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A március 15-i nemzeti ünnep 
tiszteletére összehívott képviselő-
testületi ülésen helyi kitüntetések 
átadására került sor, amelyeket 
a képviselő-testület a vonatkozó 
önkormányzati rendelet értelmében, 
helyi civilek és közösségeik javaslata 
alapján ítélt oda. A kitüntetésben 
részesítettek méltatását követően az 
önkormányzat nevében Toldi Balázs 
polgármester adta át az elismeréseket. 

Díszpolgár címet kapott dr. Köhler 
Mihály
Köhler Mihály Gyomán született. 
Elemi és polgári iskolai tanulmányait is 
itt végezte, majd 1949-ben Szarvason 
a Mezőgazdasági Középiskola 
tanulója lett. 1951-ben felvételt 
nyert az Agrártudományi Egyetemen 
Agronómiai Karára.  Tanulmányait 
megszakítva visszament a nagyrábéi 
gépállomásra, ahol igazgató-helyettesi 
feladatokkal bízták meg. Az 1956-
os események hatására 1957-
ben leváltották igazgatóhelyettesi 
beosztásából és szakmai munkakörét 
meghagyva dolgozott tovább. Az 
egyetemi tanulmányait levelező 
hallgatóként folytatta és 1958-
ban szerezte meg a mezőgazdasági 
mérnöki diplomáját. 1961-ben átkerült 
a Hajdúszoboszlói Köztársaság Mg. 
TSZ-be főagronómusnak, majd 1967 
január 1-től Hajdúszovátra került 
ugyanebbe a munkakörbe. 1968-
ban védte meg „A növénytermesztés 
fejlesztésének lehetőségei a Berettyó 

vidékén” című értekezését és 
egyetemi doktori címet szerzett 
Gödöllőn. 1972 szeptemberében a 
Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Üzemtani Tanszékére került, ahol 
mérnöki, kutatói és szaktanácsadási 
területeken dolgozott 1990 végéig, 
nyugdíjazásáig. Közben 1979-ben 
a mezőgazdasági vállalatgazdasági 
szakmérnök diplomáját is megszerezte 
az egyetemen. Nevéhez több mint 200 
publikáció, 2 szabadalom, 7 újítás és 1 
országosan engedélyezett technológia 
fűződik. Munkásságának szerves része 
volt a Gyoma környéki szikes talajon 
feljavításának irányítása, vezetése. Az 
ő javaslatára hoztak létre referencia 
üzemeket Gyomán a Viharsarok, - 
Hajdúszoboszlón a Bocskai Halászati 
Szövetkezetben. A Gyomai Református 
Egyházközség hűséges tagja, de 
erős a kötődése a helyi evangélikus 
egyházközséges is. Javaslatára és 
támogatásával állítottak emlékművet 

a gyomai köztemetőben a kommunista 
diktatúra üldözöttei és áldozatai 
emlékére. Gyomaendrőd Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával is 
szoros kapcsolatot tart fenn. Köhler 
Mihály neve szinte egyet jelent a 
magyar mezőgazdasággal. Hosszú, 
fordulatos pályafutása során egész 
életét alárendelte a mezőgazdaság 
ügyének.

Gyomaendrődért Díjat kapott a 
Gyomaendrődi Mentőállomás
A Gyomai Mentőállomás 1967-ben 
kezdte működését a szomszédos 
községek összefogásával egy 
mentőautóval. Gyoma, Endrőd, 
Dévaványa, Hunya és Ecsegfalva 
társultak abból a célból, hogy 
megalapítsák a ma is működő 
mentőállomást és a betegek 
szolgálatába álljanak a jobb és 
biztonságosabb ellátás érdekében. 
1998-ban már öt mentőautó teljesített 
szolgálatot a településeken. Jelenleg 
három mentőautó és tizennyolc 
mentőápoló végzi munkáját Rávai 
Béla mentőállomás vezető irányítása 
alatt. Gyomaendrőd mellett Dévaványa 
és Hunyán is ellátják feladatukat. 
2015. novemberében került átadásra a 
korszerűsített mentőállomás épülete. 
A mentőszolgálat dolgozói 2015-
ben magas szintű szakmai munkájuk 
elismeréseként Gyomaendrőd Város 
Egészségügyéért Elismerő Oklevelet 
vehettek át. Napi feladatuk mellett, 
több alkalommal tartottak köznevelési 
intézményekben, elsősegélynyújtással, 
életmentéssel kapcsolatos előadásokat, 
bemutatókat.      (folyt. a köv. oldalon)
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...Az egészség nevelést, a betegségek 
megelőzését, az egészséges életmód 
népszerűsítését szolgáló programok 
aktív résztvevői. A koronavírus-
járvány terjedése, megfékezése új 
feladatokat, megnövekedett terhet, 
nagyobb odafigyelést igényelt, 
megduplázódott megkeresést jelentett 
a mentők számára.

Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet 
kapott Kiss Pál nyugalmazott 
iskolaigazgató

Kiss Pál Szarvason született. 1958-
ban végezte el Gyulán az Állami 
Tanítóképzőt, majd 1966-ban Pécsen 
műszaki ismeretek és gyakorlatok 
szaktanító képesítést szerzett. Tanított 
Gádoroson, Tarnaleleszen, Bekölcén, 
majd 1976-tól 1998-ig a gyomai 1. 
számú Általános Iskolában. 1999-
től a gyomaendrődi Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskolában tanított, 
mely iskolának 1999-2000 között 
igazgatóhelyettese, 2000-2006 között 
megbízott igazgatója volt. 
Tevékenysége döntően hozzájárult 
a Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola megalapításában és az iskola 
elindulásában, az intézményi 
hagyományok, a nevelő-oktató munka 
arculatának és szellemiségének 
megteremtésében, továbbá abban, 
hogy az intézmény ismertséget és 
elismertséget szerezzen a városban 
és tágabb környezetében egyaránt. 
Munkáját a következetesség, a 
gyermekszeretet, az elhivatottság, 

a rendszeresség és a tervszerűség 
jellemezte. Vezetése alatt megépült 
a tornatermi szárny, majd a tetőtér 
beépítésével további foglalkoztató 
termek kialakításával számottevően 
javultak a nevelés-oktatás intézményi 
feltételei. Szilárd erkölcsi alapokon 
álló munkájával, karizmatikus 
személyiségével kivívta a tanulók, 
szülők, munkatársak egyöntetű 
elismerését. Pedagógusként több 
évtizeden át vett részt Gyoma, majd 
Gyomaendrőd fiataljainak tanításában, 
nevelésében. 

Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet 
kapott Dr. Dobó Katalin
Dr. Dobó Katalin Gyomán született. 
Az általános és középiskolai iskolai 
tanulmányait is Gyomán végezte. Az 
érettségi után Szegeden a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán diplomázott 
magyar-történelemből szakból. Ezt 
követően a közgazdasági pálya felé 
fordult és a hazai diploma megszerzése 
után Olaszországban, Viterbóban 
közgazdaságtant tanult és doktorált, 
majd Szegeden élt és dolgozott. 
Pályázatok írása mellett bírósági 
és idegenrendészeti tolmácsként 
is tevékenykedik. Szülővárosával 
mindig szoros kapcsolatot ápolt, 
és igyekszik támogatást nyújtani 
szervezeteknek, könyvkiadásokra, 
illetve az önkormányzat részére is 
több alkalommal a covid járvány 
idején. Tulajdonosa a gyomaendrődi 
Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa 
Emlékplakett kitüntetésnek. 

Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet 
kapott Szűcs Ferenc

Szűcs Ferenc 1971-től Gyoma területén 
körzeti megbízottként dolgozott 1994-
ig. 18 évig a körzeti csoport megbízott 
vezetője volt. A nagy odaadással 
végzett munka eredményeképpen 
1977-ben Közbiztonsági Érdemrend 
kitüntetésben részesült, majd 1989-ben 
Hazaszolgálat Érdemérem kitüntetést 
is átvehette. Nyugdíjba vonulását 
követően 2001-ben megalapította a 
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesületet, 
amelyben 10 éven keresztül ellátta 
az elnöki feladatokat. Tevékenysége 
elismeréseként 2001-ben a Megyei 
Polgárőr Egyesülettől oklevelet 
vehetett át, 2003-ban a megyei 
közgyűlés millenniumi bizottsága is 
oklevéllel ismerte el munkáját. 2007-
ben Polgárőr Érdemkereszt bronz 
fokozat kitüntetést vehetett át. 
A polgárőri feladatok ellátásában 
jelenleg is aktívan részt vesz, a 
Körös Polgárőr Egyesület felügyelő 
bizottságának elnöke.

Köszöntötték a köz szolgálatában 
végzett tevékenység elismeréseként, 
az oktatásban, szociális ellátásban 
közművelődésben és a közszolgálatban 
eltöltött hosszú idő után, a 2021-ben 
nyugállományba vonult dolgozókat:
Pedagógusok és oktatásügyben 
dolgozók: Kovács Ildikó Ilona
Szociális dolgozók: Jónás Józsefné
Közművelődésben dolgozók: Dr. 
Füzesné Hudák Julianna
Közszolgálatban dolgozók: Vasasné 
Molnár Mária és Tóthné Gál Julianna

(Fotók: Szabó József)
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Az ünnepi testületi-ülésen 
Lehóczkiné Tímár Irén 
alpolgármester, a Települési 
Értéktár Bizottság elnöke adta át 
az elismerő okleveleket a legújabb 
értékeknek, amelyek a Települési 
Értékek sorába nyertek felvételt. 

Kulturális örökség kategória - 
Honti Antal munkássága

Munkásságának területei: 
grafikus, dekoratőr, belsőépítész, 
amely mindennapi munkáját, a 
megélhetését jelentette; a festészet, 
ami áthatotta egész életét; 
művészet- és művelődésszervező 
tevékenység: Kép - Presszó, Honti 

Műhely-Galéria stb. 
Szülei kereskedőnek szánták. A 
kereskedő iskolából a háborúba 
csöppent, majd hadifogságba 
került. A táborban Madách Imre: 
Az ember tragédiája c. művének  
adaptációjához készített díszletet 
domborított papírból. Hazatérte 
után nem volt lehetősége a 
továbbtanulásra. Sokféle munkát 
vállalt, 1948-53 között a mezőtúri 
fazekasok között alkotott. 
Művészi tehetségét, mint grafikus-
dekoratőr bontakoztatta ki a 
békéscsabai dekoratőrműhely, az 
endrődi, gyomai, mezőtúri ÁFÉSZ 
majd a mezőtúri gépészeti főiskola 
tervezőgrafikusaként. Tervezett 
és készített faliújságot, plakátot, 
kiállító pavilont. Az agyag, textil, 
fa, papír mellett kedvenc anyaga 
a réz. Ötvösművészi igénnyel 
készített emléktáblái, plakettjei, 
cégfirmái, belsőépítészeti 
remekei díszítik Gyomaendrőd, 
Békéscsaba, Körösladány, 
Mezőtúr, Medgyesegyháza, 
Mezőgyán, Orosháza éttermeit, 
fogadóit, üzleteit, művelődési 
házait. 
Honti Antal autodidakta módon 
vált képzőművésszé. Különböző 
technikákat alkalmazva kereste 
helyét a művészi palettán. Művei 
akár rendelésre készültek, vagy a 
maga örömére, mind arról szóltak, 
hogy jellegzetes nyomot hagyjon. 
Környezetét vizuálisan formálta, 
esztétikai jobbító szándékkal. 
Legnagyobb jelentőségű a 
kulturális szervező, kulturális 
közösségépítő tevékenysége. A 
Honti-Galéria kialakításával olyan 
szellemi műhelyt hozott létre, és 
működtetett, amely egyedülálló 
és kiemelkedő tevékenység volt. 
Az iskolagaléria, a Kép-presszó 
létrehozásával is a vizuális 
nevelés, a kultúra terjesztése, a 
művészet be- és elfogadtatása 
volt a legfőbb célja. Életműve, 
munkássága kevés, a nyilvánosság 
számára is látható, látogatható 
formában maradt fenn.

Kulturális örökség kategória - 
Endrődi népdalok
Bartók Béla 1926-ban 
Öregszőlőben 95 népdalt gyűjtött 
össze. Ebből 78 a szorosan vett 
népdalt, a többi ballada, köszöntő. 
Ezt a 78 népdalt a Honismereti 
Egyesület 2021-ben megjelentette 

DVD-n, a címe: Bartók Béla 
Endrődön gyűjtött népdalai. 
A népdalok közel százévesek. 
Tartalmukkal őrzik szülőhelyünk 
történetét, az embereknek a 
munkához, a szerelemhez való szép 
kapcsolatát. A népdalok dallamának 
vidámsága, élénksége is jellemző 
az itt élő emberek lelkivilágára. 
A Bartók Béla gyűjtötte népdalok 
még őrzik előző szülőhelyünk, 
a Felvidék népdalkincsével való 
hasonlóságok, illetve a teljes 
azonosságok (gyerekdaloknál pl.). 
Népdalkutató tudósaink „felföldi-
alföldi kapcsolatként” vagy 
„motívum-migrációként” gyakran 
beszélnek erről. A népdalok 
lemezen való népszerűsítésével a 
Bartók Hangarchívum egyetért, 
országosan példaértékűnek tartja.

