: nullaev.hu. A portál a Kner 
Imre szócikk illusztrálásához a Határ 
Győző Városi Könyvtár honlapján 
található anyagokat használta fel.)
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Képviselő-testületünk szeptember 
29-én megtartotta soron következő 
ülését. A 23 napirend közül a leg-
fajsúlyosabb téma az „Intézkedési 
javaslatok az energiaár-emelkedés 
költségvetési hatásának mérséklé-
sére” című volt. Döntési javaslatok 
kerültek a képviselő-testület elé, 
a növekvő energiaárak hatásának 
mérséklésére. Sajnos városunk költ-
ségvetésére óriási hatással vannak a 
rohamosan változó energiaárak. Az 
idei évet úgy kezdtük, hogy az áram 
nettó 31 Ft/kW-ba került, a gáz pedig 
110 Ft/m3-be. Augusztustól ezek az 
árak már jelentősen változtak: áram 
106 Ft/kW, gáz 447 Ft/m3 (nettó 
árak, rendszerhasználati díjak nélkü). 
Már ezek a változások is draszti-
kusan megnövelik a kiadásainkat. 
Amennyiben a működés feltételein 
nem változtatunk semmit, akkor 134 
millió forintos többletkiadással kell 
számolnunk 2022-re. 
Ez év végén lejárnak az energiára 
kötött szerződéseink. Három má-
sik településsel összefogva, közös 
közbeszerzést folytatunk le, remél-
ve azt, hogy a nagyobb beszerzendő 
mennyiség jobb piaci pozíciót fog 
teremteni. Azonban látva a jelenlegi 
energiapiacot, nem hisszük, hogy a 
jelenleg aktuális áraknál kedvezőb-
bet kaphatunk. A Liget Fürdő nemrég 
zárt le egy közbeszerzést, ahol nettó 
1522 Ft-os gázárat kapott. A Térségi 
Szociális Gondozási Központ áram-
ra kapott ajánlata nettó 187 Ft. Ezek 
csak az energiahordozók árai, az áfát 
és rendszerhasználati díjakat nem 
tartalmazzák. Ha ezekkel a számok-
kal számolnánk ki a 2023-as évet, 
akkor jelenlegi felhasználási adatok 
alapján, a kiadásunk 600-700 millió 
forinttal lenne több, mint amennyit 
az idei évre terveztünk.
Annak érdekében, hogy 
Önkormányzatunk megőrizze műkö-
dését, intézkedéseket kellett hoznunk. 
Szigorú takarékosságra szólítottuk 
fel az intézményeket, gazdasági tár-
saságokat. Intézkedésekről döntöt-
tük, amelyek a működési kiadásokat 
csökkentik, a működést korlátozzák, 
illetve olyan előre mutató beruházá-
sok, amelyek az energiafelhasználást 
csökkentik.
Működési korlátozások:
• telephelyek működésének, 

nyitvatartásának korlátozása
• az alkalmazható maximális mun-

kakörnyezeti hőmérséklet meg-
határozása

• a fürdő gázfelhasználásának kor-
látozása (működés korlátozással)

• októberben döntenie kell a kép-
viselő-testületnek a közvilágítási 
költségek csökkentéséről: műkö-
dési időtartam vagy működtetett 
lámpaszám csökkentés.

Fejlesztési elképzelések:
• napelemek felhelyezése a 

Térségi Gondozási Központ, a 
Sportcsarnok, a Könyvtár épüle-
teire

• a sportcsarnok fűtési rendszeré-
nek átállítása termálvízre

• a fürdő fűtésének átállítása ter-
málvízre

• közvilágítási hálózat korszerűsí-
tése

• településünkön a geotermikus 
energia használatának megvaló-
síthatóságára vonatkozó tanul-
mány beszerzése.

A felhasznált energia mennyiségi 
csökkenését érdemben csak ezektől a 
fejlesztésektől várhatjuk, de nem va-
lósíthatók meg azonnal. Amennyiben 
a város finanszírozásában nem  

következik be változás, vagy az ener-
giaárak nem csökkennek drasztiku-
san, akkor komoly problémákkal kell 
szembe néznünk. Itt már nem csak 
a felhasznált energiamennyiségek 
csökkentésén kell gondolkoznunk, 
hanem egyéb feladatok ellátását is 
át kell gondolni. Ahhoz, hogy a kö-
telező feladatainkat el tudjuk látni, 
át kell gondolnunk az önként vállalat 
feladatainkat: fürdő, civil szerveze-
tek támogatásai, rendezvények, helyi 
járatú buszközlekedés, szúnyoggyé-
rítés, utak karbantartása, közszolgál-
tatási feladatok, lapkiadás stb.
Vannak olyan területek, amit csak 
minimális mértékben akarunk korlá-
tozni: óvodai ellátás, idős- és egész-
ségügyi ellátás. Ezeken a területeken 
csak ésszerűsítéseket szeretnénk be-
vezetni, ezekkel érve el eredménye-
ket. Nem gondolkozunk bezáráson, 
összevonáson, a képviselő-testület 
nem tervez elbocsájtásokat, nem sze-
retnénk senkit sem elküldeni.

Toldi Balázs polgármester

Tájékoztató az energiaár emelkedéssel kapcsolatos intézkedésekről

Intézményeink villamosenergia felhasználása:
Fogyasztási hely kW/év
Kállai Ferenc Művelődési Központ 40.000 kW/év
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 35.000 kW/év
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ 20.000 kW/év
Városi Egészségügyi Intézmény 18.000 kW/év
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 17.000 kW/év
Szent Antal Népház és Művelődési Ház 12.000 kW/év
Határ Győző Városi Könyvtár 7.000 kW/év
Szivattyútelepek 15.000 KW/év
közfoglalkoztatási telephelyek 6.000 kW/év

Legnagyobb villamosenergia felhasználó helyek:
Fogyasztási hely kW bruttó költség
Önkormányzati közvilágítás biztosítása 570.000 kW 137.744.200 Ft
Liget Fürdő működtetése 400.000 kW 94.996.000 Ft
Térségi Szociális Gondozási Központ 200.000 kW 47.498.000 Ft

Legnagyobb gázenergia felhasználó helyek:
Fogyasztási hely m3 bruttó költség
Térségi Szociális Gondozási Központ 120.000 kW 231.952.800 Ft
Liget Fürdő működtetése 58.000 kW 112.110.520 Ft
Kállai Ferenc Művelődési Központ 21.000 kW 31.960.000 Ft

Intézményeink gázenergia felhasználása:
Fogyasztási hely m3/év
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 18.000 kW/év
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 16.000 kW/év
Városi Egészségügyi Intézmény 11.000 kW/év
Határ Győző Városi Könyvtár 7.700 kW/év
Szent Antal Népház és Művelődési Ház 7.000 kW/év
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ 6.000 kW/év
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Kedves Szépkorúak! 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Önöket az Idősek Világnapja 
alkalmából, és engedjék meg, hogy 
ezúton is megköszönjem mindazt, amit 
az elmúlt évtizedekben családjaikért, 
jelenünkért, jövőnkért, értünk 
tettek és tesznek. Az Önök alázatos 
és szorgalmas, gyakran komoly 
áldozatokat követelő munkája nélkül 
ma nem lehetnénk itt, ma minden 
bizonnyal egy egészen más országban 
élnénk. Köszönettel tartozunk, mert 
megteremtették annak lehetőségét, 
hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, 
felépíthessük saját életünket. A saját 
életünket, amelyben Önöknek mindig 
nagyon fontos szerepet szánunk.
Minden nemzedék azokra az alapokra 
építkezhet, amelyeket elődeitől kapott, 
mi pedig egy erős fundamentumot 
vehettünk át, ami biztonságot és 
nyugalmat teremtett mindannyiunk 
számára. Mindez azonban csak a 
mindennapokban végzett fáradtságos 
munkával jöhetett létre, éppen ezért 

nagyon fontosnak tartom, hogy 
miként Önök életük minden egyes 
napján kőkeményen megdolgoztak az 
eredményekért, úgy mi is minden nap 
éreztessük tiszteletünket az idősek 
felé. Az év valamennyi szakában ki 
kell fejeznünk, hogy mennyi mindent 
köszönhetünk az előttünk járó 
nemzedékeknek. 
A nyugdíjas évek a pihenés 
időszakát is jelentik, de tudniuk kell, 
hogy számítunk tapasztalatukra, 
higgadtságukra, családokat összetartó 
képességükre. Bármikor örömmel 
vesszük javaslataikat, véleményüket, 
észrevételeiket, hiszem, hogy erre 
szükségünk is van.
 
