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A Szent István napi megemlékezés 
az Erzsébet - ligetben került 
megrendezésre. Ünnepi beszédet 
mondott Toldi Balázs polgármester. 
A történelmi egyházak képviselői 
áldást mondtak az új kenyérre és 
a jelenlévőkre. Az ünnepség után 
kezdődött a hagyományos halfőző 
verseny, amelyet Krizsán Anett, 
a Békés megyei Kormányhivatal 

igazgatója nyitott meg. Az Erzsébet-
liget árnyas fái jó helyszínt biztosítottak 
a halfőző versenyhez. A halfőző 
versenyre tizenhárom csapat nevezett, 
akik több kategóriában, több étellel is 
megmérették szakácstudományukat. 
A kísérő programok között volt 
látvány haltelepítés, óriásbográcsban 
halászléfőzés Tímár Attila 
mesterszakács szakácsolimpikon 

irányításával. A halfőző verseny 
színpadi műsorait a III. Cseppke 
hagyományőrző családi nap programjai 
színesítették, kicsik és nagyok 
válogatott jó programokon vehettetek 
részt. A Szabadság térről indulva, 
illetve ideérkezve vissza, zajlott le a II. 
Gyomaendrődi Városi Futóverseny. 

(Fotók: Szabó József)

Szent István napi megemlékezés és 
XXIV. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőzőverseny
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Szent István napi megemlékezés és 
XXIV. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőzőverseny

TájékozTaTáS röNTGeN VIzSGálaTokkal kapcSolaToSaN
Szíves tájékoztatásul közöljük a Tisztelt Lakossággal, hogy a Városi Egészségügyi Intézményünknél szeptem-
ber 5-től az új röntgen készülék előkészítő munkálatai elkezdődnek, amely miatt a röntgen vizsgálatok átme-

netileg, november elejéig szünetelnek.  
Helyettesítő intézmény: Békéscsabai Kórház, valamint a Szarvasi Szakorvosi Rendelő Intézet.  

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
Tisztelettel: Dr. Magyar Hajnalka igazgató

Dr. krizsán anett lett a Gyomaendrődi járási Hivatal vezetője
A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
élére kinevezett dr. Krizsán Anett  
2017. november 1-je óta a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
igazgatójaként dolgozott. Előtte 2013. 
december 1-jétől a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal Gyámhivatalát vezette. 
Nevéhez fűződik a Békés Megyei 
Gyermekvédelmi Partnerségi 
Protokoll kidolgozása. A szakmai 
anyag a gyermekvédő szervezetek, 
közintézmények – a védőnői szolgálat, 
a családsegítő szolgálat, a háziorvos, 
a kormányhivatal, a gyámhatóság, a 

rendőrség, az ügyészség – számára 
nyújt hathatós segítséget. Pedagógus, 
rendőrszervező és jogász végzettséggel 
rendelkezik, több mint egy évtizedig 
dolgozott a Békés Megyei Rendőr- 
főkapitányság állományában, 
rendészeti pályafutása alatt gyermek- 
és ifjúságvédelmi, nyomozói, majd 
később kiemelt bűnügyi főnyomozói 
feladatokat látott el. 

(Forrás: kormányhivatal.hu)
Az új járási hivatalvezetőt ünnepélyes 
keretek között 2022. szeptember 1-én 
avatták be hivatalába.
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III. Hagyományőrző családi nap a cseppke Óvodai alapítvány szervezésében
Immáron harmadik alkalommal 
került megrendezésre a Kistérségi 
Óvoda és Bölcsőde alapítványának 
rendezvénye, a Cseppke családi nap. 
A program a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter által a Városi Civil 
Alap keretében meghirdetett felhívásra 
benyújtott, „Hagyományőrző családi 
nap a Cseppke Óvodai Alapítvány 
szervezésében” című, VCA-
KP-1-2022/4-000353 azonosítószámú 
pályázaton elnyert támogatási összeg 
– 5.000.000 Ft – felhasználásával 
valósulhatott meg.
A rendezvény keretében az Erzsébet-
ligetbe kilátogatók hallgathatták 
Weöres Sándor megzenésített verseit 

a Holló Együttes tolmácsolásában, 
családi táncoldában vehettek részt a 
Rutkai Bori Banda Zsebtenger című 
koncertjén, és együtt táncolhattak, 
énekelhettek a Kicsi Gesztenye 
Klub tagjaival. Dolák-Saly Róbert 
két előadással is megörvendeztette a 
nagyérdeműt – az egyik a gyerekeknek, 
a másik a felnőtteknek szólt. A napot a 
Tűzfészek Társulat látványos, tüzes 
showja zárta.
A színpadi programok mellett 
számos kísérőprogram segítette a 
nap sikerességét. A Pöttyös Pajtik 
arcot festettek, csillámtetoválásokat 
készítettek, lufit hajtogattak, buborékot 
fújtak, a Mosolyudvar Nép Játszótér 

elhozta nekünk népszerű népi játékait 
és sárkányverő játszóterét, az Európai 
Testfestő Akadémia ugrálóvárakkal, 
hennafestéssel, hajfonással és 
kézműves foglalkozásokkal várta a 
gyerekeket, a Tűzfészek Társulat 
pedig gólyalábas bemutatóval és 
cirkuszi játszóházával varázsolta el az 
érdeklődőket. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a nap 
méltó folytatása volt a korábbi 
programjainknak, ezért reméljük, hogy 
a jövőben továbbra is lesz lehetőségünk 
hasonló, a családok számára tartalmas 
kikapcsolódást biztosító rendezvény 
megvalósítására!

árVeréSI HIrDeTméNy
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 1/1. szám alatt lévő garázs ingatlan 

(2901/B/2 hrsz.), értékesítésre nyílt érverést hirdet.  
Az árverés időpontja: 2022. szeptember 22. 10 óra. Az árveréssel kapcsolatban részletes felvilágosítást a 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni.  
Elérhetőség: 66 581 – 232, 06 20 386 4464. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján 

(www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
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A Kállai Ferenc Emlékév - 
2023 nyitóprogramjaként került 
megrendezésre 2022. augusztus 18-20. 
között a Kállai Ferenc Napok - 2022 
rendezvénysorozat.
A Kállai Napokat bemutatta és 
megnyitotta Toldi Balázs polgármester. 
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, 
Kossuth és kétszeres Jászai Mari-díjas 
színművész, érdemes és kiváló művész, 
rendező, díszpolgár hagyatékából 
rendezett kiállítást Dr. Szonda István 
a Szent Antal Népház vezetője 
mutatta be. A kiállítás megnyitója 
után tekinthették meg az érdeklődők a 
Magda, a Szabó című pódiumjátékot. 
A darabot Porkoláb Gyöngyi ötlete 
alapján Mészáros Tibor írta és rendezte. 
A színművész és felesége, Krajcsi 
Nikolett egy olyan kamaradarabot 

