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Nem volt könnyű az idei év sem. 
Amikor tavaly, az év végén boldogabb, 
egészségesebb új évet kívántunk, 
reméltük, hogy 2021-es év talán jobb 
lesz. Sajnos, ez nem így történt. Itt 
maradt a koronavírusjárvány, ismét 
sokan megbetegedtek, sok volt a 
halottunk is. Úgy látszik, hosszú 
ideig számítanunk kell arra, hogy 
életünket ez a külső tényező határozza 
meg. Közös érdekünk, hogy még 
nagyobb figyelemmel, türelemmel és 
érzékenységgel forduljunk egymás 
és környezetünk felé. Érezzünk 
felelősséget tetteink iránt, kimondott 
szavainkért vállaljunk felelősséget. 
Ne bántsunk, ne ártsunk, segítsük 
egymást, összefogással védjük meg 
elért eredményeinket, becsüljük 
meg értékeinket! Remélem, hogy 
békességben, szeretetben töltik 
a karácsonyi ünnepeket és hogy 
egészségesebb, boldogabb új 
esztendő vár mindenkire!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
nevében áldott, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket, 
eredményekben gazdag, egészséges, 
boldog új évet kívánok minden 
gyomaendrődinek!

Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Gyomaendrődiek!
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Továbbra is Dr. Magyar Hajnalkával 
köt szerződést az önkormányzat
2022. január 1-től kezdődően, 
határozatlan idejű feladat-ellátási 
szerződést köt az önkormányzat az 
M-Med Egészségügyi Szolgáltató 
Kft-vel, a 7. sz. háziorvosi körzet 
területi ellátási kötelezettséggel 
történő működtetésére. A feladatot 
továbbra is Dr. Magyar Hajnalka látja 
el. A szerződéskötés indoka: a 2016. 
november 7-én, 5 évre kötött szerződés 
időtartama lejárt, ezért vált szükségessé 
a hosszabbítás. 

Emelkednek a helyijáratú közlekedés 
díjai
Jóváhagyta a képviselő-testülete 
a Mobilbusz Közlekedési Kft. az 
önkormányzati támogatás mértékének 
és a menetdíjak emelésére, továbbá a 
menetrend módosítására vonatkozó 
kérelmét. Az áremelési kérelmet a 
társaság a jelentős üzemanyagár, 
valamint a minimálbér emeléséből eredő 
költségnövekedéssel indokolta. A 2022. 
január 1-től alkalmazandó menetdíjak: 
egy utazásra érvényes vonaljegy 
ára:270,-Ft, teljes árú havi bérletjegy 
ára: 3500,-Ft. Kedvezményes (tanuló/
nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 830,- Ft.  

Petőfiről szóló könyv kiadását 
támogatja a Polgármesteri Alap
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési 
Alapítvány egyedi támogatási kérelmet 
nyújtott be egy újabb kiadvány 
támogatására. A készülő könyv Petőfi 
Sándor és családja Gyomán történő 
átutazásának emlékére készül, „Útban 
Segesvár felé” címmel. A könyvet 
Babos László szerkeszti. A 2022-
ben megjelenő kiadvánnyal a szerző 
és az alapítvány csatlakozik a Petőfi 
Sándor-Emlékév gyomaendrődi 
eseményeihez és Gyomaendrőd 
létrejöttének 40. évfordulója 
megünnepléséhez. A kiadványhoz a 
Polgármesteri Alap nyújt 150.000 Ft-
os, vissza nem térítendő támogatást. 

Közbeszerzési eljárás indul a 
fürdőberuházás kivitelezésére
A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és 
Kemping fejlesztésére 2020-ban indult a 
projekt előkészítése. Azóta lefolytatták 
a tervezésre kiírt közbeszerzési eljárást 
és a műszaki tervek átvételével szinte 
teljes egészében elkészült a beruházás 
előkészítése. A Kisfaludy2020-
al kapcsolatos feladatokból még 
hátra van a feltételes közbeszerzési 

eljárás lebonyolítása és az Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) 
befejezése. Az RMT elkészítésére külső 
vállalkozóval kötöttek szerződést. A 
befejezéséhez a közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlati ára is szükséges. Ezért 
szükségessé vált a közbeszerzési 
eljárás megindítása a kivitelezésre. Az 
ajánlatot az alábbi tartalommal írták ki: 
a „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő 
és Kemping fejlesztése” tárgyú építési 
beruházás kivitelezése projektet a 
meglévő cca. 4 ha alapterületű fürdő 
területén és részben a csatlakozó 
közterületen kell végrehajtani. 
A megvalósítandó projektelemek:  
1. Csendes wellness, új épület, 2 db 
kezelő helyiséggel, 1db 12 férőhelyes 
finn szauna, 1 db 6 férőhelyes aroma 
szauna, 1 db 6 férőhelyes infraszauna, 
1 db 6 férőhelyes gőzfürdő, 
vizesblokkokkal és zuhanyzókkal, 
pihenőtérrel, merülő medencével. 
A hasznos alapterülete: cca. 120 m2 
Továbbá egy kültéri gyógymedencét, 
mely gyógyvízzel üzemel, 
vízfelülete kb.71 m2 vízmélysége 
110 cm. Fedett teraszterület: 30 m2; 
Nyitott teraszterület kb.170 m2.  
2. Uszoda-épület öltözőinek és 
vizesblokkjainak felújítása: A meglévő 
öltözőhöz tartozó vizesblokkok teljes 
felújítása. Cca.: 60 m2 alapterületen.  
3. Pihenő medence és terasz 
kialakítása: Az uszoda épület mögött 
a beltéri pihenőmedence mellett, kerül 
kialakításra. Megközelítése az uszoda 
épületből, valamint szabadtéren két 
irányból történik. A medence kevert 
vízfelülete kb. 81m2 vízmélysége 
110 cm. A medence részben fedett, 
acélvázra erősített ponyva szerkezettel. 
A terasz alapterülete cca 160 m2.  
4. Apartmanházak kialakítása: 
8 db azonos méretű, azonban 
háromféle kialakítású apartmanház 
kerül kialakításra. Összesen cca. 
400 m2 hasznos alapterülettel.  
5. Gyógymedence rész felújítása, ill. 
átalakítása súlyfürdővé: Az épületében 
található két darab gyógymedence 
állapota esztétikailag valamint 
műszakilag is elavult. Az egyik 
medence etonszerkezetének teljes 
elbontása, majd új tartószerkezet, 
vízszigetelés, vízelvezetés és burkolat 
tervezése szükséges. A másik 
medence vízszigetelése, vízgépészeti 
elemeinek és burkolatának cseréje. 
Az első vízfelülete cca. 7 m2 a 
második vízfelülete cca. 18 m2.  
6. Csúszdapark: Jelenleg nagyrészt 
beépítetlen, illetve egy termálvíz 

