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GYOMAENDRŐDI

KÖZÉLETI HAVILAP

Tímár Máté irodalmi munkássága 
Tímár Máté 1922. november 22-én 
született Endrődön. A tanyai iskolában 
hat elemit végzett, majd a Szent Imre 
Polgári Iskola, később a szeghalmi 
Péter András Gimnáziumban 
növendéke volt. Egyetemi tanulmányait 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 1942-ben 
kezdte meg, de a II. világháború és 
az orosz fogság miatt nem fejezte be.  
Karpaszományosként a Margitszigeten 
esett fogságba, egy uráli higanybányába 
került. Hazatérve a fogságból, 1949-től 
ismét egyetemista vált belőle, de kulák 
származása és erősödő szókimondása 
miatt hamar eltávolították a diákok 
közül. Az 1956-os forradalomban 
az elnyomó hatalommal való 
szembehelyezkedése a Petőfi-kör tagjai 
közé emelte, szoros kapcsolatot tartott 
a megyei, forradalmi vezérkarral.  

A forradalom leverése után börtönbe 
került.  
Első kötete 1958-ban jelent meg, 
Majoros Ádám krónikája címmel, 
Csillagok, csillagok, szépen ragyog-
jatok … alcímmel. A cselekményes, 
sok szálon futó történeten a számára 
legnagyobb tekintélynek számító 
Tamási Áron hatása is érződik.  A 
kritika jól fogadta elbeszélő tehetségét, 
életszerű történetformálását, színes, 
hajlékony nyelvezetét. Tájszavak 
egész garmadájával dolgozott, a 
paraszti munka évszázados, helyi 
állapotának leírásával teremtette meg 
műveinek sajátos légkörét, hangulatát. 
A szövegben megjelenő közmondások, 
népi szólások jelentésükkel, 
rímességükkel is erősítették műveinek 
a népköltészettel való kapcsolódását. 
1960 után megjelenő művei 
folyamatosan követték egymást. 
Regényei, novellái, élményanyagát a 
megélt paraszti világ, a világháború átélt 
pokla, a hadifogság szenvedései adták. 
Prózai realista művei hűen tudósítottak 
a falvakban végbement hatalmas 
változásokról, emberi drámákról, 
a téesz-szervezés folyamatairól, az 
életmódváltozásról. Rendszeresen 
látogatott haza Endrődre, és szeghalmi, 
egykori gimnáziumába is. Endrőd 
életében jelentős társadalmi szerepet 
vállalt: az Endrődiek Baráti Körének 
haláláig elnöke volt. A Városunk c. 
lapban rendszeresen jelentek meg, 
jelennek meg művei. 
Tímár Máté egyike volt azoknak 
az értelmiségieknek, akik a két 
falu: Endrőd és Gyoma egyesítését 
szorgalmazták s hittek ebben. Hite 
szerint az egyesüléssel, a későbbi városi 
rang elnyerésével a felemelkedést 
támogatta, gyomaendrődinek vallotta 
magát. „Gyomának és Endrődnek 
együtt, emberszabású módon kellene 
élni és kistelepülési történelmet 

csinálni!” 1996-ban Gyomaendrőd 
díszpolgárának választották. 1999-ben 
hunyt el, hamvait Endrődön, szülei 
sírjába temették el. 
Dr. Szilágyi Ferenc írta Tímár 
Mátéról: „Azt, hogy Tímár Mátéval 
új, ígéretes és jelentős tehetség tűnt 
föl irodalmunkban, nevezetesen 
szépprózánkban, egyöntetűen 
elismerte a műbírálat. Valóságlátása, 
emberábrázolása varázslatos 
mesélőkedve mellett-ezekkel szoros 
összefüggésben - eredeti írói nyelvét, 
stílusteremtő képzeletét dicsérték. 
Népközeli társadalomábrázolása 
az ún. népi írók paraszti világot 
ábrázoló írástudói közé emelték. … 
Tímár Máté Körösmart- a Köröspart- 
tájának magyarságát emelte az egész 
nemzet irodalmába, megajándékozva 
ezzel – éppen az endrődi nyelvi sziget 
kincseinek felszínre hozásával- az 
egész irodalmi nyelvet. Maga nem volt 
lázadó, inkább csak morfondírozó, 
magában dohogó lélek; kitűnő 
humora, finom iróniája és öniróniája 
alkalmassá tette volna arra is, hogy 
egy Ábel- féle alföldi hőst teremtsen 
irodalmunk nyereségére. … Nem volt, 
nem lett sohasem a hatalom írója, 
egyetlen fölöttese a maga lelkiismerete 
volt”. 
Tímár Máté anekdotai eszközökkel, 
színesen, ízesen, árnyalt nyelvi 
gazdagsággal idézte az alföldi, vidéki 
jellegzetes figurákat, életrajzi elemekre 
bőven épített. Szűkebb környezetéből 
merített történetei aprólékos, realista 
bemutatását, az aktuális problémákat, 
társadalmi gondokat megrendítő, 
vagy mulatságos tálalásban kínálta 
olvasóinak. Mindvégig megmaradt 
eredeti stílusánál, formavilágánál, nem 
hódolt be újító modern irányzatoknak. 
Művei nyelvi világára felfigyelt 
Lőrincze Lajos professzor is.  

(A cikk a köv. oldalon folytatódik.)

Új értékek a Gyomaendrődi Települési Értéktárban
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Követendő példának állította stílusát 
és nyelvezetét: „Tímár Máté irodalmi 

szintre emelte Endrőd nyelvjárását, 
szókincsét, országnak-világnak 
megmutatta annak szépségét.”

Magyarbiliárd játék és sport
A vélhetően német közvetítéssel 
Magyarországra került játék a hazai, 
speciális szabályai és a játékmódja 
miatt, magyar játékká vált. A 
speciálisan magyar szabályok szerint 
játszott biliárd játék nem azonos 
más nemzetek biliárd játékaival. A 
rendszerváltás előtti időszakban csak ez 
a biliárdfajta létezett Magyarországon 
- bábuval, vagy bábu nélkül 
(karambolként) játszották. Bábus 
változata A Dél-Alföldön, leginkább 
a Viharsarok térségében terjedt el. 
Szabályai: váltott játékban minden 
játékosnak külön golyója van. Ahhoz, 
hogy a célgolyó bábut boríthasson, 
először falat/és vagy piros golyót kell 
érintenie, és/vagy a lökő golyónak 

kell falat érintenie a célgolyó érintése 
előtt. A pontszám a büntetőpontból, 
az lökés által eldőlt bábuk és 
karambol összértékéből adódik 
össze. A játékot (lyuk/zseb nélküli) 
szabványos „karambolasztalon” 
játsszák. A játékhoz 3 db szabványos 
karambolgolyó kell, 1 vagy 5 fabábu. 
Mivel a játékosok váltva löknek, így 
mindkét fél folyamatosan játékban 
van. A játékosoknak a pontszerzés 
mellett arra is törekedniük kell, hogy 
az ellenfélnek ne hagyjanak „állást”, 
jó pozíciót. A magyarbiliárdot 120 
pontig játszák, aki előbb eléri, az nyeri 
a szettet. Az utolsó szerzett pontoknak 
vagy bábborítást tartalmazó szabályos 
lökésből, vagy az ellenfél hibájából 
kell származnia Egy mérkőzés páratlan 
számú szettből áll, a mérkőzést az 
nyeri, aki a legtöbb szettet éri el. A 
Békés vármegyében és városunkban 
is népszerű játékot ma is töretlen 
népszerűséggel játszák, versenyeket 
szervezve.  

Új értékek a Gyomaendrődi Települési Értéktárban (folytatás)

Bemutatták A Gyoma és Endrőd települések 
egyesüléséről című könyvet, amelyet kutatásai alapján 
Babos László írt, a KNER emlékév - 2022 és 40 éve 
együtt Gyoma és Endrőd rendezvénysorozathoz 
kapcsolódóan. A könyvbemutatón Davidovics László 
„Dél-Alföld - Európai Unió „ Egyesület elnökének 
köszöntő beszéde után, Babos László szerző mutatta be 
a legújabb helytörténeti kiadványt. A könyvbemutatón 
részt vettek azok az egykori városvezetők és jeles 
polgárok is, akik abban az időszakban munkájukkal, 
tevékenységükkel segítették az egyesülést. Az egyesülés 
az egyetlen lehetőség volt arra, hogy várossá válhasson 
Gyoma és Endrőd. A körülményekről, az egyesülésről 
és sok más érdekességről olvashat a gazdagon illusztrált 
könyvben.