állítottak színre, mely Szabó Magdát, 
az embert, a nőt, a feleséget mutatja 
be, bepillantást engedve élete négy 
fal között játszódó területeire is. A 
lenyűgöző darab újszerű dramaturgiája 
mellett a színészek játéka is csodálatos 
volt. Nagyszerű előadást láthattunk, 
nagyszerű színészekkel. A Kállai 
Ferenc Napok másik nagysikerű 
előadása a Szerelmes rögtönzések című 
produkció volt, melynek keretében 
az improvizációs színház legjelesebb 
hazai képviselői léptek színre: Nagy-
Kálózy Eszter, Kálloy Molnár Péter 
és Rudolf Péter. Az est központi 
témája a szerelem volt, melyet a 
színművészek hétköznapi, mindenki 
számára ismert helyzeteken keresztül 
jelenítettek meg. Az előadás egyszeri és 
megismételhetetlen élményt nyújtott, 
folyamatos improvizációkkal vonták 
be a közönséget, vagy a színpadon 

talált létrát, vagy utaltak a korábban 
történtekre.  A nagyszámú közönség 
remekül érezte magát, jól szórakozott.

kállai Napok - 2022

A szokásosnak megfelelően, az 
első félévi gazdálkodásról ismét 
azt állapíthatjuk meg, hogy mind 
az önkormányzat, mind a hivatal, 
az intézmények és a gazdasági 
társaságok az elvártaknak, és a tervnek 
megfelelően gazdálkodtak. Stabil 
pénzügyi helyzettel rendelkezünk, 
ám a kilátások az utolsó negyedévre 
és a jövő évi gazdálkodásra 
vonatkozóan nagyon borúsak. Ezt a 
borúlátást az energiaárak elképesztő 
méretű emelkedése okozza. Az 
egyes intézményeknél, a hivatalban, 
a gazdasági társaságoknál és 
minden fenntartásunkban lévő 
telephelyen jelentős, többszörös 
gáz- és villanyszámla emelkedéssel 
kell számolnunk. A villamos 
energiaár növekedése kihatással 
van a közvilágításra is, amely 
már önmagában is jelentős tétel. 
Már ebben az évben is több, mint 
százmillió forintos többletköltséggel 
kell számolnunk. A következő 

évre vonatkozóan ez a pluszösszeg 
több, mint 400 millió forint, tehát 
nagyon át kell gondolnunk a  
2023-as év költségvetését. A 
jelentős áremelkedések miatt a 
képviselő-testület elé szeptemberben 
egy tervezet kerül, amely a 
lehetséges megtakarításokat veszi 
számba, illetve olyan döntési 
javaslatokat készít elő, amellyel 
újabb megtakarítások érhetők el. 
A város költségvetésében nincs 
olyan lehetőség, amely képes lenne 
ellensúlyozni ezt a kiadásnövekedést. 
Nem szeretnénk adót emelni, 
tehát más utat kell keresnünk, a 
működésben kell optimalizálni a 
lehetőségeket. A gazdálkodási adatok 
alapján látni kell, hogy nincs olyan 
tartalék a város költségvetésében, 
amely tartósan finanszírozni tudná 
az évente jelentkező többszáz milliós 
pluszkiadásokat. Minden lehetséges 
területen, telephelyen fel kell tárnunk 
a megtakarítási lehetőségeket.  

A takarékosabb működés érdekében, 
felmerült a két művelődési ház 
összevonása is. Évek óta nem 
találunk megfelelő megoldást a 
Kállai Ferenc Művelődési Központ 
vezetésére, többször hirdettük meg 
az álláshelyet, eredménytelenül. 
A két intézmény összevonása után 
csökkentjük a telephelyek számát, 
racionalizálni kell a működést. Az 
összevont intézmény vezetésével 
Dr. Szonda Istvánt bízzuk meg. 
Több intézménynél, a hivatalnál 
és a fürdőnél is lejár az energetikai 
szolgáltatási szerződés. Annak 
érdekében, hogy az év hátralévő 
időszakára vonatkozóan kedvezőbb 
pozíciót érjünk el az energetikai 
szolgáltatóknál, Dévaványával, 
Békéssel és Mezőberénnyel 
összefogva, közös beszerzést 
folytatunk le.

Toldi Balázs 
polgármester

a képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi pontjairól
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Az esedékes adót 2022. szeptember  
15-ig lehet megfizetni pótlékmentesen.
A magánszemélyeknek március elején 
került sor a 2022. évi adóértesítők 
megküldésére. Az előző évektől 
eltérően a levélhez mind az I., mind a 
II. félévi befizetéshez szükséges csekk 
mellékelve lett. Részükre ebben az 
évben további értesítő, csekk nem 
kerül megküldésre. Kérjük, hogy a 
befizetéseket a korábban kiküldött 
csekken teljesítsék, azokat pótolni 
csak indokolt esetben tudjuk.
A vállalkozások, egyéni vállalkozók 
augusztus hónapban elektronikusan, 
tárhelyükre kapták meg a II. félévről 
szóló adóértesítőt.
A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi 
számlanyitásra kötelezett Adózónak 
belföldi pénzforgalmi számlájáról 
történő átutalással kell teljesítenie. 
Az utaláshoz az értesítő tartalmazza 
az adott adónem számlaszámát, a 
megjegyzés rovatba pedig az Adózó 
mutató számát kell beírni.

Ügyfélkapuval rendelkező adózóink 
befizetésüket a https://eonkormanyzat.
gov.hu oldalról elérhető bankkártyás 
fizetéssel is teljesíthetik.
Amennyiben az értesítőben jelzett 
adóját időközben megfizette, úgy a 
befizetett összeggel csökken a tartozása. 
Ha a befizetést nem a megfelelő 
számlára teljesítette, vagy Önnek 
túlfizetése van, az összeg átvezetéséről 
a hátralékot mutató adószámlája 
javára, illetve a túlfizetés bankszámlára 
történő visszautalásáról írásban, az erre 
szolgáló nyomtatványon rendelkezhet.
Az adófizetési kötelezettségüket 
csoportos beszedés útján teljesítő 
Adózók figyelmét felhívjuk, hogy 
a szeptember 15-én esedékes 
adókötelezettségeiknél csak azok a 
tételek kerülnek levonásra, mely tételek 
a csoportos beszedés számlavezető 
pénzintézet felé történő indításának 
időpontjáig, azaz szeptember 5-ig 
véglegessé (jogerőssé) váltak.
Előfordulhat, hogy elhunyt adózó 

nevére kerül az értesítő megküldésre. 
Ebben az esetben kérjük, hogy a 
tartozás rendezése, illetve az új 
adókötelezett megállapítása érdekében 
az örökösök vegyék fel a kapcsolatot 
ügyintézőinkkel.
Abban az esetben, ha nem kapna 
értesítést sem levélben, sem 
ügyfélkapujára, cégkapujára, vagy az 
értesítőben szereplő adatokkal nem ért 
egyet, kérjük keresse önkormányzatunk 
adóügyintézőit, egyeztetés céljából.

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy 
az ügyfélkapuval rendelkező 
magánszemélyek, egyéni 
vállalkozók, illetve a vállalkozások 
adóhatóságunkhoz bejelentett 
képviselői, meghatalmazottjai a 
mindenkori adószámla egyenlegüket 
bármikor lekérdezhetik az 
E-Önkormányzat portálon  
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) 
történő bejelentkezést követően.