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében, 
és a mielőbbi személyes találkozás 
reményében kívánom a legjobbakat, 
szép éveket, egészséget, békét 
Önöknek. Kívánom, hogy minél több 
időt tölthessenek barátaik, szeretteik 
körében

Szeretettel és tisztelettel:
Dankó Béla

országgyűlési képviselő

Szépkorúak köszöntése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022/2023-as fűtési időszakra 
támogatás igényelhető 2022. november 02. napjától 2022.december 2. 
napjáig (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal integrált ügyfélszolgálatánál 
(Gyomaendrőd, selyem u. 124.)

A fűtési támogatást egy háztartás egy alkalommal igényelheti. A támogatásra 
azon családok jogosultak, ahol az együtt élők egy főre jutó jövedelme nem éri 
el a 71.250, -Ft-ot.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- Jövedelemigazolás: munkáltatótól a leadás hónapját megelőző havi nettó 

kereseti igazolás,
- Kormányhivataltól (Foglalkoztatási osztály) – számfejtési napló,
- Kormányablak – hatósági bizonyítvány szociális ellátásról,
- Nyugdíjasok esetén „zöldrácsos” és a postás által adott nyugdíjszelvény, 

vagy a folyószámla kivonat, ha átutalással érkezik a nyugdíj,
- Kérelmező által megadott saját tulajdonú bankszámlaszám tényének 

igazolása (folyószámla kivonat, bank által kiadott kis kártya, bank által 
kiadott igazolás stb.)

Fűtési támogatás igényelhető

Toldi Balázs polgármester és Dr. Csík 
Dávid fogorvos aláírták a 2. számú 
fogorvosi körzet működtetésére 
vonatkozó előszerződést. A 2. számú 
praxist várhatóan január 1-től tölti 
be a Dr. Csík Dávid. A feladatellátás 
helyszíne a Kossuth út 30. szám alatt 
található orvosi rendelő lesz. 2023-tól 
Gyomaendrődön mindhárom fogorvosi 
körzet be lesz töltve.

Új fogorvos lesz 
városunkban

Pap-Szabó Katalin távozása után, 
2022. szeptember 1-től a jegyzői 
feladatokat Dr. Csordás Ádám látja 
el. A Közigazgatási osztály korábbi 

vezetője, Keresztesné Jáksó Éva 
aljegyzői megbízást kapott. Enyedi 
László nyugdíjba vonulása miatt az 
Adó osztályt Vaszkó Erika vezeti.

Változások a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatalban

„Dolgozzon otthonról!
Díszzacskók csomagolása és 
egyebek elérhetőségei érd:  

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517
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Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!
Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására
kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, 
nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való 
részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét 
befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául 
szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó 
napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a
címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden 
háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy 
háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket 
kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben 
a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, 
aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a 
népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, 
üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a 
lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni,
egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a 
felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig 
online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek 
keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű 
ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott,
a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban 
megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20.
között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem 
online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási 
kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek 
ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2023. évi 
fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakkézésben 
folytatják tanulmányaikat.
Ezen pályázat esetében a támogatás 
10 hónapra, azaz két egymást követő 
tanulmányi félévre vonatkozik, mely 
jelen esetben a 2022/2023-as tanév 
második féléve és a 2023/2024-es 
tanév első féléve. 
A „B” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
a 2022/2023-as tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező, a felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, 
akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredényező 
alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmányi 
félév: a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. 
tanév, a 2025/2026. tanév.
Az ösztöndíj odaítélésének szociális 
feltétele, hogy a pályázóval együtt 
élők egy főre jutó nettó jövedelme 
ne haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át (85.500 Ft).
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben egyszeri 

pályázói regisztráció szükséges. A 
benyújtás határideje 2022. november 
3. 
A többszintű támogatási rendszer 
pénzügyi fedezetéül három forrás 
szolgál: a települési önkormányzati, 
a megyei önkormányzati, valamint 
– az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium finanszírozásával 
– a felsőoktatási intézményi 
költségvetésben megjelenő elkülönített 
forrás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
10.000,-Ft/hó összeggel támogatja a 
pályázókat. 

További tájékoztatást Omiliákné 
Csikós Anikó ügyintéző a 66-581-
233 –as telefonszámon vagy az 
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail 
címen nyújt, valamint ügyfélfogadási 
időben a Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a  
www.emet.gov.hu, valamint  
www.gyomaendrod.hu holnapokon 
található.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati felhívás
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A közfoglalkoztatás múltját, 
jelenét és jövőjét egyaránt áttekintő 
konferencia és kiállítás keretében 
mutatták be a sajtó nyilvánosságának 
a közelmúltban nyomdafestéket 
látott Közfoglalkoztatási Értéktár 
elnevezésű kiadványt a Békés 

Megyei Kormányhivatalban. A 
rendezvényen a Békés Megye 
Értékteremtő Közfoglalkoztatásáért 
díjakat is átadták. Ilyen kitüntetésben 
részesült Varjú Róbert a gyomaendrődi 
közmunkaprogram vezetője.

Közfoglalkoztatási Értéktár született 
Békés megyében KÉPVISELŐI 

FOGADÓÓRA

Farkas Zoltánné, 
a 6.számú körzet 
önkormányzati 

képviselője október  
24-én (hétfőn)  

16-17 óráig fogadóórát 
tart az önkormányzati 

hivatal emeleti 
kistermében.

A gyomai köztemetőben:
• elkészült a belső közlekedési utak 

kőzúzalékkal történt javítása: az 
aszfaltúttal párhuzamos út és a 
ravatalozótól az összekötő szakasz, 
illetve a ravatalozót kerülő út, 

• átereszépítés, vízóraakna fedlap 
készítés, vízvételi helyek 
védelmének kialakítása történt

• fasor ritkítás és cserjeírtás

• urnafal épült, behajtásgátló került 
elhelyezésre

• a ravatalóban villanyszerelés, és 
két férőhelyes halotthűtő került 
elhelyezésre

Az endrődi temetőnél személygépkocsi 
parkolók kerültek kialakításra, 
elkészült a főbejárati nagykapu és 
körülötte a kerítés, behajtásgátló került 
elhelyezésre.

Felújítási munkák a temetőkben

A képviselő-testület támogatta 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 található: a 
katolikus templom, az orvosi rendelő 
és a piactér közötti kis utca. A Hősök 
tere körül a közterületi elnevezések 
egyébként is rendezésre szorultak, az 
érintett terület elnevezése a lakossági 
lakcím elnevezéseket nem érinti.
Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület 
és Határ Győző Városi Könyvtár 
megemlékezést tart Tímár Máté 
születésének 100. évfordulója 
alkalmából. 
Program: 2022. november 18-án 
táblaavatás a Tímár Máté sétánynál, 
majd a Szent Antal Zarándokházban 
megemlékezés lesz 14,30-tól.