40 éve együtt Gyoma és Endrőd
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Hol tart a költségvetés tervezése, amely 
soha nem látott nehézségekkel indult?
Decemberben a költségvetés 
összeállításakor 350 millió Ft hiánnyal 
indultunk. Soha ekkora mínusza nem 
volt még a költségvetés tervezetnek. 
Ennek főként az energiaárak  rezsiválság 
okozta emelkedése volt az oka. Ezek 
mellet, a minimálbérek emelkedésének 
hatása is jelentősen növeli a kiadási 
oldalt. A decemberi testületi ülésen 
megszorító intézkedéseket hoztunk, 
hogy a hiány kezelhetővé váljon. 
Kihúztuk a költségvetésből a városi 
nagyrendezvényeket, de a kulturális 
intézményeink rendezvényeit is. 
Felére csökkentettük a civil- és 
sportszervezetek részére biztosítható 
alapokat, költségcsökkentést  
rendeltünk el a hivatalnál és a Kállai 
Ferenc Művelődési Háznál, a Liget 
Fürdőnél is. Üres álláshelyeket 
szüntettünk meg, de elbocsájtásokra 
nem került sor. Mivel a teljes összeg 
a megtakarításokkal együtt is 
alacsonyabb volt, mint a hiány, saját 
forrásból, a tartalékok felhasználásával 
hoztuk egyensúlyba a költségvetést. 
December végén érkezett a jó hír 
– amelyért ezúton is köszönetet 
mondok Dankó Béla országgyűlési 
képviselőnknek- hogy 194.884.155 
Ft kormánytámogatásban részesült 
városunk. Ez az összeg kötött 
felhasználású, csak a megnövekedett 
energiaköltségek felhasználására 
használható fel, és csak a kötelező 
feladatoknál: közvilágítás, óvoda, 
bölcsőde, kulturális, egészségügyi, 
szociális intézmények, idősek 
klubjainak működtetése. Mivel ez 
a jelentős összeg a felsorolt helyek 
költségvetésébe  kormányzati 
forrásból épül be, a felszabaduló 
összeg egyrészt a hiányt csökkenti, 
másrészt olyan költségek fedezetéül 
szolgálhat, amelyekről korábban 
már le kellett mondanunk. Továbbra 
is komoly problémát és jelentős 
költségnövekedést okoz a gondozási 
központnál a bentlakó idősek ellátása, 
amely az önkormányzat önként vállalt 
feladata, ezért erre nem használható 
fel a rezsitámogatás. Ez is 100 
millió Ft körüli összeg, amelyet a 
saját forrásainkból kell fedeznünk.  
A kormányzati támogatásnak és 
a meghozott költségcsökkentő 
intézkedéseknek köszönhetően, most 
már újra tervezhetjük, hogy kerüljön 
megrendezésre a sajt- és túrófesztivál, 
a halfőzőverseny és néhány kulturális 
program szervezésére is van lehetőség 

a könyvtárban, illetve a művelődési 
házban. A civil- és sport alapokba is 
visszatettünk valamennyi pénzt. Így, 
ha nem is a korábbi évekkel azonos 
összegű, de még mindig jelentőst 
támogatást kaphatnak a szervezetek. 
Továbbra is működni fog Öregszőlőben 
a Rózsahegyi Ház. 
A költségvetés egyensúlyának javítása 
érdekében már korábban is születettek 
döntések a takarékosabb működés 
érdekében.
A kulturális intézményeknél gyors 
eredményt elérő intézkedés volt a 
Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ összevonása, 
amely Kállai Ferenc Integrált 
Kulturális Intézmény és Művelődési 
Ház néven működik a továbbiakban. 
Az intézményvezetői pályázati 
eljárás lezárulásáig Dr. Szonda 
Istvánt bíztuk meg az intézmény 
vezetésével, aki feladatul kapta, hogy 
takarékosan, költséghatékonyan 
működtesse a fűtési szezonban a 
telephelyeket. Az engedélyezett 
létszámkeretet csökkentettük. Bár 
ez nem jelent elbocsájtást, mégis 
költségmegtakarítást eredményez. A 
helyi buszjárattal történő közlekedés 
is átszervezésre került. Sajnos, 
a megnövekedett üzemanyag és 
bérköltségek a feladatot korábban 
ellátó vállalkozót is folyamatos 
áremelésre kényszerítette, amelyhez 
az önkormányzatnak egyre növekvő 
támogatást kellett nyújtania. Január 
elsejétől a Volánbusz társaság látja el a 
feladatokat, de a menetrend még nem 
végleges. Az átállás zökkenőmentes 
volt, reméljük a végleges menetrend 
kialakulása után is így marad. Nem 
szűnt meg a közlekedési lehetőség 
a két településrész között, csak más 
formában látjuk el a feladatot. A 
legutolsó, a napokban lefolytatott 
egyeztetésen Szarvas, Hunya, 
Csárdaszállás és Dévaványa 
önkormányzatának képviselői is 
részt vettek. Célunk az, hogy olyan, 
ütemezett menetrend alakuljon ki, ahol 
óránként indulnak Gyomáról Endrődre 
és vissza a járatok. Egy jól kiszámítható 
egységes rendszer, 17 járatpár lesz. 
Ennek eredménye mintegy 35 millió 
Ft-os- költségmegtakarítás. További 
törekvésünk az, hogy Szarvas irányából 
a vasútállomástól a buszok ne a Pásztor 
János úton közlekedjenek, hanem 
a Kossuth úton, hogy az endrődiek 
könnyebben jussanak el a postához, 
illetve a takarék gyomai fiókjához. A 
piacnál lévő buszmegálló felvételét is 

kértük a Volánbuszok megállóhelyei 
közé. 
Hajdú-Bihar vármegyében már 
február elsejétől megkezdi működését 
az új ügyeleti rendszer. Van már arról 
információ, hogy mikorra várható az 
átalakulás városunkban is?
Még nincs időpont, de már hoztunk 
olyan döntést, amely összefügg 
ezzel. A jelenlegi szolgáltatóval csak 
félévre kötöttünk szerződést, hogy az 
átalakulás minél zökkenőmentesebb 
legyen. Az ügyeleti rendszer 
működtetését próbáltuk már több 
formában, közösen más településekkel 
is. Ami visszatérően jelentkező 
probléma volt: a panaszok sokasága 
az ügyeleti rendszerre, a magas 
költségek és az, hogy a meghirdetett 
szolgáltatásra nem voltak jelentkezők, 
akik vállalták a működtetést, nem 
tudtunk szolgáltatót váltani. Az 
újságban is többször közzétettük, 
milyen megkötések vannak, hogy a 
sürgősségi ellátás indokolt legyen. Ezt 
nehezen fogadja el a lakosság, vannak, 
akik visszaéltek ezzel, indokolatlanul 
vették igénybe az ellátást, emiatt 
voltak a konfliktusok, amelyeket 
nem hivatalos formában hoztak az 
önkormányzat tudomására, ezért sem 
tudtunk a szolgáltató felé eljárást 
kezdeményezni. Mint említettem, 
a szolgáltató hozzáállásával sem 
voltunk maradéktalanul elégedettek, 
de nem volt lehetőségünk arra, hogy 
más szolgáltatóval lássuk el a jelentős 
sajáterőt igénylő feladatot. A parlament 
döntése értelmében az ügyeleti 
rendszer működését az Országos 
Mentőszolgálat fogja ellátni, nem 
önkormányzati feladat lesz. Nincs még 
információnk arról, hogy a megyében 
mikor kezdődik az átállás.
Ettől hamarabb fog megoldódni 
a közvilágítás korszerűsítése. A 
költségvetési egyensúly javítása 
érdekében kiírásra került a 
közbeszerzési pályázat. Van eredmény?
A napokban került sor az ajánlatok 
bontására, értékelésére. A saját 
forrásból, várhatóan 210-220 millió 
forintból megvalósuló beruházás 
eredményeként 50-60 %-kal fog 
csökkenni a közvilágítás költsége 
amellett, hogy jelentősen javulnak 
majd a fényviszonyok is. Reméljük, 
hogy júniustól már az új lámpatestek 
világítanak majd a településen. 
A fürdő bezárt-nem zárt, nagy vihart 
kavar még azok körében is, akik 
nem is használják rendszeresen a 
fürdőt. Miközben az energiaárak 
emelkedése a fürdő működését szinte 
ellehetetlenítette. 

(A cikk folytatódik a köv. oldalon.)

Megkérdeztük a polgármestert
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A fürdő működésének költségeit három 
tényező befolyásolja jelentősen: a 
gázárak, a villamosenergia ára és a 
munkabérek. Egy korábbi, nyugalmas 
évben a fürdő 58000 m3 gázt 
fogyasztott. Az októberben lezárult 
közbeszerzésen 2000 Ft/m3 áron 
tudott gázt vásárolni, ami egy évben 
116 millió forint, szemben a tavalyi 
év 10 millió forintos költségével. A 
villamosenergiából 400000 kW-ot 
fogyaszt, itt a beszerzésen 250 Ft/kW-
os ár alakult ki, ami nagyságrendileg 
100 millió forint, a korábbi 10-12 
millió forinttal szemben. Ha a fürdő 
működéséhez nem nyúltunk volna 
hozzá, ha nem korlátozzuk, akkor csak 
az energiaárakból keletkező kiadás 
220-230 millió forintot tett volna ki. 
Ezt egyszerűen mondva: nem bírja el 
a város költségvetése. A jegyárakban 
ekkora mértékű költségnövekedést 
nem lehet érvényesíteni. Ezek mellett 
a minimálbér emelkedése is jelentős 
költségnövekedéssel járt. Ekkora 
többletigényt más megoldással 
nem lehet kordában tartani, mint a 
működés korlátozásával. Függőben 
lévő pályázatunk – már két éve- 
olyan elemeket tartalmaz, amellyel a 
fürdő működési költségei jelentősen 
csökkenthetők. Az egyik a fűtés 
átállítása termálvízre, ezzel 90 %-ban 
lehetne kiváltani a gázfelhasználást. 
A másik a napelemek felszerelése, 
amellyel 50000 kW-ot lehetne 