Tájékoztató a 2022. II. félévi helyi adók megfizetéséről

A Kata törvény (2022. évi XIII. 
tv.) változása érinti az adózók helyi 
iparűzési adófizetési, bejelentési 
kötelezettségét is. Az alábbiakban 
pár fontosabb változásra hívjuk fel 
Adózóink figyelmét:
- A „régi KATA”, mint adózási mód 
2022. augusztus 31-ével megszűnik. A 
megszűnést, mivel az a törvény erejénél 
fogva áll be, nem kell bejelentenie 
a vállalkozónak az önkormányzati 
adóhatósághoz. Az önkormányzati 
adóhatóság minden jelenleg KATA 
adózóként rögzített adózó KATA 
adóalanyiságát 2022.08.31. napjával 
központilag megszünteti. Ez azonban 
nem jelenti az iparűzési adóalanyiság 
megszűnését is.
- A KATA adóévi összege az 
adókötelezettség időtartamával 
arányos. Ezért a már előírt, 2022. II. 
félévi iparűzési adókötelezettségre jutó 
adót időarányosan (2022.08.31-ig) kell 
számítani. A II. félévi iparűzési adót (ez 
évben 12.500 Ft-ot) az önkormányzati 
adóhatóság hivatalból módosítja, 8.356 
Ft törlésre kerül.
- Az a vállalkozó, aki jogosult 
2022.09.01-től az „új KATA” szerinti 
adózásra, jogosult arra is, hogy a helyi 
iparűzési adóalapját tételes összegben 
határozza meg, ami továbbra is  

2,5 – 2,5 millió Ft önkormányzatonként. 
Ha az önkormányzat felé is ezt az 
adózási módot választja, azt be 
kell jelentenie az önkormányzati 
adóhatóság felé, nem elegendő az, 
hogy a NAV felé az „új KATA” adózási 
módot választotta. A bejelentést a 
„Bejelentkezési, változás-bejelentési 
nyomtatványon kell teljesíteni. Ezt a 
bejelentést 2022. október 15-ig lehet 
megtenni, a határidő elmulasztása 
jogvesztő! Aki a határidőt elmulasztja, 
az 2022.09.01-2022.12.31-ig terjedő 
időszakra már nem választhatja az „új 
KATA” szerinti adóalap megállapítást 
az önkormányzat felé. A bejelentést 
megteheti 2023. február 15-ig, de már 
csak a 2023. adóévre vonatkozóan. A 
határidőben „új KATA” alá bejelentkező 
adózók adófizetési kötelezettsége 2022. 
II félévre nem változik, a törölt 8.356 
Ft a 2022.09.01-2022.12.31. időszakra 
előírásra kerül, melynek esedékessége 
2022. szeptember 15. marad.
-  Abban az esetben, ha az „új KATA” 
adózási mód a “régi KATA” adóalany 
számára már nem választható, vagy 
az önkormányzat felé nem így kíván 
adózni, vagy az előzőek szerinti 
bejelentését elmulasztotta, annak 2022. 
szeptember 1. és 2022. december 
31-e közötti időszakról 2023. május 

31-ig bevallást kell benyújtania. E 
bevallás-benyújtás során az adóalany 
dönthet arról, hogy egyszerűsített 
adóalap-megállapítást alkalmaz-e: 
átalányadózó esetén vagy 8 millió 
forint nettó árbevétel alattiként, vagy 
KIVA alanyként. Amennyiben ezekre 
nincs lehetőség, akkor a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) 
bekezdése szerinti adóalap-számítást 
kell alkalmaznia. Ezen adózóknak 2023. 
március 15-én nem lesz adóelőleg-
fizetési kötelezettsége. Adóelőleget 
2023.09.15-re és 2024.03.15-re 
köteles bevallani, a 2023. május 31-ig 
benyújtandó bevallásban.

kaTa változásával kapcsolatos fontos információk

K
ép: gettyim

ages.com
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a kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei
„A nyár, a nyár, az elrepült, a 
villanydrótra fecske ült…”
Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a szeptemberi évkezdést a 
megszokott módon valósíhathatjuk 
meg 10 óvodai és két bölcsődei 
csoportunkban a 2022/23-as 
nevelési évben. Csoportjainkban 
minden engedélyezett álláshelyen 
az előírásoknak megfelelő 
szakszemélyzettel tudjuk fogadni a 
hozzánk érkező családok gyermekeit.
Az idei nyáron tovább folytatódott 
az intézményeink fejlesztése is. 
Ez alkalommal a Százszorszép Óvoda 
elektromos hálózatának teljes körű 
felújítása valósult meg önkormányzati 
támogatással, mintegy 12,5 millió 
forint értékben. A munkálatok során 
kicserélték a kábeleket, a dugaljakat, 
a kapcsolókat, a régi lámpatesteket 
pedig mindenhol felváltotta az 
energiatakarékos LED világítás. Az 
épület helyiségeiben így a festés sem 
maradhatott el.  

A Százszorszép Óvoda fejlesztésére 
elnyert TOP PLUSZ támogatás 
keretében lezajlott közbeszerzési 
eljárás eddig részben volt eredményes. 
A játszóudvar fejlesztéséhez 
hamarosan megtörténik a kivitelező 
céggel a szerződéskötés. A fejlesztés 
tartalmazza kresz park és kerítés 
építését, bontási munkákat és új játékok 
telepítését öntött gumiburkolattal, 
valamint tereprendezést, földmunkát. 
A beruházás 2022-ben az új kültéri 
eszközök beszerzésével indul, a 
munkálatok pedig várhatóan 2023. 
tavaszán kezdődnek el az udvaron. 
Az épület fejlesztésére benyújtott 
legkedvezőbb ajánlat is 70%-kal 
haladta meg a fejlesztésre kapott 
összeget. Ezért új közbeszerzési 
eljárás kerül kiírásra új műszaki 
tartalommal. Sikeres eljárás esetén 
erre a beruházásra várhatóan  
2023 nyarán fog sor kerülni. 
Tovább szépült a Margaréta Óvoda 

egyik csoportszobája is, itt a padló 
cseréjére került sor, a Tipegőkert 
Bölcsődében pedig könyökkaros 
árnyékolók kerültek felszerelésre a 
játszóudvaron.