Tímár Máté sétány 
– táblaavatás és 
megemlékezés
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2022. szeptember 3.-án Békéscsabán 
a Szent István téren egész 
napos programkínálattal került 
megrendezésre a hetedik Megyenap. 
A Békés Megyei Önkormányzat által 
szervezett közösségi ünnepen a térség 
kézművesei, kistermelői mellett 
bemutatkoztak a települési értéktárak 
és a megyében élő nemzetiségek. A 
rendezvény szlogenje: „Hagyomány, 
érték, közösség” volt.
Az idei évben is, jó szívvel tettünk 
eleget a megtisztelő felkérésnek, mivel 
városunk Gyomaendrőd, - mint egyik 
legtöbb értéket kezelő település – 
mutatkozhatott be a hagyományőrző 
programon. Olyan „kincsekkel” 
képviseltettük magunkat, amelyek már 
bekerültek a Békés Megyei Értéktárba. 
(Magyar Autosex Tyúkgalamb, Endrődi 
csizmadia és cipész hagyományok, 
Knerek szellemi öröksége Gyomán és 
az egyetemes kultúrában, Körösmenti 
Táncegyüttes, Dr. Tóth Elek 
szilvanemesítő munkássága). 
Itt, a Megyenapon vehettük át azt az 
oklevelet, amely igazolja, hogy az 
„Aranka Játékbaba Múzeum” is méltó 
arra, hogy a megyei értékek között 

szerepeljen, valamint átdolgozva 
ugyan, de felterjesztett javaslatunkra 
került be a „Szilasok-gyomaendrődi 
halomsor” is, a „Békés Megyei 
Kunhalmok” részeként a Békés 
Megyei Értéktárba. 
Kedves Olvasók! Legyünk büszkék 
hagyományainkra, mert ezek teszik 
egyedivé településeinket, városunkat. 
Fontos, hogy felismerjük értékeinket, 
amelyek körülvesznek bennünket, és 
megőrizzük őket a jövő nemzedék, az 
utókor számára! 
Kérem, legyenek Önök is 
„Kincskeresők,” segítsék munkánkat 
azzal, hogy a környezetükben fellelhető 
értékre felhívják figyelmünket, hogy 
azok is bekerülhessenek a közös 
gyűjteményünkbe.
A Gyomaendrődi Települési Értéktár 
Megyenapon való megjelenését 
támogatta Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata, a Szent Antal 
Sütőház, valamint a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskola és Kollégium. 
Gyomaendrőd Települési Értéktár 
Bizottság nevében

Lehóczkiné Timár Irén
Elnök

Gyomaendrőd Város Értéktár hírei

A városháza üléstermében 2022. szeptember 29-én 
közös sajtótájékoztatót tartottak a Szent Antal Népház 
és Művelődési Ház és a Debreceni Egyetem Konfuciusz 
Intézetének munkatársai.
Az egyetemi küldöttséget Lehóczkiné Timár Irén 
alpolgármester köszöntötte. A Konfuciusz Intézet kínai 
igazgatója Prof. Dr. Cui Xianjun elmondta, hogy a tavalyi 
évben elindult kapcsolat -  Gyomaendrőd és a Debreceni 
Egyetem Konfuciusz Intézete között - újabb állomásához 
érkeztünk, ugyanis ez év október 21-23. között kiállítás és 
tudományos konferencia valósul meg városunkban. A kínai 
teakultúra és az európai, ezen belül a magyar gyógytea 
hagyománya jelenik meg az ismeretterjesztő előadásokon.
Dr. Csontos Pál, a DE Konfuciusz Intézet magyar igazgatója 
beszámolt arról, hogy a kihelyezett tudományos rendezvény 
lehetőséget ad az intézetben tanuló kínai diákoknak a 
magyar kultúra és ezen belül  Gyomaendrőd értékeinek 
megismerésére is.
Végül Dr. Szonda István, a Szent Antal Népház igazgatója 
ismertette az októberi rendezvénysorozat programját, mely 
szerint október 21-én 18 órakor képzőművészeti kiállítás 
nyílik a Népház földszinti termében GUSU Lenyomata 
Suzhoui Taohuawu újévi fametszetek címmel. Másnap, 
október 22-én 9 órakor kezdődik a tudományos tanácskozás 
a Népház konferencia termében, a TEAKULTÚRA címmel. 
Este 18 órától kínai gőzgombóc főzés bemutatót tartanak 
a kínai hallgatók a Szent Antal Zarándokház ebédlőjében. 
Vasárnap délelőtt a Ligetfürdő uszoda-galéria helyiségében   
10 órától hagyományos kínai teaszertartás bemutató lesz. A 
programokra minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Sajtótájékoztató - Kínai kiállítás és konferencia Gyomaendrődön

德
布
勒

森大
学人文学院孔子

学
院

Helyszín: Szent Antal Népház, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21. 
Megnyitó: 2022. október 21. 18:00
Előadások: 2022. október 22. 09:00–12:00

GUSU Lenyomata Suzhoui Taohuawu újévi fametszetek kiállítás
姑苏印记—桃花坞木版年画展

A Tea kultúrája Kínában és Magyarországon 
Chinese Tea Culture Academic Conference
A DE BTK Konfuciusz Intézetének II. Tudományos Konferenciája Gyomaendrődön

Tavaszi kínai muvészeti bemutató Debrecenben
a Tiencsini Szépmuvészeti Akadémia közremuködésével 

德布勒森中国之春天津美术学院艺术展
2021.02.12. - 2021.02.26. K I R A K A T K I Á L L Í T Á S

Debrecen, Piac utca 28/C - 德布勒森，市场街 28/C

Tavaszi kínai muvészeti bemutató Debrecenben
a Tiencsini Szépmuvészeti Akadémia közremuködésével 

德布勒森中国之春天津美术学院艺术展
2021.02.12. - 2021.02.26. K I R A K A T K I Á L L Í T Á S

Debrecen, Piac utca 28/C - 德布勒森，市场街 28/C
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Szeptemberben meghívást kaptunk a Kistérségi Óvoda 
szüreti mulatságára, ahol a gyerekeknek és az időseknek 
is nagy boldogságot okozott a generációk találkozása. 
Mindig örömmel tölti el lakóinkat, ha gyerekek közt 
tölthetnek el egy kis időt, lélekben megfiatalodnak, 
újra élik saját fiatalságukat. Az ENSZ-közgyűlés 
1991-ben október elsejét az idősek világnapjává 
nyilvánította, ezért intézményünkben az egész 
hónap ennek a jegyében telik majd. Már szeptember 
hónapban kezdetét vették az idősek napi ünnepségek, 
közös programok, amiken a kedves műsorok mellett 
filmnézéssel és közösen főzött finom ételekkel, 
süteményekkel kedveskedtünk az ellátottaknak. 
A Térségi Szociális Gondozási Központ az Idősek 
Napja alkalmából szeretettel köszönti városunk 
minden kedves időskorú lakóját.

Október az idősek hónapja - 
a Térségi Szociális Gondozási Központ köszöntője

Tudod, az idős is tud szívéből adni,
képes szeretettel jó ember maradni!

Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra,
másokra van gondja, nem saját magára.

Szeretetét szórja szerteszét a Földön:
– az öröm, a jóság majd így öröklődjön!

Lehet bármily fáradt és öreg a lélek,
példát tud mutatni: – Nézd, még mindig élek! 

(Aranyosi Ervin)
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A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei
Generációk találkozása a Szüreti 
Mulatságon
Szent Mihály havának jeles hagyo-
mánya a Szüreti Mulatság, amelynek 
részesei voltak óvodáink gyermekei. 
Vendégeink az általános iskolák első 
osztályosai és pedagógusai, a Gondo-
zási Központ idős lakói és kísérőik. 
Mindannyian átbújtunk a szüreti ka-
pun s máris fergeteges hangulatban 
találtuk magunkat. Kincsesládáinkból 
előkerültek a szőlőpréselés eszközei: 
a szőlőprés, lopók, viseletek, kosarak, 
dézsák s a finom pogácsa. Megnyílt 
a gazda présháza, ahol mindannyian 
megízleltük a frissen préselt mustot és 
kedvünkre lakmározhattunk a sokféle 
őszi gyümölcsből.