Kulturális örökség kategória 
- Endrődiek Baráti Köre 
Egyesület
Az Endrődiek Baráti Körének 
fő összetartó ereje mindig is, 
a szülőföld szeretete volt. Az 
egyesület az idegenbe szakadt 
endrődiek kezdeményezésére, 
Budapesten alakult meg. A 
baráti találkozások egyre több 
elszármazottat vonzottak, a 
találkozások szervezett formát 
öltöttek és hivatalos is egyesületté 
váltak. Az ország számos helyéről 
csatlakoztak hozzájuk. 1990 után 
az egyesület Gyomaendrődre 
tette át működését és igyekezett 
bekapcsolódni a város életébe. Az 
egyesület rendszeresen részt vett és 
részt vesz jelenleg is, a szülőhely 
kulturális és társadalmi életében. 
Szívügyük történelmének, 
hagyományainak megőrzése. 
Ennek érdekében számos 
emléktáblát emlékművet helyeztek 
el, állítottak, rendezvényeket, 
társadalmi eseményeket szerveztek. 
Fontosnak tartják az elszármazottak 
és az itthon élők kapcsolatának 
erősítését.

Újabb Értékek a Települési Értékek sorába
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2022. április 3-án országgyűlési 
választások voltak Magyarországon. 
Az országgyűlési képviselő 
választáson Békés megye 02-es egyéni 
választókerületében ismét Dankó 
Bélát választották képviselőnek az 
állampolgárok. Gyomaendrődön 
az országos szavazás 69,54 %-os 
részvételi arányától kissé elmaradt a 
választási kedv, városunkban 61,38 
%-os volt a részvétel. Dankó Bélára a 
szavazók 58,85 %-a szavazott igennel. 
Toldi Balázs polgármester: Gratulálok 
Dankó Béla képviselő úrnak az ismételt 
győzelemhez, az elnyert egyéni 
mandátumhoz! Polgármesterként, 
lokálpatriótaként Gyomaendrőd 
fejlődése a legfontosabb számomra. 

Ennek feltétele az erősödő gazdaság, 
amelynek alappillérei az oktató-
nevelő munka körülményeinek 
folyamatos korszerűsítése, a városkép 
megjelenésnek javulása, a turizmus és 
a vállalkozások erősödése. Az elmúlt 
nyolc évben számtalan fejlesztésen 
dolgoztunk, határozott elképzeléseink 
vannak Gyomaendrőd fejlesztéséről 
is. A terveink megvalósításában és a 
szükséges források megteremtésében 
eddig is sok segítséget kaptunk 
Képviselő úrtól. Bízom benne, hogy 
a városunk fejlődését szolgáló ötletek 
és a folyamatban lévő projektek 
megvalósításában a következő 
időszakban is számíthatunk a 
támogatására.

Ismét Dankó Béla lett az országgyűlési képviselő

...a kóborkutyákról 
-2022. január 1-től szigorodott az állat-
védelmi törvény, amely az önkormány-
zat ebrendészeti feladatainak ellátását 
is érinti. A kóbor állatok befogása ön-
kormányzati feladat. Ugyancsak ön-
kormányzati feladat a településen el-
hullott állatok begyűjtése is. Mindkét 
tevékenységet a gyepmester, illetve a 
gyepmesteri telep látja el. A befogott ál-
latok az ebrendészeti telepre kerülnek, 
amelyek elsősorban karantén funkció-
kat látnak el, egészségügyi, állategész-
ségügyi, biztonsági kockázatok elke-
rülése miatt. Ez az időszak hosszabb 
idejű tartást ír elő, nem lehet a telepről 

azonnal elvinni kutyákat.  Fontos ki-
emelni, hogy ilyen tevékenységet ki-
zárólag ebrendészeti telepek végezhet-
nek, amelyeknek szigorú előírásoknak 
kell megfelelniük. Gyomaendrődön 
nincs állatmenhely, az önkormányzat 
ilyen jellegű tevékenységet nem végez. 
A lakosság sokszor tesz bejegyzéseket 
közösségi oldalon, hogy hol, merre lát-
tak kóbor állatokat. A közzététel nem 
minden esetben azt jelenti, hogy azt 
szeretnék, ha az ebrendészeti telepre 
kerülne a kóbor állat, ha nem azt, hogy 
előkerüljön a gazda. Ugyanakkor van-
nak, akik félnek a nagytestű kutyáktól, 
amelyek esetleg falkába is verődnek, a 

A polgármestert kérdeztük... (1/3)

lakosságra és más kutyákra is támad-
hatnak. Azt kérjük mindenkitől, hogy 
elsősorban a telep és a gyepmester 
telefonszámán tegyenek bejelentést, 
vagy a hivatal műszaki osztályán, mert 
a közösségi oldalon közzé tett bejelen-
tések nem jutnak el az illetékesekhez. 
Mindenkinek egyéni felelőssége van 
abban, hogy házikedvencét chippel 
lássa el, nyakörvet tegyen rá az elve-
szítés estére fontos elérhetőségi ada-
tokkal, vagy gondoskodjon az ivartala-
nításról. A korábbi években az 5000 fő 
alatti települések részére voltak kiírva 
ivartalanítási pályázatok, városok szá-
mára nem. A felelős állattartói maga-
tartást nem az önkormányzaton kell 
számonkérni, az az egyének felelőssé-
ge. Erre mindenkinek figyelnie kell: az 
állattartás ne pillanatnyi ötlet legyen, 
hanem felelős elhatározás. Gyakran 
az önkormányzatot szólítják meg, 
hogy miért nem fordít erre több pénzt. 
Költségvetésünk a törvényi előírásokat 
betartva, a szükséges források bizto-
sítja az ebrendészeti feladat ellátásá-
ra. A felelőtlen emberek okozta plusz 
költségek felvállalására a közösségtől, 
más, szintén nagyon fontos területek-
ről kellene elvonnunk forrásokat.
Kóbor állat befogása ügyben 
hívható telefonszám: 20/234-3977;  
70/567-2155
Az ebrendészeti telep, valamint az ál-
lati hulladék lerakó telep ügyelet is a 
fenti számokon érhető el.