Kívánunk minden bölcsődénkbe és 
óvodánkba járó kisgyermeknek és 
szüleiknek élménygazdag bölcsődei 
és óvodai évet!
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kis Bálint általános Iskola hírei

A 2022-NAP-01 projektek keretében 
„Együtt nyaralunk” és „Vakáció a 
KisBálintban” címmel valósultak 

meg idén nyáron a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola nyári 
Erzsébet-táborai. A két hét alatt  

70 gyermeknek nyílt lehetősége 
állami támogatással tartalmas, 
izgalmas, színes programokkal tölteni 
az időt a nyári szünetben.  A tábor 
programjaiban az egészség, a sport, 
a játék, a mozgás, az önismeret és 
közösségfejlesztés, az egészségtudatos 
életmód, a környezetszépítés 
és a környezettudatosság került 
középpontba. 
A gyerekek körében legnépszerűbbek 
a fenntarthatóság jegyében 
szervezett kirándulások, különböző 
sportprogramok, kézműves 
foglalkozások voltak. A szabadidős 
tevékenységek sorában a gyermekek 
mozgáskultúrájának fejlesztése és 
művészeti nevelés is szerepet kapott. 
A közös játék és egymásra figyelés 
alapvető mozgatórugója volt az 
együtt töltött időnek. Élményekkel, 
ismeretekkel gazdagodva zárhattuk a 
tábort, ahol minden résztvevő gyermek 
nagyszerűen érezte magát.

erzsébet-táborok a”kisBálintban”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
felhívására, német nemzetiségi tábor 
szervezéséhez nyújtott be iskolánk 
pályázatot. Az Egy hét egy német 
nemzetiségi településen- Eine Woche 
in Einer ungarndeutschen Gemeinde 
címen elkészített projektünk 
800.000 Ft állami támogatásban 
részesült, a gyermekek szabadidős 
tevékenységének színvonalas 
megrendezéséhez Gyomaendrőd 
Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata 310.000 Ft-tal járult 
hozzá.
A kis Baranya megyei faluban, 
Liptódon három évvel ezelőtt 
táboroztunk utoljára. A sváb 
hagyományokat még ma is őrzik a 
település németajkú lakosai. 2022. 
június 27-én 31 diák és 4 kísérő tanár - a 
nemzetiségi osztályok osztályfőnökei: 
Domokos Anikó, Forgácsné 
Gyetvai Krisztina, Ökrös Katalin és  

Tóthné Szabó Irén - utazott a 
településre. Megérkezésünk 
után elhelyezkedtünk a Jómadár 
Ifjúsági Szálló szobáiban, majd a 
település felfedezésére indultunk. 
Az itt töltött napokban a gyerekek 
változatos programokon vehettek 
részt: megtekintették a helyi sváb 
gyűjteményt, megismerhették a 
pacsker készítésének folyamatát, a 
környék településeinek jellegzetes 
díszítési mintáit hímezték, részt 
vettek a „Fedezzük fel Liptódot!” 
játékon. Pécsett felkerestük a Koch 
Valéria Iskolaközpontot, a német 
nemzetiségi oktatásának fellegvárát, 
megtekintettük Gázi Kászim pasa 
dzsámiját, majd az állatkertben 
állatneveket gyűjtöttek német 
nyelven. Szerda délelőtt a jellegzetes 
helyi ételt, a „Hefeknedl”-t készítettük 
el, melyet ebédre el is fogyasztottunk. 
Amíg a gőzgombóc készült, a diákok 

népi sorversenyen vettek részt a nép 
által használt régi eszközök igénybe 
vételével. Ebéd után Mohácsra 
utaztunk, ahol a Német Nemzetiségi 
Házat, a Busó Múzeumot és a 
Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet 
tekintettük meg. Túráztunk a 
csodálatos Óbányai-völgyben is, s az 
itt áthaladó Üvegesek útja elnevezésű 
tanösvény tábláit olvasgatva ismertük 
meg az egykori lakosok életét és 
sajátos foglakozását. Hazafelé úton 
megálltunk Mohácson, ahol működés 
közben figyelhettük meg a Szent 
Miklós Vízi- és Taposómalmot, amely 
a Csele-patak egykori 24 malma 
közül ez az egyetlen helyreállított 
vízimalom. Köszönjük Magyarország 
Kormányának támogatását, valamint 
Gyomaendrőd Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 
a tábor színvonalas programjainak 
biztosításához nyújtott segítséget!

Nemzetiségi táborban kezdték a vakációt a „kisBálintosok”
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rózsahegyi kálmán általános Iskola hírei

Iskolánkból idén is sokan jelentkeztek 
nyári Erzsébet-táborainkba. Június 
20. és július 8. között három 
turnust hirdettünk meg, melyen 
72 alsós tanulónk vett részt. Az 
egyhetes tábor programjai helyben 
valósultak meg, élményt és értéket 
adva a gyermekeknek. A kínálatban 
sport-, kézműves és szabadidős 
foglalkozások is szerepeltek: 
A gyerekek megismerkedtek a 

Tájházban található régi tárgyakkal, 
szokásokkal, majd dr. Szonda 
István vezetésével nemezlabdát 
készítettek. Egy egész napot töltöttek 
el a Telekparti Szabadidő Parkban, 
ahol Irimiás Róbert segítségével 
a falmászást, az íjászkodást, a 
strandfocit is kipróbálhatták, 
és kemencében kürtöskalácsot 
sütöttek. A Pájer strandra egy 

hosszú gyalogtúra után megérkezve 
vidáman fürödtek, vízicsúszdáztak. 
Kerékpárral érkeztek a Körös Kajak 

Sportegyesülethez, ahol először a 
kenut próbálhatták ki csoportosan, 
majd a bátrabbak a kajakba és a 
supba is beülhettek Csőke Zsolt 
és Nagy Sándor irányításával. Az 
iskola udvarán aszfaltrajzversenyt, 
hűtőmágnes- és kavicsfestést, 
karkötőkészítést szerveztek a 
pedagógusok. A gyerekek lelkesen 
vetették bele magukat a munkába, és 
szebbnél szebb alkotások születtek.
A táborok hangulatára mindvégig a 
jókedv, a vidámság volt jellemző. 
Az önfeledt szórakozás, a kötetlen 
beszélgetések és az érdekes 
programok biztosították a kellemes 
kikapcsolódást a gyerekek számára.

Napközis erzsébet-táborok

Az Erzsébet-program keretein belül  
6 napot töltött el 40 tanulónk és 4 peda-
gógusunk a zánkai Erzsébet-táborban. 
Ingyenes utazást, programokat, szállást 

és napi háromszo-
ri étkezést biztosí-
tottak a szervezők 
a gyerekeknek 
és kísérőiknek. A 
programok között 
szerepelt rendőr-
ségi és tűzoltó-
bemutató, vicces 
fizikai, kémiai kí-
sérletek, trambu-
linozás, koncert, 
disco, cirkusz, 
valamint ellá-
togattak a tábor 
területén találha-
tó haditechnikai 
parkba is. A jó 
időben sokat vol-
tak a strandon, 

ahol homokvárat építettek, játszottak. 
Jó hangulatban teltek a napok, és fárad-
tan, de rengeteg élménnyel gazdagodva 
tértek haza.

Nyári élménytábor zánkán

További cikkek és fotók az iskola 
honlapján találhatók: 

www.rozsahegyiiskola.hu

A nyári szünetben technikai 
dolgozóink elvégezték a betervezett 
festéseket, felújítási munkákat, és két 
nagyobb beruházás is megvalósult 
iskolánkban. A Gyulai Tankerületi 
Központ megbízásából megtörtént 
a világítás korszerűsítése az alsó 
tagozat épületében, a felsős épület 
felújított részében és a tornateremben. 
Az Önkormányzat támogatásával 
pedig térkövezett kerékpártároló 
kialakítására került sor az 
iskolaudvaron, melyet szeptembertől 
birtokba is vehetnek a gyerekek.