kiváltani. Ezek mellett, a Vízműsoron 
helyezhetünk el napelemparkot 
– amihez nemrégen érkezett meg 
az engedély – 180000 kW-ot 
tudunk kiváltani. A közvilágításnál 
felszabaduló költségeket kívánjuk 
erre a célra fordítani, így 
reményeink szerint legalább a felére 
csökkenthető a fürdő villamosenergia 
felhasználása. Világosan látszik, hogy 
a fenti beruházások nélkül a fürdő 
működtetését nem tudjuk megoldani. 
A korlátozások azért indokoltak, mert 
nincs fedezete a költségvetésben a még 
nagyobb arányú fürdőtámogatásnak. 
A postabezárás után újabb drámai 
bejelentésről értesült a lakosság, 
a Magyar Bankholding bezárja 
az endrődi fiókot és az ATM-et is 
megszünteti.
Sajnos erről sem kapott az 
önkormányzat előzetes tájékoztatást. 
Ez a hír érthető indulatokat váltott ki a 
lakosságból.  A Takarékbank évek alatt 
számtalan, a lakosság által alapított, 
létrehozott takarékszövetkezetet, és 
jelentős méretű bankot egyesített, vont 
össze, most már Magyar Bankholding 
néven működik Még az elmúlt évben 
megkezdték a fiókok és ATM-ek 
felszámolását. Gyakran olyan helyen is 
zártak be fiókot, ahol nem is maradt más 
pénzintézet sem, és lakosságszámban is 
meghaladják az endrődi településrészt. 
Nem sok mozgásterünk van a 
tiltakozáson kívül. A Posta és Magyar 

Bankholding is üzleti vállalkozás, őket 
nem érdekli Gyomaendrőd települési 
sajátossága, mivel posta és bankfiók 
is maradt a városban. Elkeserítő, hogy 
ezek a lakossági szolgáltatásból élő 
vállalkozások nem tájékoztatják előre 
és idejében a helyi önkormányzatot. 
Nincs ugyan tájékoztatási 
kötelességük, de ügyfélbarát és 
emberséges megoldás lett volna. Csak 
az a lehetőségünk maradt, hogy a 
történtek után keressük a megoldást, a 
lehetőségeket. A postapont kialakítása 
érdekében Dankó Béla országgyűlési 
képviselőnk segítségét is kértük. Ő 
tette lehetővé, hogy az Országházban 
tárgyalhassunk Fónagy János 
államtitkár úrral, aki szintén megígérte 
támogatását a postapartner szolgáltatás 
megnyitásában. Dankó Béla képviselő 
úr személyesen beszélt a posta 
vezérigazgatójával is a postapartneri 
szolgáltatás megnyitása érdekében. 
Nem akarjuk az endrődi lakosságot 
egyedül hagyni ezekkel a problémákkal. 
Ez nem Endrőd és Gyoma kérdés, két 
vállalkozó szervezetről van szó, akik 
a pandémia alatt és után megváltozott 
ügyfélszokásokkal, a netbankolás 
terjedésével, az igénybevétel csökke-
nésével, a megnövekedett költségekkel 
indokolják az új üzleti stratégiát, 
amellyel országszerte zárják be a kisebb 
fiókokat. Megkerestük a K&H bankot, 
tárgyaltunk a mozgóbanki szolgáltatás 
indításáról, amely az endrődi 
kirendeltség épületében, a családsegítő 
szolgálatnál lenne igénybevehető, 
keressük a segítő megoldást.

Megkérdeztük a polgármestert (folytatás)

Az „Élet Másokért” Egyesület 2022. 
december 17-re tervezte a hagyományos 
„Segítsünk a rászoruló gyermekeken” 
elnevezésű jótékonysági ünnepséget, 
mely most a XXI. rendezvény lett 
volna.
A megfázási hullám a terveinket ugyan 
felülírta, de az emberek összefogását 
megerősítette.
Eddig nem látott mértékű adományozás 
indult, melynek keretében 25 olyan 
gyomaendrődi családot tudtunk 
megajándékozni, ahol beteg gyermeket, 
vagy gyermekeket nevelnek.
Az ajándékcsomagok tartalma: tartós 
élelmiszer, édesség, gyümölcs, játék 
volt, igen komoly értékben.
Az ajándékok átadása az elmúlt évhez 
hasonlóan történt. Külön-külön jött be 
a családból, aki tudott – a megadott 
helyszínre-, aki nem annak pedig 

egy segítő elvitte az ajándékokat. 
Sokan, természetesen a köszönet 
után csodálkoztak, hogy most ilyen 
rendkívüli körülmények között is 
voltak, akik másokra is gondoltak, 
illetve akik mindezt megvalósították. 
Tekintettel az összegyűlt adományok 
mennyiségére ebben az évben is 
tudtunk ajándékot adni egyedül élő, 
idős, beteg embereknek, valamint 
két többgyermekes családnak. 
Emlékezzünk meg azokról a szülőkről, 
akik ebben az évben távoztak el és 
gyermekeik gondozói intézménybe 
kerültek. Mindenkiért, aki eltávozott 
„egy-egy gyertya égjen”.

Köszönettel tartozom az 
adományozottak nevében azoknak, 
akik ebben az évben sem feledkeztek 
meg azokról a családokról, akik nem 

az átlagosnak mondható életüket élik 
csendben, türelemmel.
Tisztelet, aki a maga örömével 
hozzájárult, sok család, gyermek, 
egyedül élő, idős ember öröméhez.

Köszönettel: Vaszkó Sándorné

Adományozási ünnepség másképpen
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Az elmúlt időszakban információk 
jelentek meg arról, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 
keretein belül egyre több forrás érkezik 
Békés megyébe. A források egy része 
Gyomaendrőd fejlesztéseit fogja 
szolgálni.
A már ismert eredményes pályázatok: 
1. a Kállai Ferenc Művelődési 
Központ energetikai fejlesztése 
-120.000.000 Ft
2. a Kossuth úti óvoda épületének és 
udvarának felújítása - 144.000.000 Ft 
után, újabb jó hírek érkeztek az alábbi 
pályázatokról:
3. Gyomaendrőd zöld infrastruktúra 
és kulturális infrastruktúra 
fejlesztése - 208.000.000 Ft. A 
projekt az alábbi területeket érinti 
és a következő tevékenységek 
valósulhatnak meg:
- a Kossuth Lajos utcai zöldfelületi 
rekonstrukció - járdafelújítás 
parkosítással, közterületek és közösségi 
terek rendbetétele.
- Játszótér felújítása - a Vásártéri 
lakótelepen, valamint a Vásártéri 
Óvoda szomszédságában lévő park és 
játszótér rehabilitációja. Az érintett 
területen a zöldterület, valamint a 
meglévő játszótér fejlesztése.
- Kulturális intézmények felújítása: 
a Határ Győző Városi Könyvtár és 
a Szent Antal Népház épületeinek 

homlokzat-felújítása, belső átalakítások 
és eszközbeszerzés. Továbbá a Kállai 
Ferenc Művelődési Központ eddig 
nem érintett épületrészeinek belső 
átalakítása és eszközbeszerzés.
- Parkolók kialakítása - a Vásártéri 
lakótelepen található park és játszótér 
környezetében összesen 22 parkolóállás 
építése.
4. Turisztikai fejlesztés 
Gyomaendrődön - 292.000.000 Ft. 
- A Fűzfás-zugi horgászverseny-
pálya kiszolgáló létesítményeinek 
fejlesztése, út kialakítása. A mintegy 
170 m2-es kiszolgáló épületet a 
horgászok kiszolgálására (WC, vizes 
blokk, büfé) szolgálna, alkalmas lesz 
kisseb rendezvények megtartására is.
- A Zrínyi utcában található tájház 
fejlesztésével és bővítésével megfelelő 
kiállítóhely létrehozása a „Kállai 
örökség” és a „Váry hagyaték” számára. 
A Zrínyi utcai Tájház épület felújításával 
és a belső installáció kialakításával a 
Gyomáról elszármazott Kállai Ferenc 
nevéhez köthető Tanú című filmben 
látható gátőrház elevenedne meg. Az 
épület melletti ingatlan felújításával, 
új, vadászati kiállító- és közösségi 
tér kerülne kialakításra, ahol a 
városunkból elszármazott vitéz Váry 
Józsefnek a városra hagyott vadászati 
relikviái kerülnek bemutatásra Az 
épületegyüttes kisebb rendezvények 
megtartására is alkalmas lesz.
5. Helyi szociális infrastruktúra 
fejlesztés Gyomaendrődön – 

150.000.000 Ft.
A tervezett projekt két intézmény - a 
Térségi Szociális Gondozási Központ 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 
és a Gyomaendrődi Család- és 
Gyermekjóléti Központ - fejlesztését 
szolgálja. Mindkét intézménynél 
épület infrastruktúra fejlesztése, illetve 
eszközbeszerzés megvalósítása a 
cél. A felújítás, korszerűsítés, amely 
érinti a Térségi Szociális Gondozási 
Központnál a tálalókonyhát, a támogató 
szolgálatot, a házi segítségnyújtást, 
a fogyatékos személyek nappali 
ellátását, jelentősen növeli az ellátások 
tárgyi környezetének színvonalát. 
A Gyomaendrődi Család-és 
Gyermekjóléti Központ új, korszerű, 
energiahatékony telephellyel is 
bővül, a székhelyén is korszerűsödik, 
eszközparkja bővül, illetve javul.
6. Szociális városrehabilitáció - 
347.000.000 Ft. A hátrányos helyzetű 
városi térségek felzárkóztatása 
infrastrukturális fejlesztésekkel és 
programokkal: szociális bérlakások 
kialakítása, utak felújítása, parkosítás, 
játszótér és köztéri kamerarendszer 
kialakítása, illegális szemétlerakó 
helyek felszámolása, közösségi 
ház fejlesztése, szociális  mosoda 
kialakítása. Ezek mellett, az itt élők 
számára olyan szociális programok, 
rendezvények megvalósítása, 
amellyel életminőségük javítható, 
kompetenciáik fejleszthetők, 
társadalmi hátrányaik csökkenthetők.