A Cseppke Óvodai Alapítvány jóvol-
tából a Holló Együttes húzta a talp-
alávalót. A zenekar Weöres Sándor, 
Petőfi Sándor, Arany János, Csoóri 
Sándor legismertebb gyermekversei-
ből  készítette vidám összeállítását.
A közös éneklés, táncolás és a szüreti 
hagyományok megismerése mellett a 
nagy találkozások helyszíne is volt ez 
a jeles nap. Jó volt újra együtt az elsős 
gyermekekkel, akik néhány hónap-
ja még óvodásaink, csoporttársaink 
voltak. Jóleső huncut mosolyok, öle-
lések, kézfogások, rövid beszélgeté-
sek tették emlékezetessé.  Öröm volt 
újra találkozni az idősek otthonainak 
lakóival is.  Jókedvet és boldogságot 
láttunk arcukon, amikor találkoztak a 
gyerekekkel.  Ezeknek az alkalmak-
nak jelentős közösségápoló szerepe 
van, ugyanis lehetővé teszi a  generá-
ciók közti tapasztalatcserét.  Alkalmat 
teremtenek a gyerekek számára, hogy 
az idős emberek élményeit meghall-
gassák, átélhessék. Segítik a közössé-
gen belüli odafigyelő, gondviselő ma-
gatartás kialakulását, fejlesztve ezzel 
érzelmi intelligenciájukat. 

Állatbarát bölcsisek és óvodások 
vagyunk! – Állatbarát Óvodába já-
runk

Az Állatok Világnapjához (okt.4.) 
kapcsolódó tevékenységeink egyik 
programja a Bogárháton című elő-
adás és mese. A rovarvilág csodáit 
makettek és élő rovarok segítségével, 
sok játékkal ismerhették meg nagy-
csoportos óvodásaink. 
A felelős állattartás, az állatok iránt 
érzett szeretet és tisztelet jegyében 
megismertük a Gyomaendrőd Kutyá-
iért Állatvédő Egyesület munkáját. A 
telepen élő kutyáknak jószívvel gyűj-
töttünk eleséget, amelyet átadtunk a 
kutyákkal foglalkozó önkéntes segí-
tőknek.

A hulladék érték! - Városi hulladék-
gyűjtő nap óvodáink szervezésében

Az idén ősszel is városi szintű papír- 
és műanyag hulladékgyűjtő akcióna-
pot szervezett intézményünk, amelyet 
a város lakóinak aktív közreműködé-
sével  és a szülők segítségével sike-
rült megvalósítani. Köszönjük, hogy 
együtt, jó példával sokat tettünk kör-
nyezetünk védelméért!
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

2022. augusztus 31-én 37 mosolygós 
új kisdiákot köszönthettünk a 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola tanévnyitó ünnepségén. 
Az elsősöket, a már hagyománnyá vált 
módon, végzős tanulóink vezették be 
az ünnepségre, majd a Gyermekekért 
Alapítvány ajándékával, az iskolai 
nyakkendővel lepték meg legkisebb 
diáktársaikat. Gyuricza Gergő, Lőrincz 
Lilien, Mertz Maja, Neibort Regina, 
Terdik Izabella első osztályos tanulók 
verssel kápráztattak el bennünket, majd 
Forgács Flóra végzős diák versének 
utolsó sorát 308 tanuló együtt kiáltva 
indította útjára az új tanévet. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői a német nyelvet választó 
diákoknak ajándékkal kedveskedtek. 
Boldog iskolás éveket és sikeres tanévet 
kívánunk minden „KisBálintos” 
diáknak!

Hajrá új tanév!

Az Oktatási Hivatal első 
bázisintézményi foglalkozását 2022. 
szeptember 15-én rendeztük meg a Kis 
Bálint Általános iskola alsó tagozatán. 
Az iskolánkba érkező pedagógusok 
elsőként a papírszínház történetével, 
alkalmazási lehetőségeivel, sokoldalú 
fejlesztő hatásával ismerkedhettek 
meg. Ezt követően Lázár Ervin: 
A kék meg a sárga című történetét 
tekinthették meg Fekécsné Buza 
Erika tanítónő, gyógypedagógus 
előadásában. Az érdeklődő kollégák 
a történet feldolgozásához számos 
ötletet kaptak és próbálhattak ki, 
igazi művészi élménnyel gazdagodva 
térhettek haza. A tudásukat megosztó 
pedagógusok: Fekécsné Buza Erika, 
Gyuriczáné Molnár Éva és Kereki Irén 
pedagógusok voltak.

Papírszínházban 
jártunk

Településünk önkormányzata 
idén is csatlakozott az Európai 
Autómentes Nap programjaihoz. A 
rendezvénysorozat célja, hogy felhívja 
a figyelmet a környezettudatosságra, 
a felelősségteljes közlekedésre, a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés 
előnyeire. Aki ezen a napon 
kerékpárral vagy gyalog érkezett az 
iskolába, müzlireggeliben részesült. 
Tanulóink Csorbáné Dávid Ivett rendőr 
törzsőrmester interaktív előadásán 
szerezhettek ismereteket a biztonságos 
gyalogos és kerékpáros közlekedésről. 
Majd Pocsai Richárd triálversenyző 
extrém bike show-ján és Halász 
Gergő Buborék Show-ján élhettek 
át izgalmas pillanatokat. Iskolásaink 
szüleikkel a nap utolsó programjára 
- a Kner Emlékév 2022 - egyik 
eseményére készültek legjobban, az 
Összebiciklizésre. A város két fő teréről 
indult egy-egy kerékpáros csapat, hogy 
a Polgármesteri Hivatal udvarán együtt 
emlékezzen meg a két településrész 
egyesülésének 40. évfordulójáról. 
Köszönjük, a szervezést, az érdekes és 
hasznos ismereteket.

Autómentes Nap

2022. szeptember 23-án délelőtt a 
„KisBálintos” elsősök vendégségben 
jártak a Százszorszép Óvoda szüreti 
bálján a Kállai Ferenc Művelődési 
Házban. A mulatságon együtt 
énekeltünk az óvodásokkal és a 
régen látott óvónénikkel a Holló 
együttes vidám muzsikáira. A műsor 
után az óvoda udvarán elleshettük a 

szőlőpréselés folyamatát, megkóstoltuk 
a friss mustot és csemegéztünk az 
őszi gyümölcsökből. Végül egy rövid 
időre felidéztük az óvodás emlékeket, 
örömmel vettük újra birtokba az udvari 
játékokat. Köszönjük a nagyszerű 
élményt a Százszorszép Óvoda 
dolgozóinak, óvodásainak!

Vendégségben a Százszorszép ovisoknál
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola második alkalommal hirdette 

meg a Hármas-Körösön a közösségi 
sporteseményt a „KisBálintos” 
diákoknak, szülőknek, nevelőknek és 
a természetkedvelő sportbarátoknak. 
Az esős időjárás ellenére, csaknem 
kétszázan vállalkoztak a 3,6 km-es táv 
teljesítésére. A derűs hangulat, a közös 
erőfeszítés, minden résztvevő számára 
emlékezetessé tette ezt a délutánt.  
Programunk célja az volt, hogy 
felkeltsük tanítványaink érdeklődését 
településünk természeti értékei iránt, és 
az, hogy megmutassuk a közös mozgás 

örömét. Köszönjük, hogy megtisztelte 
rendezvényünket Toldi Balázs 
polgármester, Hüttner Csaba, a Magyar 
Kajak-kenu Szövetség szövetségi 
kapitánya, Kepenyes András, a 
Gyulai Tankerületi Központ térségi 
irodavezetője. A rendezvény szervezői, 
támogatói voltak: a Körös Kajak 
Sportegyesület, a KSI Gyomaendrőd, a 
Hamahama Természetjáró Egyesület, a 
Gyomaendrődi Víziszörnyek, Jankulár 
Zsolt, Klimó Krisztián és Szűcs Martin. 
Jövőre újra „Evezzünk együtt!” a 
hajózás ünnepén a „KisBálintosokkal”.