Nyári felújítások
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Szent Gellért katolikus általános Iskola és Gimnázium hírei
általános Iskolai egység hírei

Nagy örömünkre a 2022-es tanévben 
ismét lehetőségünk adódott arra, hogy 
a békésszentandrási Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
valamint a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium hetedik 
osztályos diákjai közösen fedezzék fel 
- a Határtalanul pályázat keretein belül 
- Erdély természeti és kulturális látni-
valóit, történelmi örökségét.
Júniusban öt felejthetetlen napot töl-
töttünk Székelyföldön. Nagyváradon 
megtekintettük az Ortodox zsinagógát, 
a Városháza épületét. Király-hágón rö-
vid pihenőt tartottunk. Körösfőn meg-
tekintettük a református templomot, 
majd a mellette lévő Vasvári Pál emlék-
műnél koszorút helyeztünk el. Kincses 
Kolozsvár neve összekapcsolódik 
Mátyás király nevével. Szülőházánál 
elhelyeztük a megemlékezés szalagját, 
majd főhajtással tisztelegtünk Bocskai 
István erdélyi fejedelem emléktáblája 
előtt. A híres Házsongárdi temetőben 
verssel emlékeztünk azokra a nagysá-
gokra, akik a temetőben nyugszanak. 
Tordán izgalmas látogatást tettünk 
Erdély híres sóbányájában. Szállásunk 
Torockón volt. Marosvásárhelyen 
megnéztük a Közigazgatási Palota épü-
letét, Romulusz és Rémusz szobrát, 
a Menybemenetel-székesegyházat, a 
Keresztelő Szent János plébániatemp-
lomot. Parajdon Áprily Lajos költő 
emlékházát megtekintve emlékeztünk 
meg a költő életértől és munkásságá-
ról. Korondon megismerkedtünk a 
székely fazekassággal. Szelykefürdőn 
székelykapuk során áthaladva jutot-
tunk el Orbán Balázs síremlékéhez. 
Farkaslaka legfontosabb nevezetes-
sége, a két hatalmas cserfa között ta-

lálható Tamási Áron síremlékműnél 
elhelyeztük a megemlékezés virága-
it. Második napunkat a Rákos patak 
mentén fekvő Csíkrákoson fejeztük 
be, ahol a szállásunk is volt. A követ-
kező nap Csíksomlyóra kirándultunk, 
meglátogattuk a Kegytemplomot, 
majd a Millenniumi templomot 
Csíkszeredában. Székelyudvarhelyen 
városnézés után látogatást tettünk a 
nemzet nagyjait megörökítő szobor-
parkban, majd koszorúztunk. A ne-
gyedik nap Gyergyószentmiklóson, 
városnéző sétánk során, megnéztük 
az örmény katolikus templomot is. A 

Gyilkos-tó partján megtekintettük az 
érdekes geológiai képződményt, és fel-
fedeztük a természeti kincseket és a tér-
ség növényvilágát. Az ötödik nap már a 
hazaindulás napja volt. Fehéregyháza 
közelében, Ispánkútnál Petőfi Sándorra 
emlékeztünk, majd Segesváron tettünk 
sétát. Aradon a vértanúk emlékművét 
tekintettük meg, és rövid megemlékező 
műsor keretében megkoszorúztuk. A 
tanulmányi kirándulás utolsó óráiban 
visszatekintettünk az elmúlt napok ese-
ményeire. Köszönjük a felejthetetlen 
élményeket mindazoknak, aki ezt lehe-
tővé tették!

Irodalmi és történelmi kalandozások erdélyben

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. október hónapban jelenik meg.

GyomaSzolG kFT. 
SzolGálTaTáSa

TemeTkezéSSel 
kapcSolaToS ÜGyINTézéS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HéTFŐ-péNTek 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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

cSŐke jáNoS 66/285-065; 30/630-8097
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Országos Könyvtári Napok 
a Határ Győző Városi Könyvtárban  

2022. október 3 - 9 között.
Digitális és hagyományos kiállítások a könyvtárban és honlapunkon

A Boldogság kék kosara: idézetek boldogságcédulák
Majd meglátja! Vakrandi egy könyvvel: előre csomagolt könyvet 

kölcsönözhet.
Nyitott raktár közvetlenül a raktárból kölcsönözhet.

A megbocsájtás hete: hozza vissza régen látott könyveinket.
Helyi Érték – játsszon és nyerjen Játékok a könyvtárban és 

A programokon a részvétel díjtal programok változhatnak. 
Kísérje figyelemmel honlapunkat és közösségi oldalunkat  

Jöjjön el a könyvtárba,  
itt lesz a legjobb helyen! 

 

 

 
Kalap Jakab

 

interaktív gyerekkoncert 
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Az idei nyár is programokkal 
telve zajlott az idős otthonokban 
és a nappali klubokban egyaránt. 
Az intézmény telephelyeit 
folyamatosan az ellátottjaink 
által készített dekorációk teszik 
színesebbé. Ügyes kezű lakóink a 
gondozónők és a nyári diákmunkán 
itt lévő fiatalok segítségével az 
udvarban termett levendulából 
illatos zsákocskákat varrtak.  

Nyári gasztronómiai élvezeteknek 
is hódoltunk, hiszen többször volt 
lehetőség közös fagylaltozásra, 
lángos evésre, illetve a jó időt 
kihasználva mindegyik nappali 
klubban sor került közös 
bográcsozásra is. Gondolván a téli 
időkre üvegbe zártuk a nyár ízeit, 
befőttet és lekvárt is készítettünk 
ellátottjainkkal. A hunyai klub 
receptfüzetéhez együtt sütöttünk 

kanonok lepényt és ammóniás 
pogácsát. Az idős otthonok és klubok 
napjaiba továbbra is szerepet kap a 
közös torna, társasjátékozás, sakk- 
és kártyapartik, mozi délelőttök. 
A bentlakásos intézményeinkben 
idén is megemlékeztünk 
államalapító Szent István királyról 
és az új kenyérről, mindenhol zajlott 
ünnepi kenyérszentelés és mise.