Pályázati sikerek

Szolgáltatások:

emelőkosaras munkák

fa kivágás, 

gallyazás, ágaprítás, 

sövénynyírás, 

telek tisztítás, 

fűkaszálás

tuskómarás

Kopányi László e.v.

+36-30/2194-154

TÁJÉKOZTATÓ
A Gyomaendrődi Hírmondó című közéleti lap 2023-ban várhatóan 9 alkalommal jelenik meg.

A képviselő-testület döntésének értelmében csak online formában.
A Gyomaendrődi Hírmondó számai itt érhetők el:

https://hgyvk.hu/index.php/konyvtarunk/gyomaendrodi-hirmondo
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Dr. Köhler Mihály Gyomán szüle-
tett 1930-ban. Elemi és polgári isko-
lai tanulmányait is itt végezte, majd 
Szarvason tanult. A Mezőgazdasági 
Középiskola elvégzése után az 
Agrártudományi Egyetemre jelent-
kezett, ahol német származása miatt 
elutasították. A nyári időszakra a gyo-
mai gépállomásra került gyakornoki 
munkakörbe. A gépi aratási és a csép-
lési munkákat Gyoma és Endrőd köz-
ségek területén szervezte és irányítot-
ta. A nyári munkák befejezése után 
a nagyrábéi gépállomásra helyezték 
mezőgazdásznak, ahol tíz községben 
dolgozó traktorok, illetve a mezőgaz-
dasági munkák irányítása volt a fel-
adata. Itt kapcsolódott be a sportéletbe, 
megalakították a Gépállomás Falusi 
Sportkörét, melynek elnöki feladatát, 
illetve a labdarúgó és asztalitenisz 
szakosztály vezetését is ellátta. 1951-
ben felvételt nyert az Agrártudományi 
Egyetemen Agronómiai Karára, az 
első évfolyam elvégzése után tanul-
mányi halasztás kért, melyet egy évre 
kapott meg. A nagyrábéi gépállomásra 
ment vissza, ahol igazgató-helyettesi 
feladatokkal bízták meg. Nagyrábén 
ismerte meg feleségét Sipter Violát és 
születtek meg gyermekeik. Az 1956-
os események hatására 1957-ben 

leváltották igazgatóhelyettesi beosz-
tásából és szakmai munkakörét meg-
hagyva dolgozott tovább. Az egyete-
mi tanulmányait levelező hallgatóként 
folytatta és 1958-ban megszerezte a 
mezőgazdasági mérnöki diplomáját. 
1961-ben átkerült a Hajdúszoboszlói 
Köztársaság Mg. TSZ-be főagronó-
musnak, majd 1967 január 1-gyel 
Hajdúszovátra került ugyanebbe 
a munkakörbe. Innen a Debreceni 
Agrártudományi Egyetem Üzemtani 
Tanszékére került, ahol mérnöki, ku-
tatói és szaktanácsadási területeken 
dolgozott nyugdíjazásáig. Közben 
a mezőgazdasági vállalatgazdasági 
szakmérnök diplomát is szerzett.
Nevéhez több mint 200 publikáció, 
2 szabadalom, 7 újítás és 1 országo-
san engedélyezett technológia fűző-
dik. Munkásságának szerves része 
volt a Gyoma környéki szikes talaj 
feljavításának irányítása, vezetése. 
Az ő javaslatára hoztak létre referen-
cia üzemeket, Gyomán a Viharsarok, 
- Hajdúszoboszlón pedig a Bocskai 
Halászati Szövetkezetben. Dr. Köhler 
Mihály neve szinte egyet jelent a 
magyar mezőgazdasággal. Hosszú, 
fordulatos pályafutása során egész 
életét alárendelte a mezőgazdaság 
ügyének. A Gyomai Református 

Egyházközség hűséges tagja volt, de 
erős kötődése volt a helyi evangélikus 
egyházközséggel is. Javaslatára és tá-
mogatásával állítottak emlékművet a 
gyomai köztemetőben a kommunista 
diktatúra üldözöttei és áldozatai em-
lékére. Gyomaendrőd Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával is 
szoros kapcsolatot tartott fenn.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
„Gyomaendrőd Díszpolgára” kitünte-
tést adományozott részére. 2022. dec-
emberében hunyt el.

Elhunyt Dr. Köhler Mihály

EGyKOri sPOrTOlÓ, sPOrTsZErETő GyOMAEnDrőDiEK fiGyElEM!
A múlt században terjedtek el Magyarországon is a labdajátékok. A labdarúgás, a kézilabda, röplabda, női foci, tenisz, 
asztalitenisz stb. Egyre többen és többen kapcsolódtak be ezekbe a játékokba. Versenyzőként, nézőként, támogatóként. 
Így volt ez Gyomán és Endrődön is. Sok-sok mérkőzést izgultunk végig. Ki a pályán ki a nézőtéren. Számlálhatatlan 
ellenfelekkel voltak igazi csaták. 
Tudjuk, hogy a fentiekben sorolt nagymúltú sportokat, egykoron rendszeresen, versenyszerűen űző endrődiek és gyomaiak 
közül még sokan élnek, akik részére az egy-egy mérkőzésen történtek, vagy a különböző szintű bajnokságokban elért 
eredmények sosem múló élményeket, emlékeket jelentettek, jelenthetnek. És élményeket jelenthet az utódoknak is, 
akik esetleg egy később megjelenő kiadványban láthatják dédit, nagyit, anyut, aput, egyéb rokonokat, ismerősöket. A 
labdarúgásról már készítettünk egy könyvet, amely 2021-ben jelent meg. Nagy munkát fektettünk bele. Hiányosságai 
ellenére nagy siker volt. 
Többekkel történt beszélgetés során merült fel, hogy a focis könyvhöz hasonlóan készítsünk egy kiadványt a kézilabda  
(női-ffi), a röplabda (női-ffi), a női foci, a tenisz (női-ffi) és az asztalitenisz (női-ffi) sportágak gyomai, endrődi, gyomaendrődi 
történetéről az első ismert történésektől a 2020-ik év végéig. A kiadvány elkészítéséhez szükséges az Önök segítsége is. Ezért 
kérjük Önöket, hogy az Önöknél meglévő – a fenti sportágakkal kapcsolatos okmányokat, amelyek lehetnek fényképek, 
jegyzőkönyvek, emlékeztetők, alapító okiratok, tagsági könyvek stb., gyűjtsék össze, tegyék egy borítékba, amelyre írják 
rá a nevüket, címüket. A fényképek hátuljára, vagy egy mellé tűzött cédulára írják rá: hol, mikor, milyen alkalomból készült 
a kép és név szerint kik vannak rajta. Szívesen vesszük azt is, ha néhány mondatban saját, korábbi élményeiket papírra 
vetik és azt is elküldik nekünk. Az így elkészített csomagért, előzetes telefonos megbeszélést követően érte megyünk.  
Határidő: 2023. május 31.
Elérhetők vagyunk: Babos László +36 70 457 99 01, Orovecz Ferenc Olivér +36 70 628 27 36 mobilokon,  
a balaca47@gmail.com e-mailen és a Messengeren. Fényképet e-mailen és Messengeren ne küldjenek! A részünkre 
átadott anyagokat a tulajdonos részére a feldolgozást követően, visszaadjuk. 
Bízunk abban, hogy az Önök segítségével egy tartalmas kiadványt készíthetünk, amely, ha minden sikerül, az év vége 
felé megjelenik.

Babos László – Orovecz Ferenc Olivér
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A Kistérségi Óvoda és a Tipegőkert Bölcsőde hírei

Óvodás leszek!
Gondolatok az óvodaválasztásról

Az óvodai nevelés sorsdöntő élmény 
a családnak, hisz sok szempontból 
változást tartogat a gyermek 
közösségbe kerülése. Az óvoda 
színes világa nagy hatást gyakorol 
a gyermekek szocializációjára, 
első tanulási tapasztalataira, első 
közösségi élményeire.
Bár a tényleges óvodába járás csak 
szeptembertől fog elkezdődni, 
érdemes már idejében készülni és 
tájékozódni, információkat gyűjteni, 
hogy minden támogatást megkapjanak 
a gyermekek az új helyzethez való 
alkalmazkodásban. 
Érthető módon minden szülő a „jó 
óvodát” keresi gyermeke számára. 
Ebben nagyon meghatározóak a 
személyes élmények, a másoktól 
hallott pozitív és negatív tapasztalatok, 
az óvodák által nyújtott szolgáltatások, 
a környezet és nem utolsó sorban az 
ott dolgozó szakemberek személye.
Bőven van alkalom megismerni egy-
egy óvoda arculatát, szakmaiságát 
az online felületek segítségével és 
mindenhol van lehetőség személyes 
ismerkedésre is a beiratkozások előtt 
szervezett „nyílt napok” alkalmával.  
A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 
www.kistersegiovi.hu weboldalán, 
valamint facebook közösségi oldalán 
folyamatosan betekintést nyerhetnek 
az óvodáink színes világába és 
kihasználjuk a nyomtatott és 
online sajtóban történő rendszeres 
megjelenést is. 