tárolóval beépített cca. 1 000 m2 
alapterületen, 6 db csúszda kialakítása, 
alapozással, horganyzott acél tartó 
szerkezettel, feljáró lépcsőkel, érkező 
medencével, vízgépészettel. 4 db 
csúszda meglévő csúszdatestekből 
lesz építve, 2 db újonnan beszerzett 
csúszdatestekből. A meglévő, 
felújítandó termálvíz tározó tetején egy 
új örvény medencét kell kialakítani.  
7. Meglévő étterem-söröző kibővítése 
és felújítása: A meglévő étterem 
épületének belső és külső átalakítása 
és energetikai korszerűsítése. 
Homlokzaton 15 cm vastagság 
hőszigetelés építése 273 m2 felületen 
és magastető szigetelés 422 m2 
felületen. Hasznos alapterülete: 
meglévő: 210 m2, tervezett: 340 m2.  
8. A Semmelweis utcán 43 férőhelyes 
parkoló kialakítása: Meglévő nem 
szabványos parkolóhelyek helyén új 
burkolt parkolóhelyek kialakítása.  
9. Belső közlekedő utak fejlesztése: 
A fürdő és kemping kiszolgálására, 
meglévő utak bontása, új utak építés.  
10. Kerítés felújítása: A fürdő ingatlanát 
határoló jelenlegi kerítés elbontását 
követően 2D pontheggesztett táblás 
kerítés betétekkel és oszlopokkal új 
kerítés kerül kialakítása különböző 
méretű kapukkal. Cca:615 m hossz  
11. Elektromos kisautópálya 
kialakítása: A fürdő területén új 
elektromos kisautó pálya kerül 
kialakításra 220 m2 felületen. 
Pályaszerkezet: 20 cm homokos 
kavics, 10 cm CKT, 5 cm AC11 aszfalt.  
12. Energetikai projekt: A fürdő 
területén található termálkútról 
üzemelő meglévő légcserélő 
berendezések új energiahatékony 
berendezésre cserélődnek le. A 
villamosenergia: új 50kWp kapacitású 
napelempark kerül kialakításra egy 
acél vázszerkezetű fedett kerékpár 
tárolók tetőszerkezetén. A kerékpár 
tárolók össz. alapterülete kb. 270 m2.  
13. Informatikai fejlesztés: A fürdő 
meglévő hálózatához kapcsolódó 
informatikai és beléptető rendszer 
kiépítése. A rendszer kezeli a fürdő 
főbejárati, a kemping bejárati, az 
apartmanok bejárati, a wellness 
bejárati, a csúszda rendszer bejárati és 
a vendéglátó egység bejárati kapuit. 
A fürdőberuházás eléri azt az 
összeghatárt, amely szerint a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt kizárólagos hatáskörrel látja el 
a beruházás-lebonyolítói, építési 
műszaki ellenőri, tervellenőri és 
járulékos közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatokat.

A képviselő-testület novemberi döntéseiről
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A 100 éves Magyar Birkózó Szövetség 
2021. november 3-án Gyomaendrődre 
érkezett Jubileumi Országjárása során. 
Településvezetőknek, intézmény-
vezetőknek és sportvezetőknek adtak 
át ajándékokat, a magyar birkózó sport 
támogatásának elismeréséül. Toldi 

Balázs polgármester Centenáriumi 
Díszoklevelet vehetett át az egyesület 
elnökségi tagjától, a háromszoros 
világbajnok, olimpiai ezüstérmes, 
Európa-bajnok birkózó, később 
szövetségi kapitány, majd szövetségi 
szakmai alelnök Komáromi Tibortól.

Gyomaendrődön ünnepeltek a birkózók

Magyarország Kormánya támogatásnak 
köszönhetően D típusú sportpark 
épült az Október 6. Lakótelepen. 
A Nemzeti Szabadidős Egészség 
Sportpark Program keretén belül az 
ország számos pontján valósultak meg 
ingyenes sportolást biztosító közösségi 
kondiparkok. Az állami program 
alapvető célja, hogy olyan közösségi 
terek kerüljenek az ország minél 
több településén kialakításra, ahol 
valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól 
az idősebbekig aktívan töltheti el 
a szabadidejét igényes szabadtéri 
létesítményekben, amelynek révén 
elérhető, hogy 
• az aktív életvitelt, mozgás-

gazdag életmódot folytatók száma 
növekedjen;

• a mindenki számára elérhető 
sportolási lehetőségek száma 
gyarapodjon;

• az integráció és az 
akadálymentesség biztosítva 
legyen;

• a sporteszközök használatának 
köszönhetően a lakosság egészségi 
állapota javuljon;

• a sportolás a mindennapi életünk 
alapvető része legyen.

Gyomaendrőd is pályázatot nyújtott be 
egy sportpark létesítésére. A pályázat 
megvalósítását az állam végezte, 
városunknak csak a területet kellett 

biztosítania. A most átadott D típusú 
sportpark mintegy 150 m2-nyi területű, 
gumiborítású felületén elhelyezett 
eszközök húzódzkodás, tolódzkodás, 
fekvőtámasz, hasizom erősítés, 
hátizom erősítés, létramászás, 
lépcsőzés, függeszkedés mozgások 
végzését segítik.

Elkészült a sportpark

Gyomaendrőd Város Képviselő-
testülete a szociális rendelet 
módosításával 2022. január 1-től 
új rendkívüli települési támogatás 
bevezetését fogadta el.
A születési települési támogatás az 
újszülött gyermeket saját családjukban 
nevelők részére, kiadásaik 
mérsékléséhez nyújtott egyszeri, 
pénzbeli ellátás.
A gyermek fogadásának előkészítéséhez 
rendkívüli települési támogatásban 
részesíthető az a személy, 

- akinek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek 800 %-át (228.000,-Ft), 

- a gyermek megszületése előtt 
legalább egy évvel és a ké-
relem benyújtásakor is ren-
delkezik Gyomaendrőd város 
közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel, és élet-
vitelszerűen ott tartózkodik, 
valamint 

- az újszülöttet saját háztartásá-
ban neveli, gondozza.

A támogatás igénybevételére bármelyik 
szülő jogosult, a támogatás egy 
gyermek tekintetében egy alkalommal 
állapítható meg. A támogatás összege 
gyermekenként 20.000,-Ft.
A támogatás a gyermek születésétől 
számított három hónapon belül 
igényelhető.
A támogatásra jogosult az az 
örökbefogadó szülő és - a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekvédelmi szakellátásban 
részesülő gyermek gyámja kivételével 
- a gyám is, amennyiben fenti 
feltételeknek megfelel, és a támogatásra 
való jogosultságát az örökbefogadást 
engedélyező, vagy gyámrendelő 
határozattal igazolja. Ebben az 
esetben a kérelem a gyámságról és 
az örökbefogadásról szóló döntés 
véglegessé válásától számított 3 
hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 
1 éves korának betöltéséig igényelhető

A születési támogatás iránti kérelem 
az önkormányzat által erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványán 
nyújtható be, 2022. január 3. napjától 

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálatán (5500 
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) 
ügyfélfogadási időben.

A születési támogatás iránti 
kérelemhez csatolni kell az újszülött 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonatának másolatát, valamint a 
jövedelemigazolást. 

Születési támogatás
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A képviselő-testület jóváhagyta azt 
az előterjesztést, amely a 2022-es 
évet Kner emlékévvé nyilvánítja. A 
következő évi kulturális programnaptár 
összeállításakor merült fel, hogy a Kner 
nyomda alapításának jövő évi, 140 
éves évfordulója alkalmából kulturális 
rendezvényekkel emlékezzünk meg a 
nyomdaalapító, a polgárosodó Gyoma 
egyik legjelentősebb alakítójáról Kner 
Izidorról és a magyar könyvészetet 
megújító tipográfus, nyomdász, 
könyvművész, Kner Imréről.  Az 
emlékév célja, hogy ráirányítsa a 
figyelmet a Knerek Gyomára, a 
magyar nyomdaiparra, a könyvészetre 
gyakorolt kimagasló hatására, ezek 
mellett a Kner család többi tagjának 
élete, sorsa, munkássága is kerüljön a 
figyelem középpontjába. Az év során: 
tudományos konferenciát szervez 
a Szent Antal Népház vezetője Dr. 
Szonda István. Más alkalommal Dr. 
Erdész Ádám Kner Albertről szóló 
legújabb kutatásait és könyvét mutatja 
be. A Kner emlékévhez kiállítások 
kapcsolódnak majd, valamint 
on-line játékok. Lesz Kner séta, 
amelynek során a városban található, 
a Knerekhez köthető emlékhelyeket 
lehet vezetett sétával megtekinteni, 
ismereteket gyarapítani. A Kner Sport 
Club megalakításának 110. évfordulója 