Együtt eveztünk a Hármas-Körösön!

2022. szeptember 21-én negyven 
harmadik osztályos tanuló érkezett 
Dunaharasztiból Erdei Iskolába 
településünkre. A gyerekek és 
kísérő pedagógusaik nem csak 
Gyomaendrőd természeti szépségére, 
értékeire csodálkoztak rá, hanem 
várakozással fordultak intézményünk 
mindennapjai felé is. Jó szívvel 
tettünk eleget kérésüknek: iskolánk 
és a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola társiskolává váltak. A 

társiskolai találkozó keretében szerda 
délután vendégeink a Hősök úti 
iskolában az Autómentes Nap egyik 
látványos programjába, a Buborék 
Show-ba kapcsolódhattak be, majd 
csütörtökön délelőtt a gyomaendrődi 
harmadik évfolyamos diákokkal 
ismerkedhettek meg. A Hősök úti 
épületben 6 állomásból kialakított 
mozgásfesztiválon vehettek részt 
a tanulók. A sportos, kooperációt 
is igénylő feladatokat közösen 

kellett megoldaniuk a vidéki és 
a helyi gyerekeknek. A pályákat 
nagy örömmel teljesítették a vegyes 
csapatok tagjai, az önfeledt játék 
után a jól megérdemelt pihenés és 
nassolás következett. A pedagógusok 
bejárták iskolánkat, bekukucskáltak 
osztálytermeinkbe, majd egy 
csésze tea és kávé mellett kötetlen 
beszélgetéssel zártuk a találkozót. 
Örülünk a felkérésnek, közös 
programunk folytatásaként szívesen 
teszünk eleget a dunaharaszti iskola 
meghívásának, készülünk az utazásra.

Társiskolai találkozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
tisztelettel meghívja Önt 

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
tartandó ünnepi megemlékezésre 

 
Ideje: 2022. október 21. (péntek) 14.00 óra 

Helye: Kállai Ferenc Művelődési Központ nagyterme 
 (Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.)  

Ünnepi beszédet mond: 
Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármestere 

Emlékműsorral közreműködnek: 
  a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói 

Koszorúzás a megemlékezést követően Gyomán a  
Szabadság téri Hősök Emlékműnél, a 

„szürkeház” homlokzatán (Fő út 228.) elhelyezett emléktáblánál és 
Endrődön a Hősök terén 

 

Autóbusz indul 13.20 órakor az Endrődi Népháztól, 13.22 órakor a Hősök teréről és  
a rendezvényt követően 15.10 órakor vissza. 
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Augusztus 31-én iskolánkban 
is megnyitottuk az új tanévet. 
Az ünnepségen 39 új kisdiákot 
köszöntöttünk, akiket a 
hagyományoknak megfelelően 
a nyolcadikosok kísértek be a 
tanévnyitóra, és adták át nekik 
a rózsahegyis kitűzőt és az 

ajándékfüzetet, melyet a gyerekek 
a szülői munkaközösségtől kaptak. 
Három bátor elsős: Juhász Csongor, 
Timár Noémi, Pápai Botond vidám 
verssel köszöntötték az új tanévet. 
Elsőseinknek boldog iskolás éveket 
kívánunk, és minden diákunknak 
sikeres tanévet!

Ünnepélyes tanévnyitó

Mi mással csempészhetünk vidámságot 
egy borús, hűvös szeptemberi 
napba, mint egy kis bolondozással? 
Szeptember 20-án iskolánk felső 
tagozatos tanulói nem a megszokott 
iskolatáskában hozták a tanszereiket, 
hanem a fantáziájukra bíztuk, hogy 
ki mibe szeretne belepakolni. A 
gyerekek határtalan kreativitását 

mutatja, hogy volt itt minden: talicska, 
zsák, vödör, párnahuzat, dömper, 
hokedli, mosóporosdoboz, fazék, 
batyu, bevásárlókosár, halászháló, 
szatyor és sok más vicces ötlet. Bízunk 
benne, hogy ezzel a kis mókával 
sikerült vidámmá varázsolni ezt a 
szürke hétköznapot. A legötletesebb 
megoldások jutalomban részesültek.

No backpack day - 
Ne iskolatáskában hozd a cuccod nap

Néhány lelkes pedagógus összefogott, 
hogy színesebbé tegye iskolánk 
udvarát. Ugróiskolát, fejlesztő 
játékokat festettek fel az aszfaltra 
a gyerekek nagy örömére. Kicsik 
és nagyok is szívesen töltik itt a 
szüneteket, és játszanak, mozognak a 
szabad levegőn.

Színesebbé varázsoljuk

Szeptember 21-én tartották 
Gyomaendrődön a városi autómentes 
napot. Ennek keretében reggel Pocsai 
Richárd egy Extreme Bike Show 
bemutatóval szórakoztatta iskolánk 
diákjait. Később Csorbáné Dávid Ivett, 
a Szarvasi Városi Rendőrkapitányság 
balesetmegelőzési előadója, 
tartott előadásokat a biztonságos 
kerékpározás szabályairól. Délután 
az alsós gyerekek lufihajtogatásban 
vehettek részt. 17 órától pedig a 
Hősök terén gyülekeztünk, hogy egy 
közös tekeréssel ünnepeljük meg 
Gyomaendrőd egyesülésének 40. 
évfordulóját. Köszönjük, hogy részt 
vehettünk a programokon.

Autómentes nap

A szívünk napját, a Szív Világnapját 
2000 óta a világon mindenhol 
megtartják szeptember utolsó 
vasárnapján a Szív Világszövetség 
(WHF) kezdeményezésére. 
Iskolánkban is szeretnénk ennek 
hagyományát megteremteni. Idén 
8. osztályos tanulóink vállalták 
a feladatot, és állították össze a 
programot Farkasné Lovas Ágnes 
tanárnő vezetésével. Változatos 
feladatokkal hívták fel a figyelmet 

az egészséges életmódra, a 
betegségek megelőzésének és 
a rendszeres sportolásnak a 
fontosságára. Plakátokat készítettek 
a szív működéséről, a szívbarát 
élelmiszerekről és a dohányzás káros 
hatásairól. Az elkészült munkákat 
iskolánk zsibongójában állították 
ki, amelyet bárki megtekinthetett. A 
tárlat anyagából egy rövid kérdéssort 
is összeállítottak, melyre a figyelmes 
látogatók könnyen tudtak válaszolni.

A Szív Világnapja 2022. szeptember 25.

További cikkek és fotók az iskola 
honlapján találhatók: 

www.rozsahegyiiskola.hu
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység hírei

Minden tanév elején izgatottan és kí-
váncsian várjuk 9. évfolyamos diákja-
inkat, mi tanárok azért, hogy új gye-
rekeket taníthassunk és ismerhessünk 
meg, végzős diákjaink pedig azért, 
hogy megszervezhessék a Fecskehét 
programjait. Idén is ötletes, jól szer-
vezett feladatokkal lepték meg a vég-
zősök a kis fecskéket az iskola tor-

natermében a nagyszünetekben. Volt 
vízibombaröplabda, újságpapíron tán-
colás, rögtönzött koreográfia zeneválo-
gatásra. Majd zárásként péntek délután 
a Városi Sportcsarnokban komolyabb 
kihívások elé állították őket, ahol a 
gyerekek és osztályfőnökük előadták 
az osztálytáncot és az indulójukat, meg-
mutatták az osztályzászlójukat és a ta-
nulók az eskü letétele után hivatalosan 
is „szentgellértes” diákokká váltak. A 
délután jó hangulatban telt, a kis fecs-
kék vidáman, jókedvűen és legfőkép-
pen kreatívan vették az akadályokat. 
Ezek a programok segítik a kilencedi-
keseket, hogy igazi csapattá kovácso-
lódjanak és megismerjék egymást, va-
lamint a felsőbb évfolyamos tanulókat 
is. A szervező végzős évfolyam és osz-
tályfőnökeik munkáját köszönet illeti.