...a szúnyoghelyzetről:
Konzorciumi formában, a 
Gyomaendrődi Önkormányzat vezeté-
sével, évek óta 11 településsel közösen 
szervezzük a szúnyoggyérítést. Kiírtuk 
a közbeszerzési eljárást, szakértő be-
vonásával készült el a gyérítési terv 
is, aki végig figyelemmel kíséri a sze-
zont is. A szúnyoghelyzet attól függ, 
lesz-e zöldár. Emlékezhetnek rá, a ta-
valyi évben a legrosszabbkor jött fel a 
víz olyan magasságig, ami kivételesen 
kedvező környezetet teremtett a szú-
nyogok számára. Reméljük, hogy az 
idén erre nem kerül sor. Továbbra sem 
engedélyezett a légi gyérítés, amely a 
leghatékonyabb védekezést biztosítja. 
Itt is érdekütközések vannak, hiszen a 
környezetvédők tiltakoznak a légi és 
kémiai szerek használata ellen. A szú-
nyogellenesek pedig azt szeretnék, ha 
élhető lenne a saját kertjük, a zöldöve-
zet a nyári hónapokban is. Az önkor-
mányzat megfelelő fedezettel rendel-
kezik a gyérítéshez, évek óta sikerrel 
lobbiztunk a légi gyérítésért, amikor 
már tarthatatlan helyzet alakult ki a 
szúnyogok miatt.
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...az illegális hulladékelhelyezésről:  
Városunkban házhoz menő 
szelektívgyűjtés van, hulladékudvar 
és hulladéklerakó működik. A 
hulladék elhelyezése az állampolgárok 
felelőssége, nem önkormányzati 
feladat. Az állam feladata a hulladék 
elszállítása, összegyűjtése, kezelése, 
az ártalmatlanítás. Ennek ellenére 
önkormányzatunk is jelentős 
összeget fordít arra, hogy az illegális 
hulladékelhelyezés ellen küzdjön. 
A tavalyi évben és az idén is tettünk 
feljelentéseket annak érdekében, hogy 
védjük a környezetet. Működnek 
a kamerák, tudomásunkra jutnak a 
jogsértések. Persze ezt nem úgy kell 
elképzelni, hogy állandóan ott ül valaki 
és nézi a kamerák felvételeit. A szigorú 
adatvédelmi szabályozás miatt, ennek 
meghatározott eljárás rendje van, 
de a feljelentések számából látható, 
hogy részt vállalunk a felderítésben. 
A bejelentéseket 2021. márciusától 
a Békés Megyei Kormányhivatal 
Hulladékgazdálkodási Osztálya felé 
kell megtenni. Gyomaendrődön a 
hulladék elszállítását a DAREH végzi. 
Ügyfélszolgálati irodát működtetnek 
városunkban, ahol minden ügyben 
eljárnak a lakosságot segítve. Ezen 
a területen is azt tapasztaljuk, 
hogy sokan a közösségi oldalon 
tesznek bejegyzésket. Pedig egy 
telefonhívással, vagy email írásával 
hamarabb eredményt érnének el. A 
zugok esetében kezdeményeztük, 
hogy nagyobb számú edényzet 
kerüljön elhelyezésre, amelynek 
elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy 
az életszerű használatból származó 
hulladék elférjen. Az edények 
mellé lerakott hulladékot a DAREH 
továbbra sem fogja elszállítani. Ezt 
az önkormányzatnak kell megoldani, 
ugyancsak a közösség pénzéből. Itt 
is felelős állampolgári magatartásra 
számítunk: a környezet védelme a jövő 
miatt fontos. A közösséggel szemben is 
tisztességtelen magatartás az illegális 
szemétlerakás. Aki felújít, építkezik, 
bútort, eszközt cserél háztartásában, 
nyaralójában, vegye természetesnek, 
hogy a keletkezett hulladék 
elszállítására is gondot kell fordítania, 
és ennek is költsége van. Ebben is sok 
lehetőséget nyújt a hulladékudvar, 
ahol ingyenesen, nagyon sok hulladék 
lerakható. A hulladéktelep még mindig 
a 2012-es árakon dolgozik, minden 
hulladékot átvesznek. Májusban 
lomtalanítás is lesz a városban, ez is 
segítséget jelent.

Az illegális hulladéklerakások 
feljelentéséi, eljárások a 2021-es és 
2022-es évben
2021-ben: 
- jegyzői hatáskörben: januárban 1db, 
februárban 1 db, márciusban 3 db 
feljelentés
- rendőrségi hatáskörben: márciusban 
11 db feljelentés
Március 15-től a Békés Megyei 
Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási 
osztály felé kell bejelentést tenni: 
júniusban 1 db, júliusban 3 db, 
augusztusban 3 db, szeptemberben 2 
db, októberben 3 db, novemberben 1 
db. (December elejétől február végéig 
nem működtek a külterületi kamerák.)
2022-ben, március végéig: 
(Békés Megyei Kormányhivatal 
Hulladékgazdálkodási osztály felé)
- január: 2 db
- február: 4 db
- március 19 db

...eredményes, államtitkári látoga-
tásról:
Dr. György Lászlót, az Innovációs 
és technológiai Minisztérium 
Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért 
felelős államtitkárát két helyi cég 
látogatására kísérhettem el. A Skylotec 
Hungary Kft. és a Gyomai Kner 
Nyomda Zrt. két nagyfoglalkoztató 
cég, nagyon komoly fejlesztéseket 
terveznek a közeljövőben.

A fejlesztésekhez területre van 
szükségük, amely az ipari parkban 
rendelkezésre áll. Ezek a területek 

akkor válnak használhatóvá, ha 
infrastrukturális fejlesztésük 
megvalósul, amelyet a város pályázati 
forrásból, a település gazdasági 
és társadalmi érdekeit szolgáló 
fejlesztéssel valósítana meg. A 
látogatások után vállalkozói fórumra is 
sor került. Dr. György László elmondta, 
a kormány csupán azon területeknek 
és vállalkozásoknak tud segíteni, 
melyeknek van jövőképük. Azokat 
a településeket és vállalkozásokat 
pedig szerencsésnek tartja, amelyek 
Gyomaendrőd környékén, illetve 
a településen vannak, ugyanis azt 
tapasztalta, hogy az önkormányzatnak 
és a meglátogatott vállalkozásoknak 
is van elképzelésük a jövőről, van 
jövőképük.

...útfelújításokról:
Megkezdődött a Fő út Szabadság 
tértől a dévaványai hídig tartó 
szakaszának felújítása. Régóta vártunk 
már erre a felújításra. Ez a terület a 
közútkezelő fenntartása alatt áll, a 
megyei önkormányzatnál, az előző 
TOP pályázati ciklus forrásainak 
maradványa terhére jutott pénz a 
felújításra. Tervben van a Fő út 
felújítása a Bajcsy útig. További 
felújítások lesznek a Kondorosi úton 
a Gyomaendrőd táblától Öregszőlőig, 
és várhatóan a Hunya felé vezető 
bekötő útig is. Mezőtúr felé a megye 
határt jelző tábláig. Az önkormányzati 
belterületi utak felújításáról most 
döntöttünk a képviselő-testületi ülésen. 
Szintén pályázati forrásból kívánunk 
útfelújítást megvalósítani, mintegy 400 
millió forint értékben. Ezek mellett 
döntöttünk 114 millió Ft értékű, saját 
forrás felhasználásáról: útfelújítás, 
parkoló és járdaépítés céljára.

...a választásról: 
Eredményesen és rendben lezajlottak 
a választások Gyomaendrődön 
is. Köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik munkájukkal 
segítették a választások zavartalan 
lebonyolítását.

A polgármestert kérdeztük... (2/3)
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...az ukrán menekültekről:
Városunkba is érkeztek menekültek, 
akik az Ukrajnában zajló háború miatt 
kényszerültek elhagyni otthonukat. 
Ellátásukban az önkormányzat mellett 
magánszemélyek is részt vállaltak. 
Szeretnének majd hazamenni, amint 
az ottani helyzet lehetővé teszi. Addig 
is igyekszünk mindenben segítségükre 
lenni. A gyors kormányzati 
intézkedések lehetővé teszik, hogy 
közmunka programban foglalkoztassuk 
őket.