alkalmából sportrendezvények 
is lesznek. A programok mellett, 
megkezdődött a Kner emléktér felújítási 
tervének előkészítése is. Az elsősorban 
pályázati forrásból megvalósítandó 
térmegújítás érinti a Tudás Kútja 
felújítását is, ennek érdekében már 
megtörtént a kapcsolatfelvétel a 
tervező Kungl Györggyel. Az emlékév 
programjait, eseményeit folyamatosan 
mutatjuk majd be. Az emlékév 
együttműködő partnere a Kner 
Nyomda is. A kulturális programterv 
része, többek között, hogy városi szintű 
megemlékezés lesz a két település 
Gyoma és Endrőd egyesülésének 40. 
évfordulója alkalmából is. 
Parti Nagy Lajos Árnyékporocska – 
Kner Piroska szakácskönyv: a tervezett 
programsorozat könyvbemutatóval 
kezdődik. Ennek időpontja 2022. 
február 4. (péntek) 17 óra, helyszíne 
a Határ Győző Városi Könyvtár. 
A bemutatón az Árnyékporocska 
című, Kner Piroska életét bemutató 
kisregény írója, Parti Nagy Lajos 
mellett részt vesz Dr. Erdész 
Ádám, a MNL Gyulai Levéltár ny. 
igazgatója, aki hiteles információkkal, 
dokumentumokkal segítette Kner 
Piroska életének bemutatását. A 
könyvbemutatót Nyáry Krisztián író 
vezeti. Vendégeink sorában itt lesznek 

a Magvető Kiadó munkatársai is, 
akik részt vettek a könyvkiadásban. 
A program után a Körös Étteremben 
Kner Piroska vacsorán lehet 
részt venni. A vacsoraesten Kner 
Piroska receptjeit a Mautner Zsófia 
gasztroblogger mutatja be, Tímár Attila 
és Tímár Albin szakácsolimpikon 
mesterszakácsok közreműködésével. 
(A pontos részletekről januárban nyújt 
információt a könyvtár)

2022 – Kner Emlékév

A Békés Megyei Önkormányzat által 
kezelt Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében Békés 
megyében 2,5 milliárd forintból 
közel 14 kilométernyi mellékút 
újul meg. Az állami úthálózaton 
megvalósuló fejlesztés hét települést 
érint, Kétegyházát, Szarvast, 
Gyomaendrődöt, Sarkadot, Gyulát, 
Nagykamarást és Kevermest. 
Megújul a Gyula-Pitvaros-Makó, a 
Szarvas-Orosháza, a Gyomaendrőd-
Nagyszénás-Szentes, a Sarkad-
Országhatár, a Furta-Gyula és 

a Kevermes- Medgyesegyháza-
Orosháza összekötő út egy-egy 
szakasza. A felújítás során új kötő és 
kopóréteggel látják el az útfelületet, 
megújítják a meglévő vízelvezetési 
rendszert, valamint rendezik az 
útpadkát. A tervezett fejlesztések lakott 
területen belüli átkelési szakaszokat 
nem érintenek. 
A projekt megvalósulása esetén 
javul a települések és a térségben 
lévő munkahelyek elérhetősége, 
ezzel a munkaerő mobilitást és 
gazdaságfejlesztést is ösztönzi.

Újabb utak újulnak meg megyénkben
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Szeretnénk Önöknek bemutatni 
a Térségi Szociális Gondozási 
Központ keretein belül működő 
szociális alapszolgáltatást a Támogató 
Szolgálatot. A Támogató Szolgálat 
célja a fogyatékkal élő személyek 
önálló életvitelének megkönnyebbítése, 
elsődlegesen a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének 
segítségével, valamint önállóságuk 
megőrzése mellett a lakáson belüli 
speciális segítségnyújtás biztosítása.
Kik vehetik igénybe a szolgáltatást? 
Azok a személyek, akik
- fogyatékossági támogatásban vagy 
emelt összegű családi pótlékban 
részesül, akik mozgásszervi, látási, 
hallási, értelmi, illetve halmozottan 
sérültek 
- autizmussal vagy pervazív fejlődési 
zavarral élők
- vakok személyi járadékában 
részesülők.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. 
Az igénylő vagy törvényes képviselője 
kérelmére történhet.
A kérelemhez mellékelni kell a 
szociális rászorultságot igazoló 
dokumentumokat (fogyatékossági 
támogatásról szóló határozat, emelt 
családi pótlékról szóló határozat vagy 
igazolás).

A Támogató Szolgálat 
szolgáltatásainak szakmai 
tartalmáról:
- Személyi segítés keretein belül 
háztartási segítségnyújtás, gondozás, 
tanácsadás, felügyelet, esetkezelés 
történik szakképzett gondozónők 
segítségével.
- A személyi szállítás alapvető 
szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatás, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása 
akadálymentesített gépjárművel.

A fenti szolgáltatásokat a hét öt napján 
vehetik igénybe a szociálisan rászorult 
személyek.
Térítési díj:
- személyi segítés 270 Ft/ óra
- személyi szállítás 100Ft/km
Ha Ön, vagy hozzátartozója érdeklődik 
a szolgáltatások iránt, kérjük jelezze 
igényét az alábbi elérhetőségeken: 
Térségi Szociális Gondozási Központ
5500 Gyomaendrőd
Mirhóháti u.1-5.
gondozasikp@gyomaendrod.hu
Tel: 06-66/386-991 vagy a  
06-20-223-4320

Véháné Jánosik Zsuzsanna
intézményvezető

Bemutatkozik a Támogató Szolgálat

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület október hónapban online 
versenyzett a World Championship of 
Majorette-sport & Merry Majorette 
International Cup 2021. vagyis a 
Mazsorett Világbajnokságon: Szilágyi 
Csilla senior pompon szólójával a 
dobogó második fokára állhatott 
ragyogó versenyzésével. Szilágyi 
Zsófi botos szólójával szintén második 
helyezett lett. A Szilágyi lányok 
oszlopos tagjai az táncegyesületnek 
és dobogós eredményükkel méltán 
beírják nevüket a mazsorett sport 
életébe! Zászlós mini formációban: 
a negyedik helyezésnek örülünk: 
Cziczár Noémi, Izsó Éva, Medve 
Dorka, Szilágyi Csilla és Farkas 
Orsolya személyében. Czinczár Noémi 
tánc asszisztens pedig tradicionális 
botos szólójával ötödik helyezett lett! 

Gratulálunk mindenkinek! November 
hónapban Mezőtúron, szövetségen 
kívüli versenyen voltunk a Dalma 
Dance Club SE rendezésében. Izsó Éva 
pompon szólója első, Szilágyi Zsófi 
botos szólója második, míg a zászlós 
trió: Izsó Éva, Medve Dorka és Farkas 
Orsolya személyében szintén második 
helyezett lett!
Október elején két napot töltött a Színfolt 
Nagyenyeden, a testvérvárosban, 
a Fehér Megyei Magyar Napokra 
voltunk hivatalosak. Nagyon jól 
éreztük magunkat! Köszönjük a 
meghívást és a barátságot Lőrincz 
Helga alpolgármester asszonynak, 
Toldi Balázs polgármester úrnak a 
támogatását, Poharelec Lászlónak 
pedig, hogy elvitte a legnagyobb 
mazsoretteket a testvérvárosba. 
Gyomaendrőd, 2021. november 26.

Hunya Jolán
Színfolt vezetője

Mazsorett hírek

Kapható az 
Omart könyvesboltban, 
a Sikér Kft. boltjaiban, 

a Color Shop 
papírboltban, 

a Bak trafikban és 
a Könyvtárban.