Mitől jó egy óvoda? 
Biztosan sok szülőben felmerül ez 
a kérdés. A mai világban nehéz erre 
pontos választ adni, hisz sokfelől 
érkeznek az elvárások, melyekre 
jól kell tudnunk reagálni. Emellett 
figyelemmel kell lennünk arra, 
hogy az óvodák az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramjában 
megfogalmazott óvó-védő, szociális, 
nevelő-személyiségfejlesztő funkciót 
töltenek be a gyermekek életében, 
a családi nevelés kiegészítéseként, 
hiszen az óvodáskorú gyermek 
nevelésének elsődleges színtere a 
család. 
Óvodáinkban a fenntartó 
önkormányzattal karöltve sokat 

teszünk azért, hogy olyan környezetet 
teremtsünk, ahol jó gyereknek lenni, 
ahol a szülők gyermekeiket biztos 
kezekben tudhatják. 

A Kistérségi Óvodák nevelőtestülete 
így vélekedik a „jó óvodáról”:
A jó óvoda mindenekelőtt optimális 
feltételeket biztosít a gyermekek 
fejlődéséhez, melyben a fenntartó 
is felelősséget vállal. A jó óvodában 
gondot fordítanak a kellemes, 
esztétikus, gyermekbarát környezet 
kialakítására, mely által az óvoda a 
gyermekek második otthonává válik.
A jó óvoda kiegészíti a szülői 
ház nevelését, a szülőkkel 
együttműködve nevel. A szülők és 
pedagógusok nevelőtársnak tekintik 
egymást a kölcsönös bizalom 
jegyében. Mindenki tisztában van a 
gyermeknevelésben elfoglalt helyével 
és szerepével.
A jó óvoda vonzza a gyerekeket, akik 
a beszoktatási időszakot követően 
örömmel, várakozással telve indulnak 
oviba reggelente. 
A jó óvodában az érzelmi biztonságot, 
a befogadó környezetet az ott dolgozó 
óvónénik és a pedagógiai munkát 
segítő asszisztensek és dajkák 
biztosítják. A jó óvodában érvényesül 
az okosan szeretni” elv: korlátokat 
támaszt a gyerekek irányába, de csakis 
a gyermekek szabadsága érdekében. 
A következetesség nem egyenlő a 
szigorúsággal. 
A jó óvodában pontos és folyamatos a 
tájékoztatás az elvárásokról, a szülői 
jogokról és kötelességekről. 
Kérjük látogassák meg 
weboldalunkat, facebook oldalunkat, 
ahol rendszeresen írunk az 
óvodai beiratkozással kapcsolatos 
tudnivalókról. 

Kovács Péterné intézményvezető
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
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Idős otthonainkban és a nappali klu-
bokban is az újév köszöntésével in-
dult a 2023-as év. Van, ahol ebéddel 
egybekötött zenés-táncos mulatságot 
is tartottunk, de a koccintás egyik he-
lyen sem maradhatott el. A klubok és 
az idősotthonok rendszeres programja 
közé tartozik továbbra is a torna. Akik 
nehezebben mozognak, ugyanúgy részt 
tudnak ezeken venni, hiszen kolléga-
nőink ülve végezhető gyakorlatokat is 

mutatnak nekik. A testmozgás mellett 
rendszeresen tornáztatjuk az agyunkat 
is különböző fejtörő játékokkal, kvíz 
versenyekkel, társasjátékokkal, sakkal. 
Január hónapban több helyen emlékez-
tünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. 
Verseket olvastunk fel, filmet néztünk 
és beszélgettünk az irodalomról, ma-
gyar írókról és költőkről, külön figye-
lemmel Petőfi Sándorról. Az intézmé-
nyekben a meghitt karácsonyi dekorá-

ciót lassan felváltja a színes farsangi 
dekoráció, amit most is magunk készí-
tünk el. Az év első heteiben már ter-
veztük az idei esztendőt. Szeretnénk, 
ha ellátottjaink 2023-ban sem szenved-
nének hiányt programokban és élmé-
nyekben, próbálunk minden ünnepről 
és jeles napjainkról megemlékezni. 
Ehhez minden tőlünk telhetőt megte-
szünk, lehetőségeinkhez képest próbál-
juk színesíteni a mindennapokat.

Hírek a Térségi szociális Gondozási Központból
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Kis Bálint Általános iskola hírei

A magyar nemzet himnusza az idei 
évben ünnepli a 200. születésnapját. 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
tisztázta le a Himnusz szövegét, vagyis 
ezen a napon készült el nemzeti éne-
künk végleges változata. A Magyar 
Országgyűlés határozata értelmében 
1989 óta január 22-e A magyar kultú-
ra napja. Ezen a napon országszerte 
megemlékezéseket, kulturális rendez-
vényeket tartanak, hogy méltóképpen 
tisztelegjünk nemzeti jelképünk előtt. 
Iskolánk minden évben megemlékezik 
e jeles napról. A felső tagozaton az idén 
előzetes feladatként az osztályok fali-
újságukon jelenítették meg a Himnusz 
születésnapját, illetve PPT segítségével 
mélyítették el a témában való jártassá-
gukat. 2023. 01. 19-én a felső tagoza-
tos diákok a „Kul-túra” című játékos 
vetélkedőn vehettek részt. A gyerekek 
a délután kezdetén csapatokat alkottak, 
majd 6 állomásos akadályversenyen 
adtak kellett számot tájékozottságuk-

ról. A nebulók közösen kitöltöttek egy, 
a jeles naphoz kapcsolódó kvízt; régen 
használt, nyelvünkből már-már kiko-
pott szavakat tanulhattak; apró képkoc-
kákon láthatták településünk nevezetes 
helyeit; filmcímeket kerestek betűháló-
ban, majd filmrészlethez kellett azokat 
kapcsolniuk; mesefigurák helyeit ku-
tatták; végül online puzzle-kirakóval 
„írták újra” a Himnuszt. A felszabadult 
hangulatú dél-
utánon mindenki 
jól érezte magát, 
sikeresen telje-
sítette a túrát, s 
átvehette méltó 
jutalmát: a könyv-
jelzőt és a csokit.
Az alsó tagozaton 
k ö z ö s e n 
m e g h a l l g a t t u k 
Sinkovits Imre 
e l ő a d á s á b a n , 
Kölcsey Ferenc 

Himnusz című versét. Ezt követően 
mindegyik évfolyam előadott egy 
magyar költő által írt verset, majd a 
Kis kece lányom című dalt szólaltatta 
meg Tóth Írisz oboán, ezek után az 
alsósok közös éneke következett. A 
műsort pedagógus karunk éneke zárta, 
melyet Tóth Felícián kísért csellóval. 
Nagyon büszkék vagyunk iskolánk 
kisdiákjaira, hogy a színvonalas műsor 
által ízelítőt kaphattunk a magyar 
kultúra gyöngyszemeiből.

A magyar kultúra napját ünnepeltük

A 2022/2023-as tanévben 
intézményünk immár negyedik 
bázisintézményi programjára került 
sor január 19-én. A szép számmal 
érdeklődő pedagógusok egy 
rendkívül színvonalas bemutatóórán 
vehettek részt. A 4.b-sek Tóthné 
Kele Ágnes tanárnő irányításával 
megmutatták, hogy a tanórán is öröm 
a zene Az énekórán alkalmazott 
élménypedagógiai módszerek nemcsak 
a játékos hangulatról gondoskodtak, 
de komplex képességfejlesztő 
feladatgyűjteményként is szolgáltak 
az óralátogató tanárkollégák számára. 
Köszönjük a nagyszerű élményt Ágika 
néninek és a 4. b-seknek!

Öröm a zene
2023. január 24-én Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola Humán 
Munkaközössége rendezte meg 
a Kazinczyról elnevezett szépen 
beszélő, szépen olvasó verseny 
területi fordulóját. A versenyen a város 
általános iskolás tanulói vettek részt. 
A zsűribe mindhárom intézményből 
érkeztek magyar nyelv és irodalom 
szakos tanárok. A szabadon választott 
szöveg elmondása után a kötelező 
szöveget olvasták fel a versenyzők. A 
versenyen a következő eredmények 
születtek:
5-6. évfolyam:
1. helyezett: Sztoján Ákos, 
Gyomaendrődi Kis Bálint Ált. Iskola,

2. helyezett: Putnoki Boglárka, Szent 
Gellért Katolikus Ált. Isk. és Gimn.,
3. helyezett: Balogh Péter, Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskola,
7- 8. évfolyam:
1. helyezett: Botos Lujza, Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskola,
2. helyezett: Kabai Rebeka Léna, 
Szent Gellért Katolikus Ált. Isk. és G.,
3. helyezett: Puska Hanna, 
Gyomaendrődi Kis Bálint Ált. Iskola
Az országos versenyre az első 
helyezett - Botos Lujza jutott tovább, 
felkészítője: Kázmér-Bálint Zsuzsa 
tanárnő. 