Hírek a Térségi Szociális Gondozási központból
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Így főzünk mi: őszinte vélemények önöktől
Ételeink magas minőségének biztosításához úgy gondoljuk, elengedhetetlen az önellenőrzés. Éppen ezért 2022 máju-
sában elégedettségmérést végeztünk több mint 1000 ellátottunk részvételével. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
(BTESZ) ezúton fejezi ki köszönetét, amiért Békés megyéből is ilyen sokan bekapcsolódtak felmérésünkbe, ezzel nagy-
ban hozzájárulva munkánk sikeréhez.
Mitől más, amit nyújtunk?
A reprezentatív felmérés rávilágított arra, hogy az ellátottak között 44,7%-os arányban voltak azok, akik már korábban 
is igénybe vették a szociális étkeztetést más szolgáltatónál és váltottak, hiszen nem voltak elégedettek az étel minősé-
gével. A váltást követően, így már ellátottjaink között tudhatjuk őket, melyben ételeink kiváló minősége játszott nagy 
szerepet.
Hatalmas elismerés ez számunkra...
Örömmel tölt el minket, hogy a megkérdezettek döntő többsége elégedett az általunk kínált ételek minőségével. Szol-
gáltatásunkat a felmérésben résztvevők 84,4%-a értékelte jónak, vagy éppen kiválónak. Számunkra ez hatalmas elisme-
rés, hogy a befektetett munkánk megtérül, hiszen mindennap rengeteg ember fáradozik és dolgozik lelkesen, hogy több 
mint 7000 idős ellátottunk részére finom ebédet, levest és főételt biztosítson.
Mindig változatosan
A tápanyagban gazdag étrend kialakítása idősebb korban gyakran okoz nehézségeket, viszont a BTESZ mindent meg-
tesz, hogy a szakértők ajánlásait figyelembe véve alakítsa ki minden hónapban étlapját. A felmérés megmutatta, hogy 
a megkérdezetteknek 88,1%-a elégedett ételeink változatosságával. Viszont azt is látjuk, hogy ennek mindig is fontos 
szempontnak kell lennie a jövőben is, hiszen érkeztek remek javaslatok étlapunk választékának bővítéséhez, amit na-
gyon köszönünk. A javaslatok között gyakran előkerültek a káposztaételek és a rakott ételek.
Elérhetőek vagyunk
A BTESZ célkitűzése, hogy magasabb életminőséget, és kifogástalan szolgáltatást biztosítson rászoruló honfitársai szá-
mára. Pozitív visszajelzés számunkra, hogy ez a valóságban is így van. A szerződéskötést követően is segítségére va-
gyunk, ha tájékoztatásra van szüksége, vagy ha csak módosítana a megrendelésén. A válaszadók megerősítették, hogy 
tájékoztatásaink érthetőek és bármikor rendelkezésükre áll az ingyenesen hívható ügyfélszolgálatunk.
Köszönjük a bizalmat!
Büszkék vagyunk arra, hogy a felmérésben résztvevők közel háromnegyede ajánlja ismerősének a BTESZ által nyújtott 
szociális étkeztetést. Köszönjük, hogy megtiszteltek a válaszaikkal és bizalmukkal. Mi nem állunk meg itt, és a jövőben 
is számítunk közreműködésükre. Az Önök által adott visszajelzés egy lehetőség számunkra, hogy még kiválóbbak le-
gyünk és Önök még elégedettebbek legyenek szolgáltatásunkkal.

Táplálkozzon akkor is változatosan, ha már éppenséggel nincs elég ereje órákat a konyhában főzni! Nyugdíjasoknak ál-
lami támogatással, kedvezményesen biztosítunk kétfogásos ebédet (leves+főétel=895 Ft), díjmentes házhozszállítással!

További információkért hívja ingyenesen a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió zöld számát: 06 80 900 368, vagy tekint-
se meg a rendelés menetét a btesz.hu/etlap-b honlapon.

 
Válasszon jövő heti étlapunkról, majd hívjon minket:

09.19. HÉTFŐ
A: Erőleves – Sült csirkecomb, burgonya püré
B: Póréhagymaleves – Zöldséges sertésragu, főtt tészta

09.20. KEDD
A: Köménymagleves – Brassói aprópecsenye,  
tepsis burgonya
B: Zöldbableves – Sült karaj mustáros-hagymás ragu, rizs

09.21. SZERDA
A: Vegyes gyümölcsleves – Rántott csirkecomb, rizs
B: Húsleves – Babos csülök ragu, forgatott burgonya

09.22. CSÜTÖRTÖK
A: Reszelt tésztaleves – Roston virsli, tökfőzelék
B: Bakonyi betyárleves – Ízes bukta

09.23. PÉNTEK
A: Zellerkrémleves – Tarhonyás hús, csemege uborka
B: Kertészleves – Kínai édes-savanyú csirkemell, párolt rizs

(X)
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Három év után ismét Németországban 
került sor emlékezetes találkozóra a 
két testvérváros; Gyomaendrőd és 
Schöneck között ezév augusztusában.
Gyomaendrőd város 
képviselőtestületének öt fős delegációja 
és a Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus a német barátok 
meghívásának eleget téve Schöneck, 
Bruchköbel és Bad Nauheim városában 
tölthetett el néhány napot.

A találkozó során városunk 
kamarakórusa énekelt a lenyűgöző 
akusztikájú frankfurti dómban is, 
majd Bruchköbelben, az újonnan épült 
Városháza első rendezvényén adott 
fergeteges hangulatú műsort.
A megnyitó rendezvényen a 
Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus mellett fellépett 
Bruchköbel városának kórusa és 
a schönecki Intonation Kórus, 

meglepetésként Gecseiné Sárhegyi 
Nóra és Michael Knopke karvezetők 
közös zongoraszámmal készültek, ezt 
követően a három kórus három közös 
produkcióval koronázta meg a zenei 
est végét. 
Városunk Kamarakórusát a német 
közönség állva, hangos vastapssal 
ünnepelte; amely taps szólt az előadott 
művek és a magyar érzésvilág 
különlegességének elismeréseként, és 
szólt a két kórus és a két város töretlen 
barátságának nagyrabecsüléseként is.
Köszönet Schöneck városának és 
az Intonation Kórus valamennyi 
tagjának az igaz vendégszeretetért és 
köszönet a gyomaendrődi városvezetés 
támogatásáért és hiteles jelenlétéért.

A Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus nevében:
dr. Papp Lilla
A koncert részletei a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórus facebook 
oldalán megtekinthetők.

Újra együtt Schönekben

A nyár első felében a KörösFit-es torná-
szok nem unatkoztak, hiszen az állandó 
edzések mellett szuper edzőtáborokban 
vettek részt. Júniusban a fitkid verseny-

zőknek tartottunk egy versenyre felké-
szítő tábort, melyen több, mint 30 gyer-
mek vett részt. A napi 5 óra edzés alatt 
rengeteget erősítettünk, nyújtottunk és 

számos új akrobatikus elemmel gazda-
godtak a résztvevők. 
A tábor végén tartottuk a II. KÖRÖSFIT 
CSALÁDI NAPUNKAT az Irimiás ta-
nyán, amelyre az egyesületünkbe járó 
gyermekek és családtagjaik vehettek 
részt. Több, mint 140-en voltunk, közö-
sen főztünk, rekeszeket és falat mász-
tunk. Volt minden, ami szem szájnak 
ingere... Ugrálhattak a légvárban, volt 
arcfestés, csillámtetkó, ruhatervezés és 
vetélkedő. Egy szuper napot töltöttünk 
együtt! Júliusban a KörösFit-es után-
pótlás tornászoknak tartottunk tábort, 
melyen közel 50 mosolygós szempár 
várt minket minden reggel. A gyerekek 
a napi 2 edzés mellett rengeteget ját-
szottam és még kézműves foglalkozá-
sokon is részt vettek nap mint nap. 
Az augusztusi edzőtáborunkat 
Békéscsabán, a híres torna műhelyben 
tartottuk, ahol tornász olimpikonunk, 
Ónodi Henrietta is nevelkedett. A szu-
per jól felszerelt edzőteremben napi 8 
órát töltöttünk el, így a versenyző tor-
nászaink még több új akrobatikus, la-
zasági és ugrás elemet sajátítottak el. A 
táborok alatt nagyon sokat segítettek a 
tornászok szülei, amit ezúton is köszö-
nünk nekik. Szeptembertől sem unat-
koznak az egyesületbe járó gyermekek, 
hiszen minden iskolában és minden 
óvodában is elkezdődnek az edzések. 
Fitkid versenyzőink pedig szeptember-
ben és októberben mérettetik meg ma-
gukat az országos versenyeken. 