KAPHATÓ! 
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Hírek a Kistérségi Óvodából és Bölcsődéből
Betakarításhoz köthető hagyomá-
nyaink
Óvodánk szakmaiságának egyik leg-
főbb jellemzője, hogy gyermekeink-
kel megismertessük és újra átéljük 
magyar hagyományainkat, értékein-
ket. A XX. század eleji paraszti vi-
lágban, a betakarítást követően kife-
jezetten kedvelt volt Magyarországon 
a töklámpások készítése. Sok helyen” 
tökvicsorinak” hívták.  Óvodai és böl-
csődei csoportjainkban a „Tök jó na-
pok” keretében 
- bekukkantottunk Manócska és 
Mazsola tökházikójába
- tökgurító versenyt rendeztünk
- sült tököt majszoltunk, tökmagot vá-
logattunk és ropogtattunk
- megelevenedtek az Iciri-piciri ök-
röcskék 
- ügyes kezek „Tökfilkót” készítettek
Zöld Óvodaként együtt a gyerekek-
kel és családokkal gyűjtöttük össze 
óvodáink és a környezetünkben meg-
termett vadgesztenyét és továbbítot-
tuk a gyógynövény felvásárló felé. 
A kukoricával kapcsolatos hagyomá-
nyok felelevenítése is jó hangulatban 
jelentek meg kis közösségeinkben. A 
kukoricatörés, fosztás, morzsolás után 
elkészültek a csutkababák. Öröm volt 
látni, milyen önfeledten játszottak a 
kukoricaszemekkel, csutkákkal, ku-
koricaszárral. 
Márton napi hagyományaink 
Városunk Német Nemzetiségi 
Önkormányzata támogatásával, két-
nyelvű német nemzetiségi Süni cso-
portos gyermekeink főszereplésével 
jelentek meg heti tevékenységeink-
ben. Márton püspök és a libák törté-
nete ihlette az elkészült lámpásokat 
és alkotásokat. Rajzpályázatunk dí-
jazottjai: I. helyezett: Szabó Jázmin, 
II. Ujhelyi Anna, III. Bíró László, 
Különdíjas: Braun Miléna

Édesen indult a gyerekek napja
Egészséges, mézes reggelivel indult 
a nap november harmadik péntekjén. 
Immár nemcsak az ovisok, hanem 
Tipegőkert Bölcsődénkbe járó 
gyermekek részére is. Az idén újra 
csatlakoztunk az Agrárminisztérium 
és az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület rendezvényéhez.  A 
nem mindennapi reggelin a helyi 
méhészeknek köszönhetően jóízűen 
kóstolhatták meg a különböző 
fajtamézeket. Megismerték a méhek 
életét és a méhészek munkáját. A 
gyerekeken keresztül a családok felé 
is közvetítettük a mézfogyasztás 
fontosságát és népszerűsítettük a 
kiváló magyar (és gyomaendrődi! ) 
mézet. Köszönjük szépen városunk 
méhészeinek nagylelkű támogatását!
Intézményünk dolgozói az idén 
is nagy szeretettel és örömmel 
készítették el az idén is városunk 
adventi koszorúját. 

Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és 2022-re pedig 
jó egészséget és boldogságot 

kívánunk mindenkinek!
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Határ Győző Városi Könyvtár és a 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola közötti sikeres szakmai 
együttműködés, közös gondolkodás 
egyik szép példája, hogy az iskola  

tantestülete a könyvtárban 
tarthatta őszi nevelési 
értekezletét. A szakmai 
napon Ágostonné Farkas 
Mária igazgatónő és 
Dinyáné Bánfi Ibolya 
intézményvezető köszöntőjét 
követően Bajzáth Mária 
mesepedagógus tartotta meg 
interaktív előadását.
E g y ü t t m ű k ö d é s e k , 
közösségek, motivációk 
a népmesékben és a 
valóságban címmel - Bajzáth 

Mária előadó a mesék világából 
merített példákkal világított rá a 
nevelők megváltozott szerepére. A 
foglalkozás során a pedagógusközösség 
minden tagja szembesült azzal, hogy 

mesét hallgatni és mesét mondani 
mindenki tud. Feladatunk az, hogy  
türelemmel, bátran, sűrűbben 
alkalmazzuk ezt a képességünket. A 
mesékkel felébreszthetjük a gyermekek 
kíváncsiságát, gazdagíthatjuk 
szókincsüket, fejleszthetjük érzelmi- 
és képzeletvilágukat. A meséken 
keresztül egy életre utat mutathatunk 
tanítványainknak, ezáltal szakmai 
munkánk területén még hatékonyabban 
dolgozhatunk. A mese maga az élet, 
feltölti, támogatja a gyermeket, 
felnőttet, a mesélőt ugyanúgy elrepíti 
a mese bűvös-bájos világába, mint a 
hallgatóságot.
Köszönjük a meséket a Határ Győző 
Városi Könyvtár munkatársainak és 
Bajzáth Mária mesepedagógusnak!

A Határ Győző Városi Könyvtár vendégei voltunk

Immáron sokadik alkalom, hogy az 
évente megrendezésre kerülő Simonyi 
Imre versillusztrációs- és versmondó 
versenyre nevezünk iskolánkból, ame-
lyet Gyulán rendez a Karácsony János 
Katolikus Gimnázium. Idén a csodála-
tos Mogyoróssy János Könyvtár adott 
helyszínt a 21. nemes megmérettetés-
nek, amelynek érdekessége, hogy ha-
táron túlról is érkeznek verskedvelő 
versenyzők. Kiszely Kitti 8.a osztályos 
tanuló: negyedik helyezett lett a 7-8. 
osztályosok között, iskolánk volt tanu-
lója: Hugyik Zoltán pedig a harmadik 
helyet szerezte meg, középiskolás ka-
tegóriában. Büszkék vagyunk a szép 
eredményekre!

Versmondók Gyulán
Intézményünkben 2021. november 8-án 
pályaorientációs napot rendeztünk, a 
gyermekek sikeres pályaválasztásának 
megkönnyítése érdekében. Ezen a 
napon iskolánk egykori diákjai - Tótka 
Sándor olimpiai, kétszeres világ- és 
négyszeres Európa-bajnok, valamint 
Szujó Zoltán televíziós újságíró, 
sportriporter, műsorvezető – látogattak 
el intézményünkbe. A kisebb diákok 
a Hősök úton csodálkozhattak rá 
nagy izgalommal és örömmel a 
népszerű, közismert sportemberre és 
sportriporterre. Nagyobb diákjaink 
pedig a Kállai Ferenc Művelődési 
Központban ismerkedtek a két 
vendéggel. Kérdéseket intéztek 
hozzájuk, amelyeket Ágostonné 
Farkas Mária igazgatónő tolmácsolt 
feléjük. A válaszaikból közvetlen, 

humoros, szimpatikus embereknek 
ismertük meg Gyomaendrőd híres 
szülötteit. Egykori diákjaink kiemelték 
beszélgetésükben, hogy a sikerekhez 
szükséges a szorgalom, a tudás, az 
alázat, a kitartás, a céltudatosság, 
és nem győzték hangsúlyozni, hogy 
olvasás, olvasottság és idegen nyelv 
ismerete nélkül nem jutottak volna 
ilyen messzire.
A Kis Bálint Iskola nevelőtestülete 
és vezetősége igazgatónő 
kezdeményezésére megalapította a 
”KisBálintos Csillagok” díjat. Az 
elismerést 2021-ben Tótka Sándor 
olimpiai bajnok és Szujó Zoltán 
sportriporter kapta meg kiemelkedő, 
példaértékű teljesítményéért. Szívből 
gratulálunk a díjazottaknak! Köszönjük 
az élményt, amelyet jelenlétükkel 
nyújtottak az iskola tantestületének és 
diákközösségének!

Küzdj az álmaidért!
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Izgatottan készültünk rövid 
műsorszámainkkal az idei Márton-
napra, melyet a Kállai Ferenc 
Művelődési Központban rendezett 
volna a Gyomaendrődi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. Sajnos a 
rendezvény a vírushelyzet átszervezésre 
került. Intézményünk osztályai körében 
megünnepeltük ezt a jeles napot. Német 
népismeret és osztályfőnöki órákon 
egy bemutató alapján megismertük 
Szent Márton életét magyar és német 

nyelven. Német órákon pedig a 
Márton-nappal kapcsolatos játékos 
feladatlapokat oldottunk meg. Iskolánk 
énekkara is lelkesen készült a magyar 
és német nyelvű dalok előadására, 
melyeket végül is a diákok videó 
felvételen tekinthettek meg. A már 
hagyományos Márton-napi rajzverseny 
is ismét meghirdetésre került. A szép 
alkotásaikért a Gyomaendrődi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat ajándékait 
vehették át tanulóink.