Gratulálunk a versenyzőknek, 
felkészítőiknek!

szép Magyar Beszéd Verseny
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További cikkek és fotók az 
iskola honlapján találhatók: 

www.rozsahegyiiskola.hu

rózsahegyi Kálmán Általános iskola hírei

Igazi ünnepi hangulatban telt az 
a háromszor három nap, amit 
iskolánk 180 negyedik osztályos 
és felső tagozatos tanulója és 18 
pedagógusa tölthetett el a zánkai 
Erzsébet-táborban novemberben és 
decemberben. A tábor közösségi terei 
karácsonyi díszbe öltözve vártak 
bennünket, és a színes programok 
között is találtunk kedvünkre valót: 
megnéztük a Fővárosi Nagycirkusz 
izgalmas előadását, lézerharcban 
vehettünk részt, meghallgattuk egy 
budapesti bábszínház betlehemes 
összeállítását és Oláh Gergő illetve 
Kocsis Tibor karácsonyi koncertjét. 
A kulturális programok mellett 
részt vettünk sportprogramokon 
is: korcsolyáztunk a műjégpályán, 
elgyalogoltunk a téli Balatonhoz, és 
beneveztünk egy sportvetélkedőre, 
ahol iskolánk a népes mezőnyben I., 
II., két III. és egy V. helyezést ért el 
a különböző turnusokban. A szervezők 
karácsonyi ajándékokkal is megleptek 
bennünket: mézeskalácsot, linzert 
és édességcsomagot kapott minden 
táborozó.

Karácsony Zánkán

December 14-én volt az első bérletes 
előadása a harmadik évfolyamnak. 
Kiegészülve néhány másodikos 
kispajtással, kíváncsian indultunk 
útnak Békéscsabára, a Jókai Színházba. 
Kocsák Tibor-Bozsó József: 
Hagymácska című zenés mesejátékát 
néztük meg. Előzetes feladatként 
rajzolniuk kellett a gyerekeknek, 
hogyan képzelik el Hagymácskát, 
Hagymapót, Tormagasságost és a 
többi szereplőt. Gyönyörű díszlettel és 
jelmezekkel tárult elénk a mesevilág, 
amiben még Uborkatonák, Meggyikrek 
és Paradicső úrnő is szerepeltek. 
Nagyon jól éreztük magunkat, várjuk a 
következő előadást!

Hagymácska a Jókaiban

A Mikulás ajándékaként a Bibuczi 
Gyermekszínház látogatott el 
iskolánkba. A gyerekek „A póruljárt 
krampusz” című zenés mesejátékot 
tekinthették meg. A tanulságos és 
humoros produkcióból megtudhatták, 
hogyan járt pórul a krampusz, aki 
a történet elején Mikulásnak adta 
ki magát, de sokfajta bonyodalom 
után lelepleződött, és elnyerte méltó 
büntetését. A gyerekek jól szórakoztak 
és sokat nevettek az előadáson. 
Köszönjük a Gyulai Tankerületi 
Központnak a szervezést.

A póruljárt krampusz

December elején iskolánk 8. 
évfolyamos tanulói látogatást tettek 
a szarvasi Vajda Péter Evangélikus 
Gimnázium Öveges-laborjában. A 
diákok a gimnázium tanárai által 
vezetett fizika és biológia órákon 
vehettek részt. A modern eszközökkel 
felszerelt laborban fizikai kísérleteket 
figyelhettek meg, és megismerkedtek 
a mikroszkóp használatával is. 
Köszönjük a lehetőséget.

Újra az  
Öveges-laborban

A tea világnapján (december 15-én) 
bögre kiállítás nyílt az iskolánkban. A 
gyerekek a kedvenc bögréjüket hozták 
be erre az alkalomra. A tea történetét 
megismerve játékos kvízt tölthettek ki 
a tanulók, így közelebb kerülhettek a 
japán és angol teázási szokásokhoz.

A tea világnapja
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rózsahegyi Kálmán Általános iskola hírei

A hetedik évfolyam tanulói meghirdették 
iskolánkban az Ágota Alapítvány és a 

Szeged-Csanád Egyházmegye Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
közös, jótékonysági gyűjtését „Válts 
egy csokit mosolyra!” címmel. Olyan 
gyerekeknek szerettünk volna segíteni, 
akik szülők, család nélkül maradtak. 
A rózsahegyis szülők és gyerekek, 
valamint a Mozgáskorlátozottak 
és Hadirokkantak Gyomaendrődi 
Egyesülete 70 cipősdoboz és több 
mint 10 nagy kartondoboz adományt: 
édességet, könyvet, játékot gyűjtött 
a rászorulóknak. Köszönjük az 
adományokat a támogatóknak!

Válts egy csokit mosolyra!

Hagyományaink szerint idén is 
megrendeztük a három hetet meghaladó 
adventi projektet. Péntek reggelenként 
minden héten meggyújtottunk egy-
egy gyertyát az iskola koszorúján. 
A gyertyagyújtásokra a hetedik 
osztályosok karácsonyi hangulatot 
idéző verses, dalos műsorral készültek. 
Az adventi időszakban színes 
programokkal vártuk a gyerekeket: 
megrendeztük a karácsonyi vásárt, 
ahol karácsonyi ajándéktárgyakat és 
finomságokat vásárolhattak, december 
6-án minden osztályt meglátogatott 
a Mikulás, a következő héten ünnepi 
kvízjátékon vehettek részt a diákok, 
az utolsó napon pedig karácsonyi 
ünnepséget tartottunk, melyen 
meghívott vendégeink mellett az 
iskola minden tanulója és dolgozója 
részt vett.

Advent

Gellai Elvira, iskolánk 7. osztályos 
tanulója, a megyei döntőt megnyerve 
továbbjutott az Országos Asztalitenisz 
Diákolimpia döntőjére, amit január 19-
én Gödöllőn rendeztek meg.
A 16 induló versenyzőt négy, 
egyenként négyfős csoportba osztották 
be, ahol körmérkőzésen döntötték el 
a helyezéseket. Az első két helyezett 
továbbjutott a legjobb nyolc közé, ahol 
egyenes kiesési rendszerben dőltek el 
a további helyezések. Elvira három 
győzelemmel magabiztosan, első 
helyen jutott a legjobb nyolc közé. 
Itt azonban szoros csatában, 3-2-es 
szettarányban, vereséget szenvedett, és 
nem jutott a legjobb négy közé. Mivel a 
helyosztó mérkőzéseket nem játszották 
le, így Elvira a 4-8. helyen végzett. 
Gratulálunk Elvirának és testnevelő 
tanárának, Nagy Sándor tanár úrnak a 
szép eredményhez.

fODisZ Országos 
Asztalitenisz 
Diákolimpia

Január 24-én rendezték meg a Kis 
Bálint Általános Iskolában a Kazinczy 
Ferencről elnevezett szépkiejtési 
verseny területi döntőjét két 
kategóriában. A verseny résztvevőinek 
egy szabadon választott és a Kazinczy-
díj Alapítványi Bizottság által kijelölt 
kötelező szöveget kellett felolvasniuk. 
A feladat a szöveg értő, tartalmának 
és stílusának megfelelő hangú 
tolmácsolása volt. Ez a versenyforma 
az ifjúság anyanyelvi nevelését, a 
beszédkultúra javítását szolgálja. A 
versenyzők teljesítményét általános 
iskolai tanárokból álló zsűri értékelte. 
A versenyzők emléklapot, a kategóriák 
helyezettjei pedig oklevelet is kaptak. 
Intézményünket négy tanuló képviselte 
ezen a megmérettetésen. Az 5-6. 
osztályosok versenyében Kaszás Dávid 
és Balog Péter 6. b osztályos tanulók 
indultak. Balog Péter 3. helyezést 
ért el. A verseny a 7-8. osztályos 
korcsoportban felmenő rendszerű, 
itt Ujvári Eszter és Botos Lujza 7. 
b osztályos tanulóink mutathatták 
meg tehetségüket. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy ennek a kategóriának 
az első helyezettje Botos Lujza lett, 
aki képviseli területünket a regionális 
döntőn, Kisújszálláson. 
Gratulálunk a versenyzőknek és 
felkészítő tanáruknak, Kázmér-Bálint 
Zsuzsa tanárnőnek.

Kazinczy-verseny
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Alföldi AsZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei

Kovács Zoltán, iskolánk volt tanulója 
égetettcukor torta készítési bemutatót 
tartott diákjainknak.

Köszönjük szépen!

Cukrászbemutató

A kiállításon a legmodernebb 
növénytermesztési, állattenyésztési 
és kertészeti gépekről, a precíziós 
gazdálkodás digitális megoldásairól, 
a tápanyagutánpótlás legújabb 

lehetőségeiről kaptunk ismertetőt. 
Diákjaink láthatták többek között 
a fejőrobot, illetve az automata 
körmözőkaloda működését is.

AGrOmashEXPO és AgrárgépsHOW

                                           

                                                                    

AGRÁRFÓRUM
az Alföldi ASzC Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban

Időpont: 2023. február 23. 10 óra
Helyszín: az Alföldi ASzC Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tornaterme 
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.

Program:
10:00-10:15 Köszöntőt mond Dankó Béla országgyűlési képviselő és Toldi Balázs, 
Gyomaendrőd Város Polgármestere

10:15-11:30 A Közös Agrárpolitika 2023-2027 évek közötti kihívások, lehetőségek.
Előadó: Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakmai Főigazgató 
helyettese.