KörösFit DSE - Gergely Orsolya

a körösFit DSe hírei
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Vajon mit szólna Kner Imre, ha egy 
időgéppel napjainkba repítenénk, 
hogy például Wordben írhasson 
szöveget, Photoshopban készíthessen 
grafikát, munkáját feltölthesse 
a világhálóra, megoszthassa 
a Facebookon, hogy azonnal 
véleményezhessék? A nyomdászt – 
aki az 1940-es években még kézzel 
fogta, és rakta helyükre a fémbetűket 
– valószínűleg megdöbbentenék, 
lebilincselnék a technológiai előnyök. 
A bonyolult matematikai számításokon 
alapuló szoftverek pontossága, a 
dokumentumok létrehozásának, 
terjesztésének sebessége… Műszaki 
énjét minden bizonnyal felcsigáznák 
e csodák. De vajon hogyan fogadná 
mindezt az egyediséget mindennél 
többre becsülő oldala? Talán hiányolná, 
hogy ingujján nyomot hagyjon a festék, 
ceruzával rajzolhasson, hogy szó szerint 
keze nyomát őrizhesse egy-egy műve. 
Mindennél valószínűbb azonban, 
hogy hamar „akklimatizálódna”, és a 
fejlett technológiát az emberközeliség 
szolgálatába állítaná. A tudományos 
alaposságot, mérnöki precizitást 
szépérzékkel és szívbéli lelkesedéssel 
ötvöző szakember nem véletlenül 
nyerte el a korabeli irodalmi nagyságok 
megbecsülését, sőt barátságát (köztük 
Szabó Lőrincét, Móra Ferencét). A 
politika azonban nem szakértelme, 
hanem származása alapján ítélte meg. 
Kner Imre megérdemelte volna a tisztes 
öregkort, miként Magyarországra 
is ráfért volna, hogy ilyen emberi 
és szakmai kiválóságai legyenek. 
Munkássága és nyomdája túlélte a 

történelmi viharokat – a Kner Nyomda 
Zrt. ma is üzemel Gyomaendrődön –, 
ő maga, felesége és Mihály fia viszont 
a nyilas diktatúrán hízott politikai 
szélhámosok kegyetlenségének 
áldozata lett.
„Bármilyen sikeres, eredményes 
munkálkodásnak csak az a része számít, 
amelynek a köz látja hasznát, és amely 
az egyetemesség javát szolgálja.” 
(Kner Izidor)
„Életem értelme nem az, hogy 
nyomdász vagyok, hanem az, hogy 
szolgálok.” (Kner Imre)

ÉLETÚTJA
Napvilág: 1890. február 3-án született 
Gyomán (ma Gyomaendrőd, Békés 
megye). Család: Szabadszellemű, 
asszimilálódott zsidó családban 
nőtt fel; édesanyja Netter Kornélia, 
édesapja Kner Izidor nyomdász. 
Szülei hat gyermeke közül Imre volt 
az elsőszülött. 27 évesen Budapesten 
házasságot kötött Kulka Etellel (?–
1944), aki Bartók Béla növendékeként 
zongoratanári diplomát szerzett. Két 
gyermekük született: Mihály (?–1945) 
és Zsuzsa (1921–1973). Pályaív: 12 
éves korától tanoncként dolgozott apja 
gyomai nyomdájában. A gimnázium 
első két osztályát a mezőtúri református 
gimnáziumban végezte, de Aradon 
érettségizett. 14 éves korától Lipcsében 
a Mäser-féle nyomdásztechnikum 
hallgatója volt, amelyet egy év 
alatt elvégzett. 15 évesen visszatért 
a nyomdába. 16 évesen átvette a 
cég Röpke Lapok című meghívó-
mintakönyvének szerkesztését. 17 
évesen a nyomda műszaki és művészeti 
vezetője, később folyamatos fejlesztője 
lett. Bár a nyomda fő üzleti profilját 
a közigazgatási nyomtatványok 
adták, a művészeti értéket képviselő 
kiadványokon is lelkesen dolgozott. 
Állandó munkatársa volt a magyar 
nyomdászati szaklapoknak, de 
dolgozott német szaklapoknak is. 
A „Verein Deutsche Buchkünstler” 
levelező tagja, a Magyar Bibliophil 
Társaság választmányi tagja lett. 

A cikk a következő oldalon 
folytatódik!)

kNer Imre (1890–1944)
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24 évesen nyugat-európai körutazásra 
indult, de a Ferenc Ferdinánd 
trónörökös és felesége elleni szarajevói 
merénylet hírére hazatért – az első 
világháború kitörése után bevonult 
katonának, s egy évig Békéscsabán 
szolgált. 26 évesen átvette a könyvek 
tervezésére és kivitelezésére 
szakosodott gyomai könyvkiadó 
vállalat irányítását. Bekapcsolódott a 
Vasárnapi Körbe, ahol fiatal magyar 
írókkal kötött ismeretséget, köztük 
Mannheim Károllyal, Balázs Bélával, 
Lesznai Annával és Lukács Györggyel. 

Több ismeretlen fiatal szerző indulását 
segítette önzetlenül. 28 évesen, az 
őszirózsás forradalom idején a Nemzeti 
Tanács jegyzője volt Gyomán. 30 évesen 
a Magyar Könyv- és Reklámművészek 
Egyesületének alelnöke lett. 33 éves 
korában a göteborgi Nemzetközi 
Nyomdászkongresszuson a világ 
legjobb tipográfusai közé sorolták. A 
lipcsei első Nemzetközi Könyvkiállítás 
(IBA) magyar kiállítási bizottságának 
tagja volt. 47 évesen a párizsi 
világkiállításon nagydíjat kapott.
48 évesen, az 1938. évi zsidótörvény 
megszületése után (amely előírta, 