Megérkeztek a Fecskéink

Idén is megszerveztük a Szent Gellért 
Napok keretében szeptember 21-én a 
Szent Gellért Labdarúgó Tornát, mely-
re a Szeged-Csanád Egyházmegye kö-
zépiskolái kaptak meghívást és a győz-
tes csapat vándorkupát vehetett át. A 
Városi Sportcsarnokban megrendezett 
teremlabdarúgó tornán, melyet ötödik 
alkalommal rendeztünk meg, gimná-
ziumunk 2 csapata mellett további 2 
középiskolai csapat vett részt a küzdel-
mekben: a Karácsonyi János Katolikus 
Gimnázium és a Göndöcs Benedek 
Katolikus Technikum diákjai Gyuláról. 
A sorsolást követően körmérkőzé-
ses rendszerben zajlottak a meccsek. 
Iskolánk 11-12. évfolyamosokból álló 
„A” csapata izgalmas játékkal örven-
deztette meg a gimnázium diákjaiból 
álló nézőket és remek teljesítménnyel 
megszerezte a vándorkupát. A győztes 
csapat tagjai: Bokor Marcell 11/A, Chif 
Csaba 12/A, Forgács Gergő 12/A, Gódi 
Ronald 12/A, Munkácsi Márk 11/A, 
Soczó Szabolcs 12/A, Szilágyi Gergő 
12/A, Szlancsik Bence 12/B, Végh 
Tamás 12/B. Edzőjük Pántya Sándor. 
II. helyezett lett a Karácsonyi János 
Katolikus Gimnázium, Gyula, III. he-
lyezett a Göndöcs Benedek Katolikus 
Technikum, Gyula, IV. helyezett a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium 9-10. évfolyamos diákjai-
ból álló „B” csapata. A Gólkirály címet 
iskolánk diákja, Forgács Gergő vehet-
te át. A legjobb kapus szintén iskolánk 
diákja, Almási Krisztián (10/A) lett, a 
legjobb mezőnyjátékosnak járó díjat, 
a Karácsonyi csapatában játszó Zsilák 
Mátyás vehette át. Mindhárom egyéni 
eredményhez, a bajnokságon részt vevő 
csapatoknak a szerepléshez, valamint 
iskolánk „A” csapatának és edzőjüknek 
az első helyezéshez szívből gratulálunk.

Teremfoci bajnokság

Az idei tanévtől a gimnázium  
9. évfolyamán 8 diák kezdte meg tanul-
mányait a Honvéd Kadét programban. 
Aki hozzánk jelentkezik, az választhat-
ja ezt a képzést és eldöntheti, hogy sze-
retne-e ezen a vonalon tovább tanulni 
és kihasználja az ezzel járó előnyöket, 
mint az ösztöndíj, a felvételi többlet 
pontszámok és az élmények, amelyeket 
a Honvédelmi Minisztérium támoga-
tásával létrejövő programokon szerez-
hetnek. A formaruha mellett, egységes 
pólót is kapnak a kis kadétok. Az el-
méleti órákon honvédelmi ismereteket 
tanulnak a gimnáziumban, és a gyakor-
latban is kipróbálhatják a megszerzett 
tudást. Szeptember végén Nagy Ádám 
tanár úr kíséretében Békéscsabára utaz-
tak, hogy részt vegyenek egy haditor-
nán, ahol célba lövést, tájékozódást, 
egészségügyi ismereteket, fegyver 
szét- és összeszerelést és gyakorlógrá-
náttal való célba dobást gyakorolhattak.  

Az ősz folyamán ellátogatnak még 
Szolnokra, ahol a különleges műveleti 
egységnél tesznek laktanyalátogatást, 
majd ismét Békéscsabán kerül sor egy 
nyílt kiképzési napra, ahol lő-előkészítő 
foglakozáson vesznek részt a fiatalok. 
Ezek a diákok a félévi jó bizonyítvá-
nyukért már igen szép ösztöndíjban is 
részesülhetnek, ezért a tanulást sem ha-
nyagolják el, szorgalmasan készülnek a 
tanórákra.

Honvéd Kadétok a gimnáziumban

2022. november 23-án, szerdán, 
szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves érdeklődőt a gimnázium 
épületébe. Érdekes programokkal 
és hagyományos nyílt órákkal 
készülünk leendő diákjainknak. 
Idén először a Honvéd Kadét 

képzéssel is megismerkedhetnek az 
érdeklődők. További információkért 
keressék fel iskolánk honlapját  
(www.szentgellert.hu), illetve a 
gimnázium beiskolázásáért felelős 
igazgatóhelyettesét, Szabadka 
Mariannát (telefon: +36/66/386-046)

November 23-án nyílt nap a gimnáziumban
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Alföldi ASZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei

Az idei tanévet is szilvalekvár főzéssel 
kezdtük. A tangazdaságban megtermelt 
szilvát kollégáink leszedték és 
feldarabolták, majd ezt követően 
diákjaink, az oktatóik irányításával 
kifőzték. A lelkes diákseregnek hála, 
nagyon finom lett a lekvár, ami a 
kifliket ízesíti majd. Köszönjük a 
munkátokat!

Szilvalekvár főzés

Tanulóink a Békés Megyei 
Önkormányzat jóvoltából gyalog- 
és kerékpártúrán vettek részt 
Gyomaendrődön, illetve Szarvason 
a „Hagyomány, Érték, Közösség 
Békés megyében” program 
keretében. A túrák célja az volt, 
hogy minél inkább megismerhessék 
otthonukat, környezetüket a diákok. 
Gyomaendrődön megtekintették a Kner 
téren az óriás könyvet, végigsétáltak 
az Erzsébet ligeti tanösvényen, majd 
a gáton elkerekeztek a Szent Antal 
Sütőházhoz, az Endrődi Tájházhoz és 
a Szent Imre katolikus templomhoz. 
A szarvasi kerékpártúrán érintették a 
történelmi Magyarország középpontját, 
a Békésszentandrási Duzzasztóművet, 
a Mini Magyarország Makettparkot 
és a Körösvölgyi Látogatóközpont- és 
Állatparkot. A túra után a résztvevők 
finom ebédet is kaptak. Köszönjük a 
lehetőséget!

Hagyományőrző 
túrákon jártunk

A 2022/2023-as tanévet 24 osztállyal, 
525 fő tanulólétszámmal kezdtük meg. 
Az intézményben 8 szakmát oktatunk, 
emellett érettségit adó képzést is 
folytatunk. Legtöbb képzésünk nappali 
és esti munkarendben is folyik.
Az intézmény összdolgozói létszáma 66 
fő, ebből 18 fő technikai dolgozó, 48 fő 
pedig oktatói munkakörben dolgozik. 

Ezen felül 10 fő óraadóként látja el 
oktatói feladatait. Iskolánk számtalan 
helyi és vidéki programon részt vesz, az 
iskolai diákélet is mozgalmas. Büszkék 
vagyunk arra, hogy ennyi diákunk van 
és arra is, hogy ennyi embernek és 
családjának biztosítjuk a megélhetését. 
Minden diákunknak és kollégánknak 
sikeres tanévet kívánunk!