11:30-12:00 Mezőgazdasági vízgazdálkodási lehetőségek az Alföldön
Előadó: Prof. Dr. Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora

12:00-12:30 Szendvicsebéd

12:30-13:00 Az Agrár Ágazati Képzőközpontok jelentősége, lehetőségei az 
agrárszakképzésben
Előadó: Dr. Horváth József az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója és Dr. 
Kalmár Éva az Alföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

13:00-13:30 A duális képzés helyzete a vállalkozók szemszögéből
Előadó: Búza Tamás mezőgazdasági vállalkozó

13:30-14:00 Generációváltás az agráriumban, az ERASMUS programok szerepe a 
fiatalok pályán tartásában
Előadó: Davidovics László, az Alföldi ASzC Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója

A rendezvény fővédnöke: Dr. Nagy István Agrárminiszter
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Az ünnepi készülődés, a karácsonyra 
várakozás a gimnáziumban már nov-
ember végén elkezdődött. Az adven-
ti gyertyagyújtások alkalmával Vatai 
Gyula evangélikus hitoktató, Soczó 
Géza katolikus hittantanár, Papp Tibor 
református tiszteletes úr, valamint 
Czank Gábor katolikus plébános atya 

gondolatait hallgathattuk meg. Bula 
Boglárka 11.A osztályos tanulónk sza-
valatával járult hozzá a városi gyertya-
gyújtás ünnepéhez. Az osztályoknak 
teremdíszítő versenyt hirdettünk, így 
az iskola karácsonyi köntösbe öltözött. 
Ennek szervezését a DÖK irányítot-
ta Rudner Anett tanárnő vezetésével. 
Nekik köszönhetjük a sütivásárt is, ahol 
házi készítésű finomságokat vehettünk 
és az így összegyűlt támogatásokból a 
diákönkormányzat a teremdekorációs 
verseny helyezettjeit jutalmazta. A téli 
szünet előtti utolsó napon pedig a 9.A 
osztály karácsonyi műsorát nézhettük 
meg. A diákok egy téli mesét adtak elő 
ajándékul a gimnázium többi tanulójá-
nak.

Decemberi ünnepi készülődés

A gimnázium Honvéd Kadét 
képzésében részt vevő diákok 
számára feladat az is, hogy történelmi 
eseményeinkről megemlékezzenek, 
túráik során történelmi helyszíneket 
látogassanak meg, emlékműveknél 
koszorút helyezzenek el, ezzel is segítve 
kialakítani bennük a hazafiasság érzését. 
A doni csata kapcsán Nagy Ádám tanár 
úr mesélt dédapjára emlékezve, aki ő 
maga is jelen volt a Don-kanyarban és 
néhánya volt azoknak, akik élve tértek 
haza onnan. A történelem órákon a doni 
túlélőkkel készített dokumentumfilmet 
tekintették meg a diákok, amelyben 
a megmenekülésükről és az átélt 
hadi cselekményekről beszéltek. A 
12.B osztály az akkori eseményekről 
tudósító, általuk készített újsággal 
rótta le tiszteletét a hősök emléke előtt, 
mely újságot az iskola többi diákja a 
folyosón elhelyezett tablóval együtt 
megtekinthetett. Az emlékhét keretén 
belül a kadét tanulók patronálójukkal, 
Nagy Ádám tanár úrral helyeztek el 
koszorút a világháború áldozatainak 
emlékművénél.
A Honvédelmi Sportszövetség 
keretéből pályázat útján egy nagyobb 
összegű támogatást sikerült elnyernie 
iskolánknak. Ez az összeg lehetővé 
teszi, hogy anyagilag támogassuk a 
Honvéd Kadét képzés gyakorlati és 
élmény részét, pl. paintball játékra, 
belépőkre, távolabbi helyszínekre való 
utazásra, színvonalas programokon 
való részvételre költhetjük. Ilyen 
esemény volt a DON80 című Honvéd 
Kadét Vándorkupa lövészverseny is. A 
szarvasi Honvédelmi Sportközpontban 
január 18-án megrendezett versenyen 
iskolánk tanulói egy előadást hallgattak 
meg a doni katasztrófáról és korabeli 
egyenruhákat tekintettek meg egy 
kiállítás keretében. A versenyen szépen 
szerepeltek, sok ismeretet és élményt 
gyűjtöttek. Kísérőjük a Kadét Program 
instruktora Nagy Ádám tanár úr.

Don 80

szent Gellért Katolikus Általános iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

Gimnáziumunk jövő tanévben induló 
kilencedik évfolyamának terveink sze-
rint Buza Hajnalka (általános tantervű 
osztály) és Deliné Dobó Tünde (emelt 
óraszámú idegen nyelvi osztály) tanár-
nők lesznek az osztályfőnökeik. Őket 
szeretnénk röviden bemutatni. Tünde 
néni matematika-német, Hajni néni 
matematika-fizika szakos középiskolai 
tanár. Mindketten iskolánk jogelődjé-
ben, a helyi Kner Imre Gimnáziumban 
kezdték pályájukat. Gyermekeik is (öt-
ből négyen) nálunk érettségiztek, ma 
már mindegyikőjük az érettségi után 
felsőfokú tanulmányait folytatja. Szülői 
és tanári oldalról is megtapasztalhatták 
a középiskolai korosztály minden szép-
ségét és az ezzel járó kihívásokat is az 
elmúlt években. Mindketten arra törek-
szenek, hogy a bennünket választó di-

ákok jól érezzék magukat középiskolás 
éveik alatt, minden diák a képességeihez 
mérten a legjobbat hozza ki magából 
mind a tanulmányait, mind az emberi 
kapcsolatait illetően. A többi kollégához 
hasonlóan szívesen irányítják érdeklődő 
diákjaikat egy-egy érdekes és hasznos 
tanulmányi verseny felé, és segítségük-
re vannak a közép- és emelt szintű érett-
ségire való eredményes felkészülésben 
is. Mindketten vallják, hogy a nálunk 
érettségiző diákok is képesek megtalál-
ni helyüket és számításaikat is az élet 
minden területén. Hiteles személyes ta-
pasztalatokért keressék volt diákjainkat 
is. A gimnázium minden eddigi képzé-
sét indítja az őszi tanévtől, kiegészítve 
a Honvéd Kadét programmal. A fényké-
peket köszönjük Koloh Judit és Lovász 
Judit fotográfusoknak.

Osztályfőnökök az őszi tanévkezdéskor
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szent Gellért Katolikus Általános iskola és Gimnázium hírei
Gimnáziumi egység

Intézményünk január 27-én tartotta 
szalagavató ünnepségét. Az esemény 
17 órakor a köszöntésekkel kezdődött, 
majd 29 végzős diák sorakozott fel osz-
tályfőnökeik, Tóthné Stibán Erika és 
Debreceniné Barancsi Emese vezetésé-
vel általános iskolánk tornatermében. 
Sok diákunknak jelent ez a helyszín 
többet, mint egy egyszerű tornaterem, 
hisz többen itt kezdték az általános 
iskolai tanulmányaikat. A bevonulás 
után Tóth Ferenc intézményvezető ün-
nepi gondolatai következtek, ezután a 
műsor kezdeteként az avató évfolyam 
nevében Balog Brendon 11.A osztályos 
tanuló köszöntötte a végzős diákokat, 
majd következett az ünnepi műsor útra-
való gondolatokkal és az énekkar meg-
ható előadásával. Szervező és felkészí-
tő tanáraik Varsányi Gyula, Gecseiné 
Sárhegyi Nóra és Bernáthné Butsi 
Erika. A végzősök gondolatait Kónya 
Evelin 12.A osztályos tanuló tolmá-
csolta. A mókás iskolai programokra, 
tanáraik kitartó türelmére és gondosko-

dó szeretetére mindig hálával fognak 
emlékezni. Az ünnepi gondolatok után 
a szalagtűzés meghitt percei következ-
tek, majd a táncoké lett a főszerep. A 
12.A osztály táncának címe „Hétfő 
reggel” volt, kicsit visszarepítve a kö-
zönséget az időben és meglepetésként 
idén keringőt is láthattunk, majd a 12.B 
osztály „RetroMetro” című tánca kö-
vetkezett, vidám hangulatot varázsolva 
a színpadra. Mindkét táncot taps kísér-
te, bíztatva a kissé megilletődött diá-
kokat. A koreográfiákat készítette és a 
táncokat betanította Weigertné Gubucz 
Edit. A szalagavató ünnepség a végzős 
diákok és szüleik táncával ért véget. A 
szalagtűzés a gimnáziumi évek egyik 
legfontosabb eseménye, a szalag ki-
emeli a végzős diákokat a többi évfo-
lyam tanulói közül és ruhájukra tűzve 
emlékezteti őket, hogy hamarosan ki-
kerülnek az iskola védő falai közül és 
új életforma vár rájuk. Tantestületünk 
ehhez kíván nekik sok sikert, erőt és 
kitartást.

szalagavató ünnepségünk
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Tájékoztatás
Kedves látogatók!