hogy a szellemi szabadfoglalkozású 
pályák állásainak legfeljebb 20 
százalékát foglalhatják el zsidók) 
minden tisztségéről lemondott. A 
nyomda ezzel együtt még a háborús 
káosz és az egyre erősödő antiszemita 
nyomás ellenére is tartotta magát egy 
ideig. Egyfelől Kner Imre öccsének 
és cégtulajdonos társának megvolt a 
törvény alóli kivételezettséget biztosító 
két frontharcos kitüntetése, másfelől az 
igényeket még a nehéz körülmények 
között is gyorsan és precízen kielégítő 
műhelytől a megrendelők nem pártoltak 
el egykönnyen. Így volt lehetséges, 
hogy amikor 1942-ben rövid helyi 
munkaszolgálatra hívták be, közvetve 
irányíthatta a nyomdát. Az ország 
német megszállása után néhány nappal, 
1944 áprilisának elején azonban 
internálták (valószínűleg rövid 1918-as 
szerepvállalása miatt került „listára”). 
A családfő nélkül maradt vállalkozást 
azonnal felfokozott érdeklődés övezte. 
Ki az otthon maradtak számára 
elfogadhatóbb, ki megalázóbb 
ajánlatot tett a nyomda átvételére 
(ld. levelek lejjebb). Felesége, Etel 
kétségbeesetten próbálta menteni a 
menthetőt, szem előtt tartva a dolgozók 
érdekeit és családja túlélését – hiába. 
Kner Imre a budapesti Gyűjtőfogházba 
kerül, ahonnan Sárvárra szállították, 
és átadták a németeknek. Halálának 
pontos helye és időpontja ismeretlen. 
Édesanyját, özv. Kner Izidornét és 
feleségét szintén deportálták: az 
auschwitzi gázkamrákban haltak meg. 
Mihály néhány hónappal szülei és 
nagymamája tragédia után, 22 évesen 
öngyilkos lett.
KNER IMRE KÖNYV-
MŰVÉSZETÉNEK FEJLŐDÉSE 
(ÁTTEKINTÉS)
Letisztult formavilág, jó papír és 
tiszta fekete nyomás – 1910-es évek
Nevezetes kiadványok: Könyv 
a könyvről saját mű (1912, a 
nyomda harmincadik évfordulóján 
jelent meg); Erdős Renée: János 
tanítvány (színjáték, 1911); Balázs 
Béla: A vándor énekel (verseskötet, 
második kiadás, 1918).
Az új magyar könyvművészet 
megteremtése – 1920-as évek
A szecessziótól indult Kner barátaival, 
Kozma Lajos építésszel, grafikussal és 
Király György irodalomtörténésszel 
szoros együttműködésben – a népi 
barokk és a klasszicista tipográfia 
ötvözésével alkotott újat. A 
fametszetekkel, barokk könyvdíszekkel 
ékesített munkákban rendkívüli 

formaérzék mutatkozik meg, és a kor 
divatáramlatai sejlenek fel.
Nevezetes kiadványok: Három csöppke 
könyvecske (1920); Almanach (évente 
jelent meg); a Magyar Klasszikusok és 
a Monumenta Literarum kötetei
A klasszicista tipográfia – 1930-as 
évek
Fegyelmezett kompozíció, levegős 
címlap, Giambattista Bodoni (1740–
1813) betűkészlete jellemzi.
Nevezetes kiadványok: Az örök 
Goethe (1932); Szabó Lőrinc: Te meg 
a világ (verseskötet, 1933); a Magyar 
Bibliophil Társaság kiadványai.

Forrás: nullaev.hu. A portál a Kner 
Imre szócikk illusztrálásához a Határ 
Győző Városi Könyvtár honlapján 
található anyagokat használta fel.)
(Folytatás a következő számban)

kNer Imre (1890–1944) (folytatás)
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„FREE TIME, NO WIFI – 
Internetmentes családI nap Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület szervezésében megvalósult  
TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2021-02102 projekt 2022. május 29-én került megrendezésre. A családi nap az esős időjárás 
ellenére sok gyomaendrődi gyermekes családot mozgatott meg. A Wodianer tér helyszínként több szempontból is jó 
választásnak bizonyult. Egyrészt a téren a mindennapokban ingyenes internet elérésre van lehetőség, amit főleg az 
iskolás korú gyermekek használnak ki, hiszen a tér a Kis Bálint Általános Iskola mellett van. Azáltal, hogy a tér a 
mindennapokban internet elérést biztosít a fiataloknak, és egyre több fiatal körében terjed ez el, úgy pozícionálja a 
teret, mint egy FREE WIFI-s tér. A május 29-ei napon viszont a szervezők be tudták bizonyítani, hogy a tér és közvetlen 
környezete mi minden másra is használható, amihez nem kell internet, mégis tartalmas és hasznos időtöltést biztosít. 
A rajzverseny, a fotófal, a népi játszóház, ugrálóvár, a kézműves foglalkozások mind népszerű volt a fiatalok körében.
Noha az időjárás nem volt teljes mértékben kegyes a résztvevőkhöz, kb. 150 család látogatott ki az eseményre, és vett 
részt a programokon.

A szervezőknek sikerült elérni céljukat, hogy bemutassák, egy internet eléréses téren mást is lehet csinálni, mint 
internetezni, és tartalmas, közösségépítő programokkal az időt kellemesen, játékosan és hasznosan is el lehet tölteni. 
A rendezvény hagyományteremtő jellege – az autómentes naphoz hasonlóan – reméljük megmarad. A visszajelzések 
alapján a jelenlévők jól érezték magukat, és örülnének neki, ha a jövőben lennének hasonló rendezvények. Ezen a napon 
rajzverseny, fotófal, népi játszóház, ugrálóvár, kézműves foglalkozások, pónilovaglás, lovaskocsikázás és Bodrogközy 
Rita 60 perces koncertje biztosította a gyermekes családok kellemes időtöltését.
A program Európai Uniós támogatással valósult meg.

sajtóközlemény

a turul cIpő kft. környezetbarát 
gyáRTásTEchNOlógIa 
bevezetéséhez nyert unIós támoGatást
2022/05/31

A Széchenyi Terv Plusz keretében valósul meg a Turul Cipő Kft. legújabb fejlesztése. A cipőipari vállalkozás projektje 
jelentős mennyiségű gépbeszerzés mellett napelemtelepítést, infrastrukturális fejlesztést és a vállalkozás hosszú távú 
céljait szem előtt tartva képzési és tanácsadási szolgáltatásokat is tartalmaz. A projekt 121,61 millió forint feltételesen 
visszatérítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg.
Komoly technológiai fejlesztésbe kezdett a Turul Cipő Kft., amelyet európai uniós támogatás segítségével valósíthat 
meg: a környezetbarát vízbázisú ragasztási technológiára való áttérésnek köszönhetően a jövőben sokkal zöldebb 
módon készülnek majd a gyomaendrődi vállalkozás által gyártott lábbelik. A projekt megvalósítására a vállalkozás 
sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP Plusz-1.2.3.-21 kódszámú felhívás keretein belül, amelynek pozitív 
elbírálásával 121,61 millió forint feltételesen visszatérítendő európai uniós támogatáshoz jutott. A forrás segítségével 
komoly technológiai megújulás és új, környezetbarát gyártástechnológia bevezetése válik lehetővé a cég számára, ami 
tovább növeli a versenyképességét a piacon. 
A vállalkozás a projekt során mindkét gyomaendrődi telephelyén fejlesztéseket fog végrehajtani, ennek a géppark 
frissítésén felül részét képezi többek között napelemtelepítés, fűtéskorszerűsítés, infrastrukturális fejlesztés és képzési, 
valamint tanácsadási szolgáltatások igénybevétele is. A napelemtelepítésnek köszönhetően a vállalkozás a cipőgyártás 
során felhasznált nagy mennyiségű energia egy jelentős részét immár megújuló forrásból fogja tudni biztosítani, amely 
illeszkedik a hosszabb távú célként megjelölt zöld irányba való elmozduláshoz.
A projektről bővebb információt a Turul Cipő Kft. holnapján, a https://turulcipo.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: 
Fekécs Erika
Gazdasági vezető
turul.szervezet@gmail.com   +36 30 300 8202