...pályázati sikerekről: 
A TOP Plusz Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése 
témakörben értesítettek bennünket 
arról, hogy sikeres lett a Kállai Ferenc 
Művelődési Központ fejlesztésére 
beadott pályázatunk. A vissza nem 
térítendő támogatásból az épület 
külső hőszigetelése, a régi nyílászárók 
kicserélése, az egyik teremben 
álmennyezet építése fog megvalósulni.
A másik pályázati siker a szomszédos, a 
Kossuth úti óvoda épületre vonatkozik. 

A Százszorszép Óvoda fejlesztése című 
pályázatunk szintén támogatásban 
részesült. A 144 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásból oktatást 
segítő terekkel épül be a Kossuth úti 
épület tetőtere, illetve megújul az ovi 
udvara, játékai és kerítése. 
Beadott pályázatunk van a Kossuth 
út zöldterületeinek megújítására, 
járdaépítésre is. Ha ez is nyer, és 
elkészül a Kállai emlékház, jelentős 
városképi javulást érünk el. Vonzó, 
kulturális negyed alakul ki a Kossuth 
úton.

A polgármestert kérdeztük... (3/3)

Újabb fejlesztések a 
köztemetőkben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2022. évi köztemető fejlesztési és 
karbantartási tervet fogadott el, bruttó 12,7 mFt 
értékben. Az alábbi munkák kerülnek kivitelezésre: 
 
Gyomai Temető 

- belső zúzalékos közlekedési utak javítási munkái 
(aszfaltos úttal párhuzamos, ill. rááldozótól ösz-
szekötő szakasz)

- fasor ritkítás, cserje irtás 
- ravatalozót kerülő szórt út javítás 
- urnafal
- halotthűtő 
- szórt útalap csatlakozás és átereszépítési munkák 
- vízóra akna fedlap építés, vízvételi hely bevédése 
- ravatalozó villanyszerelés 

Endrődi Temető 
- temető előtti személygépkocsi parkoló kialakítás 
- bejárati kerítés és kapu 

 
Mind két temetőben telepítésre kerül a temetések alatti 
behajtást akadályozó parkolásgátló.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lakossági járda felújítás 

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Lakossági vízközműcsatlakozás támogatásra
A pályázati forrásból támogatást az a 2022. március 31. előtt létesített gyomaendrődi lakóhellyel 
rendelkezőcselekvőképes nagykorú természetes személy kaphat, akit a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd 
közigazgatási területén álló, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana 
után a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti talajterhelési 
díjfizetési kötelezettség terheli, vagy a tulajdonában álló lakóingatlan nem rendelkezik víziközmű csatlakozásokkal. 
A pályázati támogatás a lakás talajterhelési díjfizetési kötelezettséget keletkeztető állapotának megszüntetésére 
és ivóvíz ellátására nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze 
az Alföldvíz Zrt. Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be. A támogatás 
formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott és a kivitelező között 
létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési szerződés alapján közvetlenül a kivitelezőnek folyósít. 
A támogatás összege: a víziközmű csatlakozási pont kiépítési költségeinek 70 százaléka, 
de legfeljebb 200.000 Ft. Ivóvíz és szennyvíz csatlakozási pont együttes kiépítése 
esetén csatlakozásonként a kiépítés költségeinek 70 százaléka, de legfeljebb 250.000 Ft. 
A pályázat benyújtható a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. november 30-ig folyamatosan. A 
Pályázati Felhívás teljes részletességében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a városi 
honlapon érhető el.
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HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK 
BEIRATKOZÁSA A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODÁBA a fenntartó 
6/2022. (II. 10.) határozata alapján - Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.), Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, 
Jókai u. 4.), Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.), valamint Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás, Kossuth u. 
23.) - a következő időpontokban történik:

2022. május 3-4. kedd-szerda 07.30 - 17.00 óráig, 

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2022. AUGUSZTUS 31-IG 
BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

A beiratkozás helye személyes megjelenés esetén: 
- Csemetekert Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)
- Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
- Százszorszép Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
- Napraforgó Óvodába (a helyszínen: Csárdaszállás, Kossuth u. 23.)

Szükséges iratok:
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, 
továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési 
önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az 
óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni az illetékes hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával 
jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 
köteles értesíteni az óvodavezetőt

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi Óvodában
- integrált óvodai nevelés- saját nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint valamennyi 

telephelyen folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján
- roma nemzetiségi óvodai nevelés a Csemetekert Óvodában vehető igénybe
- német nemzetiségi óvodai nevelés a Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

Az óvodák felvételi körzetei:
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási vá-
rosrész.

A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.

A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigaz-
gatási területe.

Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási telep-
helyein és tagintézményében.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
30. nap. (legkésőbb 2022. június 3.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a 
közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati 
fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
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A Gyomai Kner Nyomda Zrt. 
szomszédságában, a Kossuth Lajos 
utca 16. sz. alatt található városunk 
egyik különleges, szép épülete, mely 
Kner Imre családi háza volt egykor. 
1925-ben épült Kozma Lajos tervei 
alapján. Kozma Lajos neves építész, 
iparművész, grafikus és egyetemi tanár, 
Kner Imre barátja és munkatársa, a 
Kner-nyomda barokk könyvdíszeinek 
megalkotója volt. Úgy tervezte a 
házat, hogy az megfeleljen Kner Imre 
elképzeléseinek, és a család minden 
tagjának kényelmes otthona legyen. 

Az épület egyszintes, pincével és 
padlástér beépítéssel. A lakótérben 
előszoba, hall, szalon, könyvtárszoba, 
konyha, fürdőszoba és két szoba 
található. A könyvtárszoba és a konyha 
közötti folyosóról nyílt a kamra, 
és innen lehetett a padlástérbe és a 
pincébe jutni. A padlástér egy részét 
beépítették, két szobát alakítottak ki. A 
pincében helyezték el a mosókonyhát, 
a zöldségek és a téli tüzelő tárolására 
alkalmas helyiségeket. Az épületen 
felfedezhetők a barokk könyvdíszekhez 
hasonló motívumok: jellegzetesek 
a homlokzat, az ablakok és azok 
védőrácsai, a bejárati ajtó, a kerítés, míg 
belül az ajtók díszei és a gipszrozetták.

Kner Imre feleségével és 
gyermekeivel, Zsuzsával és Mihállyal 
elhurcolásukig élt a házban. Az épületet 
1952-ben államosították, a helyi 
tanács kezelésébe került, és az 1950-
es évek közepétől óvoda működött 
benne. Az 1960-as évek végén került a 
nyomda tulajdonába, hogy múzeumot 
létesítsenek benne.