Márton-nap
Kis Bálint Általános Iskola hírei

Intézményünk diákjai szinte 
minden alkalommal részt vesznek 
a Békés – Csongrád Megyei Német 
Iskolaegyesület által szervezett 
programokon. Az egyesület még 

október hónapban rendezte meg a 
„Fedezzük fel Békéscsabát!” című 
vetélkedőt, ismét online módon. A 
programsorozat célja, hogy a tanulók 
megismerjék a megye azon településeit, 
ahol egykor németek éltek. Iskolánként 
3 csapat vehetett részt a programon, 
így a jelentkezők száma gyorsan betelt. 
Intézményünket az alábbi három fős 
csapatok képviselték: Gyuricza Tamás, 
Molnár Marcell és Velő Barnabás a 8.a 
osztályból, Czibulka Regina, Szőke 
Anita és Velő Boglárka; Ivanovics 
Milán, Nagy Szabolcs és Ujhelyi 
Márk a 7.a osztályból. Ugyan dobogós 
helyezést most nem értek el a résztvevő 

17 általános iskolai csapat közül, 
de a vetélkedőt szervező tanárnők 
elmondták, hogy majdnem minden 
csapat a maximális pontszám közelében 
teljesített. Munkájukért mindannyian 
értékes ajándékokat vehettek át.
A „Ki mondja szebben?” című német 
nyelvű prózamondó versenyen első 
alkalommal szerepeltünk. Kiszely 
Kitti 8.a osztályos tanuló vállalkozott 
a „Die Fuchs und die Katze” mese 
megtanulására. A mesét Kitti hibátlanul 
adta elő, s ezzel az előkelő 2. helyezést 
érte el! Ő is büszkén vehette át az 
ajándékcsomagot és a könyvutalványt 
a verseny szervezőitől. Gratulálunk a 
versenyzőknek!

Német nemzetiségi rendezvények

November 25-én, Gyulán, a megyei 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
eredményhirdetésekor derült ki, hogy 
iskolánkból három osztály is dobogós 
helyen végzett. A 6. a osztályból: me-
gyei első helyezett lett Varjú Zselyke, 
Weigert Virág, Balázs Bence, Kézi 
Róbert, felkészítő tanáruk, Forgácsné 
Gyetvai Krisztina. A 7. a osztályból má-
sodik helyezést ért el. Bánrévi Hanna, 
Puska Hanna, Velő Boglárka és Vaszkó 
Alexa. Tanáruk: Domokos Anikó. A 8. 
a osztályból szintén az előkelő második 
helyen végzett: Kiszely Kitti, Gyuricza 
Tamás, Szilágyi Péter és Varjú Zétény. 
Felkészítőjük Hunya Jolán tanárnő.
Az 5-6. osztályosokat is dicséret illeti. 
Szendrei Virág, Oláh Tamara, Zentai 

Kristóf, megyei: 22. helyen végzett, 
míg Magyari Nóra, Földvári Orsolya, 
Munkácsi Petra: a 8. helyen. Felkészí-
tőjük, osztályfőnökük: Tóthné Szabó 
Irén tanárnő. Az 5. b-sek közül: Uh-
rin Léna, Zalai András, Dinya Nelli,  
Kovács Petra megyei: 20. helyen  

végeztek. Felkészítőjük: Tóthné Kele 
Ágnes tanárnő. Szívből gratulálunk 
minden diáknak és magyartanáraiknak 
a szép eredményekért!

Bolyai Anyanyelvi sikerek
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A diákönkormányzatunk szervezésé-
ben november 16-án délután amőba-
bajnokságon mérettette meg magát az 
osztályokból 3-3 tanuló. A harmadik 
évfolyamtól kezdve a korosztályok já-
tékosai mind megmérkőztek egymás 
ellen, majd a legjobbak a döntőben 
küzdöttek meg a többiekkel. A végső 
küzdelem szoros eredményt hozott, 
mindenki oklevelet kapott és jutalom-
ban részesült. Az idei tanév bajnoka 
Papp Máté 8.b osztályos tanuló lett.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Amőba bajnokságot 

rendeztünkA 7-8. osztályok Békéscsabán 
üzemlátogatásokon vettek részt 
a pályaorientációs nap keretében 
az Iparkamara szervezésében. 
Tanulóinknak lehetősége volt 
érdeklődési körüknek megfelelő 
vállalkozások, szakmák, iskolák életébe 
belekóstolni és az ott folyó munkát 
megfigyelni. Művészeti érdeklődésű 
tanulóink bepillanthattak egy 
fodrászszalon életébe és tájékoztatást 
kaptak a Szentgyörgyi Albert 
Technikum és Kollégium művészeti 
képzéseiről. A kereskedelmi pályára 
kíváncsiak a dm-ben tett látogatás 
után a Zwack József Technikum 
és Szakképzőiskola tanboltjában 
„gyakorolhatták” leendő szakmájukat. 
Akik idegenforgalmi pályán akarnak 
továbbtanulni azok egy utazási 

irodában bővíthették ismereteiket, 
majd a Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági Technikum és 
Kollégiumban ismerkedtek a pálya 
lehetőségeivel. Műszaki képzések iránt 
nyitott tanulóink a Linamar gyárban tett 
látogatás után a Szentgyörgyi Albert 
Technikum és Kollégium nyomdaipari 
képzését tanulmányozták. A szakmák 
iránt érdeklődő tanulóinknak a 
Kós Károly Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tanműhelyében az 
asztalos szakma és a festő szakma 
mutatkozott be.
A 7.a osztály a Szarvasi 
Rendőrkapitányságon tett látogatást. 
Az érdekes és jó hangulatú délelőtt 
folyamán megismerhették a gyerekek 
a rendőrök munkáját, felszereléseit, 
beletekinthettek a rendőrök 
mindennapjaiba. Megnézték az 
autókat, kipróbálhatták az úgynevezett 
részeg szemüvegeket is. Részletes 
tájékoztatást kaptak arról is, hogyan 
lehet valakiből rendőr. 
A 6. évfolyama a Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégiumba látogatott el. A délelőtt 
folyamán a gyerekek belekóstolhattak- 
a szó szoros értelmében is- a különböző 
szakmákba. Hajtogattak szalvétát, 
készítettek marcipánrózsát, faragtak 
almahattyút, formáztak és perecet 
sütöttek.  Ismét megbizonyosodtunk 
róla, hogy a pályaválasztás 
szempontjából nagyon nagy segítséget 
jelentenek az üzemlátogatások, 
köszönjük a lehetőségeket.

Üzemlátogatáson voltunk, szakmákkal ismerkedtünk

Dolgozzon otthonról!
Díszzacskók csomagolása és egye-

bek elérhetőségei érd: 

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517)

További információk, fotók: 
www.rozsahegyiiskola.hu

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

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

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

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6000 pld-
ban, 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. február hónapban jelenik meg.

Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és  
eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a Szerkesztőség!
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium – Gimnáziumi egység

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara „Bölcs-
ész” címmel tanulmányi versenyt 
hirdetett a középiskolák 11. és 12. 
évfolyamos diákjainak. Nemzetközi 
tanulmányok, történelem, régészet, 
irodalom tárgyakból lehetett indulni a 
megmérettetésen. Gimnáziumunk 12.A 
osztályos tanulója, Tímár Péter András 

részt vesz a versenyen, melynek 
első fordulóját sikeresen teljesítette. 
A második forduló után, december 
végén derül ki, hogy a szóbeli döntőre 
bejutott-e. Az első három helyezett 
pénzjutalomban részesül. Gratulálunk 
Péternek az eredményhez. Felkészítője 
Rudner Anett tanárnő.