Néhány szám a Bethlenről

2022. szeptember 24-én került 
megrendezésre Kondoroson az első 
Ifjúsági Fogathajtó Verseny, amin 3 
tanulónk, Torzsa Márta, Kiss Mónika és 
Oláh Tímea is részt vett. Ügyességüket 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
a 30 indulóból elhozták az első 3 
helyet. Oktatójuk, Podani Norbert 
még egy különdíjat is bezsebelt. 
Kedves Tanulóink, gratulálunk nektek! 
Büszkék vagyunk rátok! Köszönjük 
oktatóinknak, Podani Norbertnek és 
Skorka Péternek a felkészítést!

Ifjúsági fogathajtó sikerek

Az élelmiszerpazarlás globális 
probléma, az élelmiszermentést 
fontos feladatának érzi a Magyar 
Vöröskereszt. Az iskolánkkal kötött 
együttműködés keretében közös 
koncepció mentén erősítjük egymás 
tevékenységét. Tanulóink között 
kiosztásra került az első nagy csomag, 
mely pékárukat, gyümölcsöket 
tartalmazott. Köszönjük a lehetőséget!

Élelmiszermentés

Az Európa Parlament Nagykövet 
Iskolája program kapcsán, iskolánk 
senior nagykövete, Molnár Andrea, 
brüsszeli tanulmányúton vett részt. 
Az információk és dezinformációk 
áramlásáról, veszélyeiről, az oktatási 
kihívásokról és a klímaváltozás 
hatásairól tartott előadásokat hallgatta 
meg. A program kapcsán a résztvevők 
megismerték az Európa Parlament 
működését, valamint a hazai EP 
képviselők mindennapi munkáját.

Brüsszeli tanulmányút
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33. alkalommal, 2022. szeptember  
19-24. között rendezték meg a szegedi 
Maty-éren a Rendőr Horgász Európa 
Bajnokságot, amelyen a magyar csapat 
dobogós helyen végzett.
A versenyen 7 ország 19 csapata 
vett részt, köztük 25 magyar rendőr 

versenyhorgász, a Nemzeti Rendőr 
Válogatott mellett négy regionális csa-
patban. A csapatok között első helyen 
Anglia nemzeti együttese végzett, a 
második Magyarország lett, a harmadik 
pedig Németország. A magyar nemzeti 
csapat tagjai Donkó Rajmund, dr. Furkó 

Kálmán, Horváth Béla, Lakatos Sándor 
és a gyomaendrődi Tímár Károly. 
Egyéniben a legeredményesebb magyar 
versenyző a nemzeti csapat tagjaként 
Tímár Károly r. főtörzszászlós volt, 
a Készenléti Rendőrség Rendészeti 
Igazgatóság szolgálatparancsnoka, aki 
a két forduló összesítése alapján a má-
sodik helyen végzett. 
Tímár Károly a helyi holtágak és a 
Hármas-Körös vizein gyermekkora 
óta horgászik, szenvedélyét édesap-
jától örökölte. Már ekkor is próbál-
gatta a versenyhorgászatot, de csak 
felnőtt korában lett aktív versenyző. 
Versenyhorgászként Magyarország 
számos vizén megfordult már, több 
rangos versenyen is ért el dobogós he-
lyezéseket, többek között Maconkán, 
Fehérvárcsurgón. A Gyomai Horgász 
Egyesület színeiben is többször verseny-
zett a helyi és megyei versenyeken. A 
Nemzeti Rendőr Válogatottal a Rendőr 
Horgász Európa Bajnokságokon 2009. 
óta vesz részt. 
Gratulálunk eredményéhez!

Gyomaendrődi versenyhorgász siker a Rendőr Horgász Európa Bajnokságon

A Magyar Professzionális Erőemelő 
Liga „Erőnek erejével” címmel hívta 
életre országos versenysorozatát, mely-
nek első megmérettetésére a Gyulai 
Várfürdőben került sor 2022. július 
16.-án. A versenyzők két fogásnemben, 
felhúzás és fekve nyomásban mérhet-
ték össze erejüket. A gyomaendrődi 
Gyoma-Gym SE két versenyzője reme-
kül szerepelt. Békési Bence Junior ka-
tegóriában, felhúzásban és fekve nyo-
másban, Torma Lajos pedig Masters 
III-ban, fekve nyomásban végzett az 
első helyen. Gratulálunk a versenyzők-
nek!

Gyoma-Gym sikerek
Kisvárosból a dobogóra. Volt egy tes-
tes kislány, aki a gyomaendrődi általá-
nos iskolába járt, a neve Kiss Magdolna. 
Majd tanulmányait a Bethlen Gábor 
Szakközép Iskolában folytatta. Kislány 
kora óta szerette az ökölvívást.
Adott volt a lehetőség számára, 
hogy 2018- ban a Magyarországon 
rendezendő Világbajnokságon 
segítőként ott lehessen.  A szerencse úgy 
ált mellé, hogy későbbi edzője Zádor 
László kezei alá került segítőként. 
Több hazai versenyen is részt vettek, 
ahol kezdett kibontakozni. Voltak több 
nemzetközi versenyen is, ahol Magdi 
ellenfelei rutinosabbak voltak és igy 
második lett. 2021- ben a Női Elit 
Felnőtt Magyar Bajnokságon a 3. hely 
sikerült számára. Na és persze a Magyar 
Ökölvívó Szakszövetség 25.000-ft -tal 
is honorálta helyezését! Tanulmányait 
Budapesten folytatta, de az ökölvívás 
mellett kitartott és példaképe, a 2.-szeres 
világbajnok, 13-szoros magyar bajnok 
és négyszeres Európa bajnok lett az 
edzője. Szegeden a Fesztivál kupát is 
megnyerte. Majd szeptember elején 
a Budapest Bajnokságon állhatott fel 
a dobogó legfelső fokára. Gratulálok 
Kiss Magdolna!!
Laczkó Máté és Gémes Richárd fél 
év után előszőr a Kóczián kupán  

bizonyított! Laczkó 2. lett Gémes 
Richárd viszont nyert. Majd a Szalkai 
László emlékversenyen mindketten 
első helyen végeztek. 
A Mezőtúri Spartacus AFC várja 
korhatár nélkül az ökölvívást szerető 
és kedvelő gyermekeket, lányokat, 
fiúkat akár hobbi szinten is. Felnőttek 
és idősebb korosztály is jelentkezhet 
hobby szinten is, vagy esetleg 
egészségének megőrzése céljából.
Edző: Zádor László 06-30/288-30-04 
TE IS LÉGY BÁTOR!

Ökölvívás
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Szeptember 10-i hétvégén került 
megrendezésre Brno-ban a MIZUNO 
CUP Nemzetközi Judo Verseny, 
ahol 16 ország képviseltette magát. 
Egyesületünket a 2 válogatott 
kerettagunk képviselte. A népes 
nemzetközi versenyben, serdülő 
korcsoportban Fekécs Gyula (-66kg) a 
37 indulóból a III. helyen végzett. 