A megemelkedett energia árak miatt sajnos korlátoznunk kellett a fűtési szezonban a közösségi tereink használatát. 
A Képviselő-testület döntése alapján a Kállai Ferenc Művelődési Ház és a Szent Antal Népház esetében részleges 

bezárást hajtottunk végre.
A Népház épületét lezártuk, csupán a Szent Antal zarándokház működik, ahol fogadjuk a szállóvendégeket és a civil 

csoportokat. 
A Kállai Ferenc Művelődési Ház színháztermét és a Kner termet lezártuk. Az irodaépületben lévő Kállai teremben 

folyamatosan várjuk a csoportokat, a földszinti és emeleti táncpróbatermekben, pedig előre egyeztetett időpontokban 
tudunk helyszínt biztosítani a művelődő közösségeknek. 

Az intézményünk telephelyei (Endrődi Tájház, Bárka Látogatóközpont, Körös Látogatóközpont) előzetes 
bejelentkezéssel látogathatóak. A telephelyeink nyitvatartásáról az intézményünk honlapján tájékozódhat. Reméljük 

hamarosan kitavaszodik és a régi megszokott rendben fogadhatjuk látogatóinkat. Addig is megértésüket kérjük!

Tisztelettel: Dr. Szonda István megbízott igazgató
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház

február 13-án 
nyit újra a liget fürdő

A Liget Fürdő másfél hónap tervezett 
karbantartás után, 2023. február 13-tól várja 
újra vendégeit. A magas energiaárak miatt a 
fürdő az idei év első felében csak részlegesen 
lesz nyitva. Március végéig a gyógyászati 
kezelések, a két beltéri gyógymedence valamint 
a szauna lesz elérhető, a belső medencetér 
(tanuszoda, lazító medence, gyermekmedence) 
pedig előreláthatóan április 1-től várja 
a vendégeket. Az év eleji karbantartás 
részeként a gyógyászati öltözők szinte teljesen 
megújultak. Az öltözőszekrények cseréje 
mellett a vizes blokkokban lévő csaptelepek 
cseréje, kapaszkodók, szappantartók pótlása 
megtörtént, illetve a gyógymedencéknél lévő 
lámpatestek is ki lettek cserélve. A medencetest 
javítása, fugázása valamint a lábmosók 
felújítása is befejeződött.
Az idei évben is mindent megteszünk, hogy 
az ízületi és reumatológiai problémákkal 
küzdő betegek számára kedvező feltételekkel 
biztosítsuk gyógyászati kezeléseinket, éppen 
ezért február 13-tól mindössze 200 Ft-ba fog 
kerülni egy kezelés azon betegek számára, 
akik a társadalombiztosító által finanszírozott 
60 kezelés mindegyikét igénybe veszik. 
Dr. Nagy-György Éva reumatológushoz 
időpontfoglalásra és a gyógyászati kezelésekkel 
kapcsolatos bővebb információ kérése a fürdő 
pénztárában vagy a 66/386-039-es telefonszám 
1-es mellékén van lehetőség.
Az idei év újdonsága, hogy bevezetésre kerül 
egy 10+1 alkalmas Kállai bérlet, mellyel 
elsősorban azoknak szeretnénk kedvezni, akik 
több alkalommal látogatják a fürdőt. A belépők 
és a szolgáltatások árait kénytelenek leszünk 
emelni, ugyanakkor törzsvendégeink számára 
jó hír, hogy a bérletek árait az idei évben a 
fürdő vezetősége nem tervezi emelni.
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Abigél Országos Minősítő 
Táncfesztiválon volt a Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület Hódmezővásárhelyen, 
az elmúlt év végn. Négy arany, négy 
ezüst eredménnyel gazdagodtak 
a mazsorett lányok. Tradicionális 
kategóriában: a Fejérvári induló, 
valamint a Zászlós mini formáció 

és Izsó Éva, Jónás Izabella pompon 
szólója: arany minősítés lett! További 
négy kategóriában: a botos mini 
formáció, a pompon mini formáció, 
valamint Szilágyi Zsófi és Izsó Éva 
botos szólója: ezüstminősítés kapott! 
Gratulálunk mindenkinek! Hajrá 
Színfolt továbbra is!

Minősítő versenyen a színfolt

A tornászok a hosszú téliszünet után 
egyből belevágtak a munkába, mert 
januárban két verseny is várt a csapat-
ra. 2023.01.17-én a Torna Diákolimpia 
Körzeti versenyén vettünk részt, melyet 
a Szent Gellért Katolikus Általános Is-
kolában rendeztek, melyen kiemelkedő 
eredmények születtek a gyomaendrődi 
tornászok tekintetében. Így bizakodva 
készültünk a megyei döntőkre.
2023.01.24-én Gyomaendrődön – már 
3. éve – az I. és II. korcsoportos lányok 
és az I., II. és III-IV. korcsoportos fiúk 
versenyét. Békés megye különböző 
városaiból 24 csapat érkezett hozzánk, 
a Varga Lajos Városi Sportcsarnokba, 
hogy megküzdjön egymással, valamint 
az Országos Elődöntőbe való továbbju-
tásért.
Eredmények:
I.kcs-os - lányok versenyében: 2.hely: 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
(Bedő Bianka, Dian Zille, Gaál Bella, 
Hornok Dalma, Hornok Helka, Szerető 
Viktória). 4.hely: Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola (Bujdosó Cintia, 
Feke Miléna, Hornok Lili, Kis Virág 
Anna, Kocsis Janka, Vatai Boglárka)
6.hely: Kis Bálint Általános Iskola 
(Hornok Jázmin, Nyerges Kéla,  Szil-
ágyi Lara, Zrena Gréta)
II.kcs-os - lányok versenyében: 1.hely: 
Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. (Gellai 
Zoé, Gyuricza Nóra, Hinel Boglár-
ka, Komjáti Janka, Peschak Rebecca, 
Szujó Anikó). 3.hely: Szent Gellért 
Katolikus Ált. Isk. (Benyó Liliána, 
Gellai Maja, Kabai Lilla, Karkusz 
Enikő, Sócó Boglárka, Tóth Mirtill). 
5.hely: Kis Bálint Ált. Isk. (Barta Kin-
ga, Hegedűs Janka, Kudor Csenge, 
Plébán Hanna, Szendrei Hanna)
Az egyéni összetett eredményei:
I.kcs: 4.hely - Hornok Helka (Rózsa-
hegyi), 5.hely: Feke Miléna (Szent 
Gellért), 6.hely - Gaál Bella (Rózsa-
hegyi). II.kcs: 1.hely: Gyuricza Nóra 
(Rózsahegyi), 2.hely: Barta Kinga 
(Kis Bálint), 3.hely: Gellai Zoé (Ró-
zsahegyi) 5.hely: Tóth Mirtill (Szent 
Gellért).

FIÚK - egyéni összetett: 
I. Korcsoport: 2.hely: Hornok Bojta 
(Rózsahegyi). II. Korcsoport: egyé-
ni versenyzőként indult, és nagyon 
szépen helyt állt a versenyen Hornok 
Bence (Kis Bálint). II-IV. Korcsoport: 
1.hely: Csipai Csongor (Kis Bálint), 
2.hely: Félix Patrik (Rózsahegyi), 
3.hely: Szunyog Hunor (Kis Bálint) 
Gyomaendrőd.
2023.01.26-án Békéscsabára utaztuk, 
ahol megrendezték a III-
IV. korcsoportos lányok-
nak a Torna Diákolimpia 
Megyei Döntőjét. Gyo-
maendrődről két csapat-
tal és két egyéni verseny-
zővel érkeztünk erre a 
versenyre.
2. helyezett - Szent Gel-
lért Katolikus Ált. Isk. 
(Bujdosó Gréta, Hoffman 
Hanna, Simonyi Nóra, 
Tóth Kamilla). 3. helye-
zett - Rózsahegyi Kál-
mán Ált. Isk. (Gubucz 
Kata, Samu Hanna, So-
mogyi Dorina, Szikszai 
Szelli). Egyéni összetett 
eredmények: 1. helyezett 
- Csipai Csenge (Kis 
Bálint), 3. hely: Furka 
Dorka (Kis Bálint),  
4. hely: Tóth  

Kamilla (Szent Gellért), 6. hely:  
Hoffman Hanna (Szent Gellért)
A lányokkal és a fiúkkal együtt a Tor-
na Diákolimpia Országos Elődöntő-
jén Gyomaendrődről 5 csapattal, és 
9 egyéni versenyzővel képviseljük a 
városunkat, az iskolájukat és az egye-
sületünket. Szívből gratulálunk Min-
denkinek és nagyon büszkék vagyunk 
MINDEN VERSENYZŐNKRE! 

A gyerekek felkészítői: Gergely  
Orsolya, Szilágyi Csilla, Katona Ákos

4 tornász bajnoki cím a megyei döntőkről
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2022. decemberben került 
megrendezésre Hajdúnánáson a XVII. 
Hódos Imre meghívásos nemzetközi 
birkózóversenyen. Egyesületünket 
Szűcs Csaba /diák I. kategória/ és 
Klein Levente /gyerek I.  kategória/ 
képviselte.  Büszkék lehetünk rájuk 
hiszen mindketten aranyéremmel 
tértek haza, ennél szebben nem is 
zárhatták a 2022-es évet. Köszönjük 
a szülők egész éves támogatását és 
gratulálunk versenyzőinknek az elért 
szép eredményekhez.

Hencz WSE

Birkózás

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, 
hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, 

postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

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

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

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

K Z Szelektív 
hulladék SZ Lom 

hulladék LKommunális hulladék Zöld 
hulladék 

A körzetek részletes utcajegyzéke a www.dareh.hu honlapon található.
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