Bölcs – ész Tanulmányi Verseny

2021 szeptemberében a Határtalanul 
program keretein belül huszonkilenc 
diákunk és három felügyelő tanárunk 
egy hétre Erdélybe utazhatott. A gye-
rekek remekül érezték magukat és iz-
gatottan várták a viszontlátást, amely-
re október közepén került sor, ami-
kor is megérkeztek az erdélyi diákok 
Gyomaendrődre. Tartalmas napokat 
töltöttek nálunk. A megérkezés napján 
az út fáradalmait a Liget Fürdőben és 
a Hármas-Körös partján pihenték ki. A 
következő napon Debrecenbe kirándul-
tak. A Kossuth tér és a Nagytemplom 
megtekintése után a magyar pusztá-
ra, Hortobágyra utaztak, ahol a Mátai 
ménest nézték meg, majd egy csikós-
bemutatón is részt vettek lovas kocsin 
ülve. A szabadprogram során a madár-
kórházat is meglátogathatták. A szer-
dai napot Gyomaendrődön töltötték. 
Reggel közösen fát ültettek az iskola 

udvarán, az összetartás jelképeként, 
majd az utazás-turizmust tanuló diák-
jaink vezetésével a Kner Nyomdaipari 
Múzeumba látogattak el és a  
lombkorona sétányon az őszi napsü-
tésben a liget szépségében gyönyör-
ködtek. Ebéd után a Liget fürdőben 
úszhattak és pihenhettek vendégeink. 
Az endrődi tájház megtekintése után 
közös sütés következett a Szent Antal 
Népházban. Vacsora előtt még a Körös 
Kajak vízitelepén sárkányhajóztak a 
diákok, aztán a szállásukon a Hárs 
Hotelben elfogyasztott vacsora után 
táncházba hívták diákjaink az erdélyi 
vendégeket, ahol Kovács Sándor tánc-
pedagógus és néptáncosaink Hunya 
Fanni és Ugrai Éva vezetésével jó 
hangulatú táncos estet tölthettek el 
együtt a gyerekek a gimnázium   tor-
natermében. Csütörtökön Szarvason 
kezdődtek a programok, ahol a Nagy-

Magyarország közepét jelképező szél-
malmot nézték meg. Majd tovább in-
dultak Ópusztaszerre, megtekintették a 
Nemzeti Emlékhelyet és útjukat foly-
tatták Szegedre. A Dóm és a Vadaspark 
meglátogatása után városnéző sétával 
töltötték a gyerekek az idejüket. A sok 
érdekes programnak és együtt töltött 
időnek köszönhetően új barátságok 
szövődtek, ami a Határtalanul pályá-
zat egyik fontos célja. A programok 
szervezéséért köszönet illeti Szabadka 
Marianna és Nagy Ádám kollégáinkat.

Erdélyi diákok Gyomaendrődön
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A Határtalanul Székelyföldön program 
keretein belül iskolánk diákjai 
Bözödújfaluban megtekintették az 
elárasztott falu emlékhelyét, majd 
Szőcs Lajos kőrispataki szalmakalap 
múzeumában fényképezkedtek a 
világrekord méretű kalap alatt. A 
Nyergestetőn megemlékeztek a 
szabadságharc hőseiről. Következő 

napon Kézdivásárhelyen megismerték 
a céhek működését és a székelyföldi 
népviseletet, melyet a Zsuzsi és Andris 
babák mutattak be. A mofettában 
a buborékok jelezték a széndioxid 
szintet. Az Európában egyedülálló 
Mohos tőzegláp élővilágát fedezték fel, 
majd rövid túrát tettek a Szent Anna 
tóhoz, melyek vizét gyorstesztekkel 
analizálták.

Határtalanul program
Alföldi AASZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
6. osztályos tanulóinak tartottunk 
pályaorientációs napot. A rendezvényen 
perec, marcipánrózsa, almahattyú 
készült a kisdiákok ügyes kezei 
által. A mikroszkópok segítségével 
felfedezhették környezetünk apró 
élőlényeit.

Pályaorientációs nap

Az 1/9.C osztály a szakmai alapozás 
tantárgy keretében a virágkötészettel 
foglalkozott. A karácsonyi ünnepek 
közeledtével adventi koszorút és 
ajtódiszt készítettek a diákok.

Szakmai alapozás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
támogatásával pályaorientációs napot 
tartottunk a mezőberényi Petőfi 
Sándor Általános Iskola, illetve a 
kunágotai Bereczki Máté Általános 
Iskola tanulóinak. A rendezvényen 
a Pék-cukrász, a Kistermelői 
élelmiszerelőállító szakmákkal, 
valamint a Gazda szakma lovász 
szakmairányával ismerkedtek meg 
a kisdiákok. Iskolánk ebédlőjében 
perecet sütöttek, almahattyút 
faragtak, marcipánrózsát formáztak, 
száraztésztát készítettek a gyerekek. 
A szalvétahajtogatással, valamint 
a díszterítéssel bepillantást nyertek 
a vendégfogadásba is. A Sikér Kft. 
pékségében pedig elsajátíthatták a 

briós sütés rejtelmeit. A lovász szakma 
megismerését a kiállított patkók és 
lószerszámok mellett a lovas tesztek is 
segítették. Érdekes programelem volt a 
mikroszkópozás is, mely hosszú időre 
lekötötte a tanulók figyelmét. A diákok 
frissen sült kolbászt, almából készült 
ívólevet és számtalan, finomabbnál 
finomabb aprósütit kóstolhattak.

NAK Nap

Iskolánk Nyílt Napot tartott, ahol 
a látogatók számtalan érdekes 
programon vehettek részt. A megnyitó 
után, az ebédelőben berendezett 
kreatív helyszíneken ismerkedhettek 
meg az élelmiszeripari szakmákkal az 
érdeklődők. Az udvaron Agrolimpiát 
tartottunk, emellett fogatolni és 
traktorozni is lehetett. Mivel iskolánk 
támogatja az egészséges életmódot, 
így bemutatót is tartottunk, melyet 
Erdei Zsolt világbajnok bokszoló, 
élménybeszámolóval egybekötött 
edzése követett.

Nyílt Nap

A mezőtúri Spartacus ÁFC 
Gyomaendrődi ökölvívó 
szakosztályának versenyzője - 
iskolánk volt tanulója - Kiss Magdolna 
több nemzetközi versenyen is részt 
vett az elmúlt időszakban. Legutóbb 
a IV. Eger Kupán 5 nemzet, 170 
ökölvivója versenyzett. Szlovákia, 
Svédország, Lengyelország, Ukrajna, 
Magyarország kiváló ökölvívói léptek 
a szorítóba! Ezen a versenyen Kiss 
Magdolna 2. helyezést ért el. A Női Elit 
Felnőtt Ökölvívó Magyar Bajnokságon 
2021. November 10-14-én 3. helyezett 
lett! Gratulálunk! Az edzéseken arra 
készülünk, hogy ez az érem fényesebb 
legyen!

Ökölvívás
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Rendezvényeink közül az egyik 
legkedveltebb a „Halloweeni tök jó 
hét” elnevezésű projektünk.
A program igazán izgalmas és vonzó 
tevékenységek sorát kínálta a gyerekek 

számára, volt töklámpás faragás, 
pókháló szövés, töksütés - és kóstolás, 
boszorkánykonyha, seprűtánc.
A hetet lezáró rendezvényünk a 
nagycsoportos gyermekek vidám, 

zenés műsorával kezdődött, amit az 
intézmény dolgozóinak boszitánca 
követett, majd a töklámpások fényénél 
közös tánccal intettünk búcsút az 
élmény dús napoknak.