Kner Izidor és gyermekei 
munkásságát már kortársaik is nagyre 
értékelték, Kodály Zoltán „az Alföld 
sivatagában virágzó könyveskert”-
ként említette a gyomai nyomdát. 
Nem véletlenül, hiszen színvonalas 
munkájuknak és jó üzleti érzéküknek 
köszönhetően nyomdájuk világhírűvé 
vált, és a két világháború közötti 
időszakban a művészi magyar 
könyvkiadást is képviselhette. Kner 
Imre egyik levelében arról írt, hogy 
egy külföldi kolléga, aki ismerte 
kiadványaikat, Gyomát egy Oxford, 
vagy Cambridge-szerű szellemi 
központnak gondolta. „Kolléga úr 
nyilván nem tudja, mi az, amikor 
valami nem a viszonyokból, hanem a 
viszonyok dacára jön létre” válaszolta 
Kner Imre a nehézségekre utalva.

A II. világháború kitörése után sú-
lyos problémákkal kellett szembenézni 
Kner Izidor utódainak, a hatályba lé-

pett törvények, rendel-
kezések érzékenyen 
érintették a nyomda 
működését. 1944 után 
még nehezebb évek 
következetek, a Kner 
család tagjai munka-
szolgálatra, deportá-
lásra kerültek, többen 
a holocaust áldozata-
ivá váltak. A háború 
után Haiman György 
(Kner Izidor unokája) 
irányította a nyomdát 
az 1949-es államosí-
tásig. Sok küzdelem-
mel járt a folyamatos 
működéshez szüksé-
ges megrendelések és 
alapanyagok biztosí-
tása. Az államosítás után meg kellett 
találni a gyomai üzem helyét az újra 
szerveződő nyomdaiparban, ezért kü-
lönböző Békés megyei nyomdákhoz 
csatolták. A kneri korszakból származó 
értékes dokumentumokat, könyveket 
igyekeztek biztonságba helyezni, ezért 
Knerék levelezése és a nyomda egyéb 
irat anyaga Gyulára, a Békés Megyei 
Levéltárba, míg Kner Imre szakkönyv-
tárának jelentős része Budapestre, az 
Iparművészeti Főiskola Könyvtárába 
került.

A kneri szellemiség a tragikus évek 
után is ott élt a nyomda falai és dolgozói 
között, akik tisztelettel emlékeztek 
az egykori nyomdatulajdonosokra és 
óvták a tradíciót. A nyomdában maradt 
könyvekből, nyomtatványokból 1957-
ben, a nyomda alapításának 75 éves 
jubileuma alkalmából Malatinszky 
Lajos létrehozott egy házi múzeumot. 
Malatinszky Lajos 1918-tól dolgozott 
a nyomdában, Kner Imre bizalmas 
munkatársa, művezető, majd 1955-
től 1963 végéig telepvezető volt. A 
hagyományok ápolása és megőrzése 
számára is fontos volt, sokat tett 
annak érdekében, hogy a Kner család 
életműve dokumentálva, archiválva 
legyen. Nyugállományba vonulása után 
a leendő múzeum anyagát válogatta, 
rendszerezte, jegyzékeket készített 
róluk és a selejtezések alkalmával 
megmentett sok megsemmisítésre 
ítélt betűt, könyvdíszt, nyomtatványt. 
Sajnos nem élhette meg a Kner 
Imre házában kialakított múzeum 
megnyitását.

1963-ban a gyomai nyomdát a 
békéscsabai ,nyomdához csatolták, 
és ezt követően merült fel egy 
emlékmúzeum létesítésének gondolata, 
amit a békéscsabai vezetés is támogatott. 

Botyánszki Pál (nyomdaigazgató), 
Haiman György és Malatinszky Lajos 
kezdeményezte, majd járta végig a 
múzeumalapítás hosszú, rögös útját.

A múzeum létesítését 1967-ben 
engedélyezte a Művelődésügyi 
Minisztérium, és a később datált 
működési engedélyben Békés megyei 
gyűjtőkörrel ruházta fel a Kner 
Nyomdaipari Múzeumot. A név 
magába foglalta a minisztériumnak 
azt a törekvését, hogy valamennyi 
iparághoz kapcsolódjon egy-egy 
múzeum, ezért kapta a nyomdaipari 
nevet. A minisztériumi engedély után 
Kass János (grafikus), Dr. Szabó 
Ferenc és Elek László (levéltárosok) 
közreműködésével elkezdődtek a 
múzeumi kiállítás munkálatai, és 1970. 
augusztus 30-án Kner Imre egykori 
lakóházában Ortutay Gyula felavatta a 
múzeumot.

A múzeum azonban csak néhány 
évig működhetett zavartalanul. 
1974-ben, amikor a nyomda KISZ 
alapszervezete pinceklubot szeretett 
volna kialakítani, kiderült, hogy a Kner-
villa olyan rossz műszaki állapotban 
volt, hogy az alap és a tetőszerkezet 
súlyos problémai miatt az épületet 
életveszélyessé nyilvánították, és a 
múzeumlátogatásokat beszüntették. Az 
épület alapjának megerősítését, a ház 
alatti pince betemetését, a tetőszerkezet 
felújítását a Kner Nyomda saját erőből 
finanszírozta, s a felújítás után 1982-
ben, a gyomai nyomda alapításának 
centenáriuma alkalmából rendezett 
ünnepség keretében ismét megnyitotta 
kapuját a múzeum. Azóta több tízezer 
látogató tekinthette meg a múzeum 
kiállításait és próbálhatta ki a korabeli 
nyomdagépeket, nyomdai eszközöket.

Dr. Füzesné Hudák Julianna

Lakóházból múzeum
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Városunkban a fogyatékosok 
nappali ellátását a Térségi Szociális 
Gondozási Központ biztosítja 
az Esély klubban. A tavaly 
októberben történő bemutatkozás 
mellé, szeretnénk, ha minél jobban 
megismernének bennünket és 
bepillantást nyernének fogyatékkal 
élő embertársaik életébe, ezért úgy 
gondoltuk megosztjuk Önökkel a 
klub 2021. évi eseményeinek témáit 
és képeit.  
A 2021-es évben is igyekeztünk 
otthonosabbá tenni a benti és kinti 
környezetünket, valamint érdekes, 
figyelemfelkeltő, jó hangulatú 
foglalkozásokkal megtartani 
ellátottjaink meglévő képességeit. 
Esztendőnk a pótszilveszterrel 
indult, majd farsang, Valentin 
nap, nők napja, medve nap 
következett. Nagyon sok már 

hagyománnyá vált programunkat 
tudtuk megvalósítani, - ezek 
voltak a Húsvét, Pünkösd, anyák 
napja, fagylalt nap, strand nap, 
szüret, könyvtári napok, kávé 
nap, kenyér-tojás nap, Halloween, 
Márton nap, adventi készülődés, 
télapó ünnepség, klub karácsony. 
Ezek mellett még számos olyan 
foglalkozás ötletét valósítottunk 
meg, és vettünk rajta részt, amit az 
élet és a városi programok kínáltak 
– víz, méhek, tej napja, amerikai 
palacsinta készítés, szilva nap, 
labdarúgás napja, esti adventi séta 