Szeptember 17-én Egerben a 
XXIII. Tóth Péter Országos 
Rangsor Versenyen, ahol 
több, mint 500 nevező indult, 
egyesületünket 7 versenyző 
képviselte, akik közül négyen 
dobogós helyezést értek el:
Gaál Blanka (Diák C, -33kg) II. 
hely, Félix Noel (Diák C, -39kg) 
II. hely, Rómer Janka Vénusz 
(Diák B, -30kg) III. hely
Fekécs Gyula (Serdülő, -66kg) 
I. hely
Szeptember 24-én Kecskeméten 
az „Aranyérmet mindenkinek” 
sporteseményen ismét 
lehetőséget kaptak, és tatamira 
léphettek a legkisebb judokák 
is. A klubot 8 judoka képviselte: 
Földesi Hanga, Tóth Zalán 

Bence, Tóth Gábor, Vatai Botond, 
Szarka Péter, Szabó Milán Sándor, 
Rómer Nina Bella és Gaál Bella. 
Mindenki örült a verseny lehetőségének 
és elégedetten, az éremmel a nyakukban 
tértek haza.
Október 10-i hétvégén, Pakson 
rendezték meg az Atom Kupát, 
mely a Diák C korosztályos 

versenyzőknek Magyar Kupa, Diák B 
és Diák A korosztály számára Országos 
Bajnokság, a Serdülő és Ifi számára 
pedig Országos Rangsor Verseny volt. 
A mindennapos edzés és felkészülés 
meghozta az eredményt:
Gaál Blanka (Diák C, -33kg) Magyar 
Kupa I. hely, Félix Noel (Diák C, 
-39kg) Magyar Kupa V. hely (a 
bronzmeccsen egy könyöksérülés 
miatt feladni kényszerült a küzdelmet), 
Szarka Péter (Diák C, -36kg) Magyar 
Kupa VII. hely, Rómer Janka Vénusz 
(Diák B, -30kg) Országos Bajnokság 
I. hely, Félix Patrik (Diák A, -49kg) 
Országos Bajnokság III. hely, Fekécs 
Gyula (Serdülő, -66kg) Országos 
Rangsor Verseny I. hely, Botos 
Lujza (Serdülő, -57kg) Országos 
Rangsor Verseny II. hely. Az Atom 
Kupán összesítésben az éremtáblán a 
82 induló klubból egyesületünk a 12. 
helyen végzett.
Gratulálunk minden versenyzőnknek 
és edzőnknek, Katona Ákosnak az 
eredményekhez! Köszönjük a kitartó 
munkát és a versenyzők felkészítését! 
Köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását!

A Gyomaendrődi Judo Klub sikerei az őszi szezonban

2022. 09. 18 -án Csongrádon került 
megrendezésre a Kelet-Magyarország 
Diák I Kötöttfogású Diákolimpia.
Egyesületünkből Szűcs Csaba és 
Gulyás Tamás indult ezen a versenyen, 
és mindketten sikerrel tértek haza. 
Gulyás Tamás súlycsoportjában  

3. helyezést ért el, Szűcs Csaba 
pedig három tus győzelme után 
büszkén állhatott a dobogó második 
fokára. Csabi ezzel az eredményével 
továbbjutott az országos bajnokságra.
Versenyzőinknek gratulálunk az elért 
eredményekért.

Hencz WSE

Birkózás

Gyomaendrődi Hírmondó 
közéleti havilap 

Megjelenik Gyomaendrőd 
közigazgatási területén 5500 
példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Alapító: Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata. 
Kiadó: 
Határ Győző Városi Könyvtár, 
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. 
Telefon: 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, jelez-
ze a 66/218-370 telefonszámon. 
A következő lapszám 2022. decem-
ber hónapban jelenik meg.
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Egyesületünk négy versenyzője kép-
viselte Magyarországot és egyben 
Gyomaendrődöt a Novaljába meg-

rendezésre ke-
rülő Európa 
B a j n o k s á g o n . 
Budapestről in-
dult a delegációs 
Magyar csapat 
egy része. Hosszú 
utazást követően 
mindenki elfog-
lalta a szállását. 
Másnap a lányok 
már színpadra is 
álltak. A verseny-
re már 10 órakor 
r e g i s z t r á l t u n k 
majd elkezdtük 
a bemelegítést.  
Rettentően izgul-
tunk mert volt 
olyan kategória, 
ahol annyian vol-
tak, hogy döntőbe 
jutás volt. Ami azt 
jelentette, hogy fél 

óra múlva újra be kellett mutatni a ko-
reográfiát. Sztvorecz Gréta és Maletz 
Lilla kategóriája volt az egyik. Először 

az egyéni koreográfiák mentek le, majd 
ezt követte a Duo gyakorlatok bemu-
tatása. Eredményhirdetésre este 19:00 
kor került sor. ,,Sohase add fel a re-
ményt , mert soha nem tudhatod, mit 
hoz a holnap.”
Eredmények:
Fit – Kids Duo Junior: Major Regina 
és Sztvorecz Gréta I. hely, EURÓPA 
BAJNOKOK
Fit – Kids B Solo 4: Nagy Zsófia 
1. hely EURÓPA BAJNOK
Fit – Kids B Solo 8: Major Regina 
3. hely
Fit – Kids B Solo 9: Sztvorecz Gréta 
2. hely, Maletz Lilla 8. hely
Kimondhatatlanul büszkék lehetünk 
a lányokra, mert mindent megtettek, 
hogy méltóan helyt álljanak.,,A tudás 
kincs, de a gyakorlás hozzá a kulcs”
Novaljai versenyen a MAGYAR dele-
gáció az 1. helyen végzett. Boldogok 
vagyunk, hogy ehhez mi is hozzá já-
rulhattunk. ,,A tehetség mögött köz-
napi szavak rejlenek: szorgalom, sze-
retet, de mindenekelőtt a KITARTÁS” 
Gratulálunk a versenyzőinknek nincs 
megállás folytatjuk tovább.

Hajrá Mátrix, Hajrá Gyomaendrőd

Mátrixos Csodalányok

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus 
formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
Gyomaendrőd- hulladékszállítás 

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Ügyfélfogadási idő: 

2022. október 2022. november 2022. december Nap megnevezése Időpont
minden héten,

kivéve október 31-én, 
hétfőn ZÁRVA

minden héten minden héten,         kivéve 
december 26-án, hétfőn és 

december29-én 
csütörtökön ZÁRVA

Hétfő
Csütörtök

8:00-12:30h
8:00-15:30h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00, csütörtök: 7:00-19:00)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
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GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Ügyelet ideje alatt hívható telefonszámok
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy társaságunk Gyomaendrődön 
- 2022. november 5-én, szombaton az I. és a II. körzetben, 
- 2022. november 12-én, szombaton a III., a IV. és az V. körzetben lomtalanítási napot tart.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes személy ingat-
lanhasználók háztartásában) feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-
edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el. 
Kérjük, hogy a lomokat, reggel 6:00 óráig, a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre 
helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ - lakossági ügyfelek részére

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek 
tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni 
és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).
A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék 
(gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett 
hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális 
hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után! 
Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az 
alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ 
a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
Tel.: + 36-66/447-150  E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu  Honlap: www.dareh.hu

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ - lakossági ügyfelek részére

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy társaságunk Gyomaendrődön 

- 2022. november 5-én, szombaton az I. és a II. körzetben, 

- 2022. november 12-én, szombaton a III., a IV. és az V. körzetben lomtalanítási napot tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes személy ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé
vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől,
egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el.

Kérjük, hogy a lomokat, reggel 6:00 óráig, a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert
akadályozhatják a forgalmat.

  Lomtalanításkor kirakható hulladék Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra

 
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) 

szétszerelt, mozgatható állapotban
X kommunális hulladék

 fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés) X
elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív 

csomagolási hulladék)

 műanyag (linóleum) padló X zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),

 kerti bútor X építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)

 ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve) X
építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, 

ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)

 matrac (szétvágva/összetekerve) X fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)

 szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban) X fénycső

 hordó (fa/műanyag – üres állapotban) X gyógyszerhulladék

 virágtartó X elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék

 gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus) X
gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

 műanyag medence X
veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, 

hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a táblázatban az elszállítható és az el nem 
szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató 

jelleggel kerültek felsorolásra.

X ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia

X sütőolaj, sütőzsiradék

X ömlesztett módon kihelyezett hulladék

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a
kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100
cm x 80 cm).

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, 
építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után!

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak: 

https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150 
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu

Honlap: www.dareh.hu

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Védje a környezetet Ön is!
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