Halloweeni mulatság a Vásártéri Óvodában és Bölcsődében

Október 9-én Egerben került 
megrendezésre az Országos Bajnokság, 
ahol Diák B korosztályban Félix Patrik 
(-41kg) a III. helyen végzett, Diák A 
korosztályban Botos Lujza (-50kg) 
megszerezte az I. helyet és ezzel immár 
háromszoros MAGYAR BAJNOK lett.  
16-án Cegléden az U23 Országos 
Bajnokságon Beinschróth Balázs 
-100kg-ban pontszerző VII. helyen 
végzett.

24-én Budapesten került 
megrendezésre a Nyílt Budapest 
Bajnokság, ahol a klub 6 sportolója 
indult. Diák C korosztályban Rómer 
Janka Vénusz (-27kg) I.helyen, Harkai 
Gergely (-39kg) V.helyen végzett. Diák 
B korosztályban Félix Patrik (-41kg) a 
II. helyet szerezte meg. Botos Lujza két 
korcsoportban is indult a versenyen. 
Diák A korosztályban (-50kg) az I. 
helyen, serdülőben (-48kg) pedig a II. 
helyen végzett.
Serdülőben indult még Fekécs Gyula 
(-60kg), aki szintén megszerezte 
korcsoportjában az I. helyet.

30-án Győrben a Magyar Bajnokságon 
Junior B korcsoportban Beinschróth 
Balázs képviselte a klubot, aki ifiként 
saját korcsoportjánál egyel idősebbek 
között -100kg-ban indulva a pontszerző 
VII. helyen végzett. A Serdülő B fiúk 
20 fős mezőnyében Fekécs Gyula 
indult, aki a -60kg-os súlycsoportban 

megszerezte az 
I. helyet és ezzel 
a MAGYAR 
BAJNOKI címet.

November 21-én 
Zalaegerszegen a 
Serdülő Országos 
Bajnokságon Botos 
Lujza (-48kg) Diák 
A korosztályos 
versenyzőként a 
pontszerző VII.
helyen végzett.

Klubunk két 
M A G Y A R 
BAJNOKA (Botos 
Lujza és Fekécs 
Gyula) a Magyar 
Judo Szövetség 
részéről meghívást 
kapott egy hétvégi 
serdülő keretedzésre 
Tatára, amely a 
válogatottba kerülés 
első lépcsője.

Az idei évben még két versenyen 
képviseli klubunkat 3 versenyzőnk. 
Decemberben kerül megrendezésre a 
Diák C Országos Bajnokság és a III. 
osztályú Felnőtt Magyar Bajnokság.

Gratulálunk minden versenyzőnknek 
az idei évben elért eredményekhez! 

Köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását! 
Köszönjük edzőnknek, Katona 
Ákosnak kitartó munkáját és a 
versenyekre való felkészítéseket! 

Mindenkinek Kellemes Ünnepeket 
Kíván a Gyomaendrődi Judo Klub!

Idén két Magyar Bajnoka is lett a Gyomaendrődi Judo Klub-nak
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Sajtóközlemény

Új játSzótér a SzabadSág téren
2021. november 24.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00430 azonosítószámon 
„Új játszótér kialakítása a Szabadság téren a közösségi együttlét feltételeinek javítására” című 
projektet valósított meg 15 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolított TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00430 Új játszótér kialakítása 
a Szabadság téren a közösségi együttlét feltételeinek javítására című pályázat megvalósítása 2020. szeptember 1. 
napjától 2021.augusztus 31. napjáig tartott.

A projekt célja új közösségi tér kialakítása volt, a közösségi együttlét feltételeinek javítása, az egészségmegőrzés és 
egészségfejlesztés lehetőségeinek bővítése, a helyi közösség élet fellendítése, valamint a lakossági közösségi aktivitás 
növelése érdekében.

A fejlesztés eredményeként egy új, többféle mozgást lehetővé tevő eszközökkel rendelkező játszótér került 
megvalósításra, ezzel egy új, minőségi közösségi színtér létesült, színesítve a közösségi életet, pótolva a korábbi 
hiányokat, új lehetőséget teremtve a családi programok megvalósítására és a közösségépítésre.

Kiemelt jelentőséggel bír a projekt esetében, hogy a megvalósítási helyszín közelében egy bölcsőde és alsó tagozatos 
iskola található, mely jelentősen növeli az új létesítmény kihasználtságát.

A kivitelezés megtörtént, a játszótér a lakosság részére megnyitásra került. A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósul meg 15 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Sajtóközlemény

Nekem Szülőhazám: 
helyi hagyomáNyőrzéS a határ győző 
VároSi köNyVtárbaN
2021. november 2.

A Határ Győző Városi Könyvtár a toP-7.1.1-16-h-eSza kódszámú felhívás keretében megvalósuló toP-7.1.1-16-h-
eSza-2019-00565 azonosító számú Nekem szülőhazám: helyi hagyományőrzés a határ győző Városi könyvtárban 
című pályázat a Széchenyi 2020 program keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.

A projekt célja volt: A helytörténeti értékek tudatosítása. Figyelemfelkeltés, értékközvetítés. 
A 16 alkalommal megvalósuló rendezvény eredménye: a hagyományok átörökítése és ápolása; a kulturális élet fejlődése, 
az egyén boldogulásának életminőségének javítása; identitás erősítése és a kultúra bázisán szerezhető ismeretek 
növelése.

Projekt összköltségvetése: 3,06 millió Ft. 
a projekt befejezésének dátuma: 2021. 12. 31. 
a projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

további információ kérhető:
Határ Győző Városi Könyvtár
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Telefon: +36 (66) 218-370 
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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A Mátrix Fitness Sportegyesület alig 
egy év alatt eljutott oda amit álmunkba 
se gondoltunk.
Képviseltük Magyarországot a Ciprusi 
Fit-Kids Világbajnokságon. Sajnos a 
vírushelyzet miatt nem tudtunk utazni, 
de online megrendezésre került a 
verseny November 12-15 között.
A versenyre egy videó felvételt kellet 
elküldenünk amit élőbe pontoztak 
a bírók. Hatalmas öröm volt, mert 
két kategóriába is Mátrixos lett a 
Világbajnok. 
Sztvorecz Gréta Napsugár 1. hely 
VILÁGBAJNOK
Hajkó Kata 1. hely VILÁGBAJNOK
Nyuzó Fanni Rebeka 3. hely
Major Regina 3. hely
A díjakat egy verseny keretén belül 
fogják átadni Nekünk, amit már 
izgatottan várunk.
Bízunk benne, hogy jövőre már 
utazhatunk és átélhetjük ezt a 
fantasztikus élményt. Reméljük minél 
több Mátrixos fog kijutni a következő 
versenyekre. Köszönjük a rengeteg 
pozitív visszajelzést, amitől egy újabb 
erőre kaptunk! ,,A csúcson mindig van 
hely, de annyi sosincs, hogy leülhess” 

Nincs pihenés

Egyesületünkkel Október 30.-án 
egy Halloween Kupán vettünk részt 
Nyíradonyba. A rendezvényre 8 
versenyzővel érkeztünk. Hosszú 
út ellenére a lányok nagyon jól 
érezték magukat. A gyakorlatokat 

magabiztosan mutatták be.
Major Regina KIEMELT ARANY, 
Sztvorecz Gréta KIEMELT ARANY, 
Farkas Lara KIEMELT ARANY, 
Szabó Janka ARANY, Nyuzó Fanni 
ARANY, Fakas Lili ARANY
Hankó Panna ARANY, Zádori Zoé 
EZÜST
A versenyről négy különdíjat is 
elhoztunk! (Regi, Gréti, Janka, 
Lara).
,, A sport megtanít minket becsületesen 
küzdeni .”  Pihenésre nem sok időnk 
volt. A Mátrix Fitness Sportegyesület 
bővült egy Akrobatikus Kosárlabda 
Szakosztállyal. Hatalmas öröm ez 
nekünk, hogy egy új sportágba is 
megmutathatjuk a tudásunkat. Első 
versenyünk November 8.-án került 
megrendezésre Budapesten. A csapat 
tagjai: Eszes Szilárd, Juhász Kornél, 
Juhász Olivér, Mihalina Márk, 
Papp Levente, Szerencsés Bence és 
Sztvorecz Gréta. A versenyre egy 7 
perces koreográfiával készültünk mely 
több zenéből állt össze. A gyakorlat 
összesége tánc, akrobatika, show 
szerűség, labda zsonglőrködés és 
persze, a trambulinról a palánkra való 
trükkök bemutatása. Hatalmas showt 
csináltunk az első versenyen, ahol az 
ORSZÁGOS 4. helyen végeztünk. 
A csapattal készülünk a következő 
bajnokságra.
A következő versenyünk november 
21.-én volt Tiszaújvárosba. Sajnos 
betegségek miatt 2 versenyzővel 
tudtunk indulni. Versenyzőink edző 