a városban..stb.
Kirándulásként a Csicsergő 
vízitúra megállóhelyet és 
horgásztanyát vettük célba. 
Jankulár Zsolt túravezetővel 
sétáltunk, ismerkedtünk a Körös-
Maros Nemzeti Park állat- és 
növényvilágával. Ez a program 
annyira jól sikerült, hogy pár héttel 
később megismételtük egy egész 
napos túra formájában – hajóztunk a 
folyón, paprikás krumplit főztünk, 
amit jó étvággyal elfogyasztottunk.
A Gyomaendrődi Idősekért 
Alapítvány jóvoltából a „nagy” 
kirándulás sem maradt el! 
A gondozottak javaslatára a 
Gyulai Almássy-kastély és 
Látogatóközpontba mentünk 
el. A múzeumi látnivalók után 
sétáltunk még a Gyulai vár 
környékén és természetesen 

nem maradhatott el a kulináris 
élmény sem. A gyulai Hamburger 
Bárban ettünk és fagylaltoztunk! 
Minden szempontból remek napot 
töltöttünk Gyulán. 
Klubtagjaink ügyeinek intézésében 
is szakértelemmel, felelősségteljes 
módon vettünk részt. A 2022-es 
évet is hasonlóan indítottuk, és 
bízunk benne, hogy idén még több 
programot tudunk megvalósítani 
ellátottjainkkal, olyanokat is, 
amiket a tavalyi vírushelyzet nem 
tett lehetővé. Az Esély Klub ellátásai 
közé tartoznak még, a szabadidő 

tevékeny, minőségi eltöltésén 
kívül, a következő szolgáltatások 
is: tanácsadás, készségfejlesztés, 
háztartási vagy háztartást pótló 
segítségnyújtás, étkeztetés, 
esetkezelés, felügyelet, gondozás, 
pedagógiai segítségnyújtás, 
gyógypedagógiai segítségnyújtás, 
közösségi fejlesztés.

Térítési díjaink:
- Fogyatékos személyek nappali 
ellátása étkezés nélkül: 50,- Ft/ 
gondozási nap 
- Fogyatékos személyek nappali 
ellátásának, étkezéssel történő 
megállapításánál az adott ellátott 
jövedelmét vesszük figyelembe. 
Így jelenleg klubunkban az étkezés 
legmagasabb térítési díja 490,- Ft/ 
nap.

Reméljük, ezek a tevékenységek, 
szórakozási lehetőségek, ellátási 
formák felkeltették a figyelmüket 
és ajánlanak bennünket. 

További tájékoztatást tudunk 
nyújtani személyesen a 
Magtárlaposi út 11-19.sz. alatt, 
telefonon, a 06-20-223-4300-as 
telefonszámon valamint a Térségi 
Szociális Gondozási Központ 
telefonszámán (66/386-991) vagy 
személyesen a Mirhóháti utca 1-5. 
szám alatt.

Fogyatékosok nappali ellátása - az Esély klub ismertetője
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FELHÍVÁS! 

Kner emlékév- 2022 - 40 éve együtt Gyoma és Endrőd 
40 éve egyesült Gyoma és Endrőd,  

született meg Gyomaendrőd. 

Ebből az alkalomból egy megemlékező kiadvány készül.  
Kérjük a jó szándékú, segítőkész lakosságot, hogy 

fényképekkel, helyi kártyanaptárakkal segítség munkánkat. 

Az összegyűjtött fotókkal, kártyanaptárakkal 
a kiadványt illusztráljuk,  

illetve digitális kiállításon is bemutatjuk. 

Várjuk a fotókat, kártyanaptárakat az 1980-1985 közötti 
időszakból az alábbi témákban: 

- munkahelyek, munkavégzés 
- társadalmi munka 
- társadalmi, kulturális és sportesemények. 

 
A fotóknál sokat jelent, ha néhány adatot tudnak hozzá közölni. 
Akinek nincs lehetősége digitalizálni, azt kérjük, hogy hozza be 

a könyvtárba, itt szkenneljük a fotót, felírjuk az adatokat, és 
azonnal visszaadjuk, vagy később is vissza lehet jönni a 

fotókért. 

Ha a könyvtárnak adományozna fotókat,  
azt tisztelettel és nagy örömmel elfogadjuk! 

Akik digitalizálva küldenének fotókat, kártyanaptárakat, 
az alábbi email címre küldjék el: 

foto40ev@gmail.com. 

A gyűjtés határideje 2022. április 30. 
  

 

A Kner emlékév – 2022 
pályázatainak  

leadási határidőpontjai: 
Rajzpályázat: a pályamunkákat a 
könyvtárban lehet leadni 2022. április 25
Fotó pályázat: a pályamunkák beküldési 
határideje 2022. április 25
pályamunkákat a 
foto.kner2022@gmail.com email címre kell 
elküldeni.
Irodalmi pályázat: a pályamunkák 
beküldési határideje 2022. április 25
A pályamunkákat 
irodalom.kner2022@gmail.com
címre kell elküldeni, a könyvtárban is 
leadhatók.
IV. Torta- és Süteménysütő verseny
Nevezési határidő 2022. április 19. (kedd). 
A nevezési lapokat a 

címre kell elküldeni, vagy a könyvtárban 
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A Kistérségi Óvoda hírei

“Szatmáron innen, Szatmáron 
túl...”
Újabb mérföldkőhöz érkezett 
intézményünk nagyszabású szakmai 
projektje. Az Erasmus+: Iskolai, 
óvodai partnerségek keretében 
megvalósuló pályázatunk második 
mobilitási programjára március 24. 
és 27. között Szatmárnémetiben 
került sor a Liceum Reformat 
óvodáinak szervezésében. 
A rövid távú képzésen intézményünk 
11 pedagógusa, valamint a debreceni 
Mesekert Óvoda és a nagyenyedi 
Első Lépések Óvoda pedagógusai 
vettek részt.
A Szeresd! Ismerd! Védd! - Zöld 
Óvodák szellemében című projekt 
fő témája ezúttal az érzelmi 
intelligencia volt. Tapasztalatcserénk 
fő iránya, hogy a szabad játékba 
integrált nevelésen és tanulási 
tevékenységeken keresztül hogyan, 
milyen eszközökkel lehet segíteni a 
gyermekek környezettel kapcsolatos 
magatartásának kialakítását. 
A partnerintézmények közös 
munkájában meghatározó értékként 
jelenik meg a minőségi munkára való 
törekvés, a környezeti problémák 