nélkül teljesítették a rájuk várt 
feladatokat. 
C kategória: Majerszki Zsanett  
ARANY. B kategória: Sztvorecz 
Gréta 1. hely MAGYAR BAJNOK. 
A kezdő csoportjainkkal is szépen 
haladunk a megálmodott út felé. Minden 
egyes gyermekre büszkék lehetünk. 
Mátrix Fitness SE. felkészítői: Soczó 
Szabina , Kun-Tari Brigitta , Kötél 
Lolita, Hajkó Kata. ,, Nincs nagyobb 
boldogság annál, mint amikor az ember 
tudja, hogy jóbarátokkal dolgozik 
együtt.”   Hajrá Mátrix!

Mátrix Fitness SE hírei - EGY ÁLOM



HÍRMONDÓ 15

Újabb birkózó sikerek
Tovább folytatódik diákjaink sikersorozata. Példa erre 
a Kecskeméti Nemzetközi Birkózó Bajnokság, amely 
2021.11.13-án került megrendezésre közel 370 indulóval. 
Eredményeink:
Gyermek I korosztály: Klein Levente II. hely, Nagy Réka 
III. hely. Gyermek II korosztály: Nagy Kornél II. hely, 
Szűcs Helka III. hely. 
További sikereket kívánunk versenyzőinknek. Tisztelettel 
köszönjük a szülők segítőkész hozzáállását.

Hencz Gyula
A Békés Megyei Birkózó Szövetség és a Hencz WSE elnöke

Folyamatos a munka a KörösFit-eseknél
Novemberben sem pihenhettek a torná-
szok, hiszen ismét versenyen voltunk, 
méghozzá az őszi szezon, azaz az idei 
év utolsó fitkid megmérettetésén. A 
Magyar Fit Kid Szövetség másodszor-
ra rendezte meg a FitKid DANCE Free 
versenyt, amelyet Budapesten a Kruj 
Iván Sportcsarnokban tartottak. 
A KörösFit Diáksport Egyesület 10 
versenyzővel és 13 versenyszámmal 
nevezett a versenyre, de sajnos két 
lány a verseny előtti napon lebetege-
dett, így 8 lánnyal és 10 gyakorlattal 
képviseltettük magunkat ezen a táncos 

versenyen. A versenyen rekordszámú 
versenyző mérettette meg magát, így 
egy nagyon hosszú és fárasztó napot 
tudhattunk magunk mögött.
A lányokra nagyon büszkék lehetünk, 
hiszen nagyon szépen helyt álltak a 
versenyen, nagyon szép gyakorlatokat 
mutattak be. 
Csipai Csenge - Fekécs Noémi - Furka 
Dorka - Gellai Zoé - Gombkötő Zsófi 
- Gyuricza Nóra Mia - Lövei Kíra - 
Szunyog Hanna 
Duó - Closer (Furka Dorka, Gyuricza 
Nóra)

Trió - Britney 
(Fekécs Noémi, 
Gombkötő Zsófi, 
Szunyog Hanna)
C s a p a t - 
W o n d e r l a n d 
(Csipai Csenge, 
Fekécs Noémi, 
Gombkötő Zsófi, 
Lövei Kíra, 
Szunyog Hanna)
Egy nehéz, de 
eredményes ver-
seny időszakon 

vagyunk túl a fitkid versenyzőkkel. 
Aminek még mindig nincs vége, még 
nem lehet pihenni, hiszen decemberben 
kezdődnek a torna diákolimpiai verse-
nyek, amelyekre egyesületünkből több, 
mint 50 gyermekkel készülünk. A ver-
senyek után egy kis pihenőre mehetnek 
a gyerekek, de előtte még egy évzáró 
rendezvényt tartunk, amelyen nem 
csak megajándékozzák egymást a tor-
nászok, de a szokásos évzárót, évérté-
kelést is megtartjuk, valamint díjazzuk 
az éves munkájukat.

Minden olvasónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket Kíván a 
KörösFit DSE apraja-nagyja!

A Turul cipőgyár keres 
női és férfi munkaerőt 

könnyű fizikai, 
betanított munkakörbe.

Jelentkezés:  
emailben: 

turul.szervezet@gmail.com
Telefonon:06303008202
Cipőgyár Gyomaendrőd,  

Szabadság tér 2. (Fekécs Erika)
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Ünnepi hulladékszállítási rend Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Gyomaendrődön a 
karácsonyi ünnepekre való tekintettel a hulladékszállítás 
időpontjai, az alábbi rend szerint változnak: 

- Az V. körzetben december 23-án, csütörtökön 
lesz a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés, 
december 24. péntek helyett.

- A VI. körzetben december 27-én, hétfőn szál-
lítják el a kommunális (vegyes) hulladékot a 
cég munkatársai, december 24. péntek helyett.

- Az V. körzetben december 31-én, naptárnak meg-
felelően, pénteken szállítják el a kommunális (ve-
gyes) hulladékot. 

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig 
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 
gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

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

az elektronikus formában, postai úton történő 
ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
- Gyomaendrőd-

- hulladékszállítás –

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

2021. december Nap megnevezése Időpont
6, 13., 20. 27.                  
2., 9., 16., 23.

2021. december 
30-án, 

csütörtökön 
ZÁRVA     

Hétfő
Csütörtök

7:30-12:00h
7:30-15:00h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi 
elérhetőségeken várjuk megkeresését:

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

Személyesen vagy postai úton: 5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.  
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátri-
án, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántal-
mazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja 

ingyenes jogsegélyszolgálatunkat! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedé-
si rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Határ Győző Városi Könyvtár 
december 23-tól január 2-ig 

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

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

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

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

31 K K-2

K Z Szelektív 
hulladék SZ L

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

ÜNNEP

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

Szombat

Szombat

ÜNNEP

2022. évi hulladékgyűjtési naptár I. FÉLÉV - GYOMAENDRŐD

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Január Február Március

Április Május Június

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

ÜNNEP - Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat
Vasárnap

Szombat

Szombat

ÜNNEP - Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

A naptár szín-jelöléseinek magyarázata:

Kommunális hulladék Zöld 
hulladék Lom hulladék

Szombat
ÜNNEP - Vasárnap

Vasárnap

Szombat

Vasárnap

Vasárnap
Szombat

Szombat

Vasárnap

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

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

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

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

K Z Szelektív 
hulladék SZ L

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

A naptár szín-jelöléseinek magyarázata:

Kommunális hulladék Zöld 
hulladék Lom hulladék

ÜNNEP

Vasárnap
Szombat

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap
Szombat

Szombat
ÜNNEP - Vasárnap

Vasárnap

ÜNNEP

Szombat

Szombat

Szombat

Vasárnap

Vasárnap
Szombat

Szombat

Vasárnap

Szombat

Szombat

Szombat
ÜNNEP - Vasárnap

2022. évi hulladékgyűjtési naptár II. FÉLÉV - GYOMAENDRŐD

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

November

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap

Október

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Szombat

Vasárnap

Szombat

Szombat

Szombat

Vasárnap

SzeptemberJúlius Augusztus

Szombat

Szombat

Szombat

ÜNNEP - Szombat

Szombat

Szombat

December
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