iránti érzékenység, a helyes 
értékrendszer és a környezettudatos 
életvitel. A szatmárnémeti 
kollégák személyisége, szakmai 
hite és pozitív pedagógiai légköre 
rendkívül inspiráló környezetet 
biztosított a témában való 
elmélyülésre. A gyermekek sokszínű 
tapasztalatszerzésére számos jó 
gyakorlatot láthattunk a bemutató 
foglalkozásokon, ahol az aktuális 
téma a víz világnapja volt. A program 
második napján Dr. Kádár Annamária 
pszichológus, tréner, egyetemi oktató 
nagyszerű előadását hallhattuk az 
érzelmi intelligencia szerepéről a 
pedagógiai folyamatokban. Vasárnap 
a környezetvédelem jegyében 
meglátogattuk a Kossuth kertben 
található „Zöld házat”, ahol Szatmár 
megye természeti szépségiről 
hallgattunk meg előadásokat. 
A program zárásaként pedig a 
szatmárudvari Szamos Varázsa 
Ökoturisztikai Övezetben tettünk 
rövid kirándulást. 
Egy magas színvonalú, innovatív 
szakmai közösség tagjaként sok 
élménnyel, új kollégákkal és egyben 
barátokkal is gazdagodtunk ezen 
a programon. Emellett fontosnak 
tartjuk a pedagóguskompetenciák 
fejlődését is, amellyel 
nevelőtestületünk a megismert 
jó gyakorlatok adaptálásával a 
tapasztalatszerzés, az érzelmi 
intelligencia, és a környezettudatos 
szemléletformálás terén is fejleszteni 
tudta pedagógiai gyakorlatát.

„Ha a Nap a teremtés apja, akkor 
a Víz az anyja!” 
Ez a régi indiai közmondás is arra 
utal, hogy a víz a földi élet egyik 
legmeghatározóbb alapfeltétele. 
Ennek a kincsnek a védelme 
gondolkodásunk középpontjába kell, 
hogy kerüljön. Ez a nap minden 
évben más szemszögből hívja fel 
figyelmünket a víz alapvető szerepére, 
így Kistérségi „Zöld” Óvodáinkban 
többféleképpen szemléltetjük a 
víz sokoldalú felhasználását, a 
vízzel való takarékoskodást. A 
Víz világnapjához kötődően a víz 
fontosságát, éltető erejét állítottuk 
heti tevékenységeink fókuszába: 
séták alkalmával megfigyeltük a 
holtágak élővilágát, elsétáltunk a 
Termál –kúthoz, szökőkutakhoz, 
különböző kísérleteket végeztünk a 
vízzel, vizes játékokat játszottunk, 
vízi élőlényeket alkottunk, buborék 
lenyomatokat készítettünk. Ezen 
tapasztalatok megszínesítik 
együttlétünket, s játékos formában 
újabb és újabb ismeretekre adnak 
lehetőséget, hiszen „az élmény 
kapcsol minket a valósághoz.”

HIRDESSEN ÖN IS A 

HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE 

MINDEN 

GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA 

ELJUT!
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Lázár Ervin Programnak köszönhe-
tően az idei tanévben is minden iskolás 
gyermek a korosztályának megfelelő 
művelődési-szórakozási lehetőséghez 
juthat. Iskolánk első évfolyamos tanu-
lói a Békéscsabai Napsugár Bábszínház 

előadását élvezhették március 8-án. 
Ötödikeseink a békéscsabai Jókai 
Színház előadásában nézhették meg 
a tananyaghoz kapcsolódóan a János 
vitéz című előadást. A 6.a és b osztály 
tanulói a Fővárosi Nagycirkuszban a 

Tavaszváró Fesztivál című előadás ar-
tistáinak attraktív műsorát tekinthették 
meg. Nagyon szórakoztató, élvezetes 
előadásokra jutottak el tanítványaink, 
ezek az alkalmak hasznos és mara-
dandó élményt nyújtanak mindannyi-
unk számára, egyben remek közösségi 
programok is.

A Lázár Ervin Program előadásain

Bázisintézményi programsorozatunk 
újabb állomásán 2022. március 17-

én a Mozgáskotta eszközrendszer 
került ismét a tudásmegosztás 
fókuszába. Az intézménybe ellátogató 
érdeklődő pedagógusok a tanulási 
képességek fejlesztéséhez kaptak 
gyakorlati tanácsokat, ötleteket a Kis 
Bálint Általános Iskola nevelőitől. 
A műhelymunka Ágostonné Farkas 
Mária intézményvezető bevezetője 
után, az elméleti háttér rövid 
áttekintéséből majd a saját élményre 
épülő gyakorlatok kipróbálásából állt.
Hornokné Lapatinszki Gizella a 

matematikai, Izsó Gabriella az 
anyanyelvi, Pecznik Réka az idegen 
nyelvi kompetenciákra, Csőke Zsolt 
a mozgásra, Hunya Gréta a tanulási 
képességekre gyakorolt fejlesztő 
hatását mutatta be a Mozgáskotta 
eszközöknek. A tanítókon kívül más 
szakemberek: gyógypedagógusok, 
fejlesztő pedagógusok is részt vettek 
az eseményen, a Gyulai Tankerület 
képviseletében Kepenyes András 
térségi irodavezető, a Békéscsabai 
Pedagógiai Oktatási Központtól 
Dorogi Ramóna tisztelték meg a 
szakmai programot.

Tanulási képességek fejlesztése a Mozgáskottával

A Kazinczyról elnevezett „Szép 
magyar beszéd” versenyen március 
végén Varsányi Misell 8.a osztályos 
tanulót a bíráló bizottság a Kazinczy-
jelvény bronz fokozatában részesítette. 
A három napos rendezvényt 
Kisújszálláson, a Móricz Zsigmond 
Gimnázium, valamint a Kazinczy-
díj Alapítvány rendezte meg. Az első 
napon, a szabadon választott szöveget 
kellett a versenyzőknek felolvasniuk, 
a második napon a kötelező szöveget, 

majd vasárnap az eredményhirdetésre és 
a díjkiosztásra került sor. Közben neves 
nyelvész professzorok, előadásukban a 
magyar nyelv szépségét, sokszínűségét 
emelték ki, és biztatták a jelenlévőket 
arra, hogy továbbra is szeressék, 
műveljék, figyeljék anyanyelvünk 
változásait, legfőképpen pedig 
helyesen és jól használják. A Kis Bálint 
Általános Iskola diákjának felkésztője: 
Hunya Jolán tanárnő volt. Gratulálunk 
a szép eredményhez.

„Jót, s jól, ebben áll a nagy titok”

2005-ben hirdettük meg először a 
Darvas Tibor Versmondó Versenyt, 
melyet iskolánk egykori kiváló 
magyar-történelem szakos tanáráról 
neveztünk el.
A versenyre ebben a tanévben március 
30-án került sor, külön helyszínen a kis- 
és nagydiákoknak. A versmondókat 3 
tagú zsűri értékelte mind a felsősöknél, 
mind az alsó tagozaton. A zsűri tagjai 

– „régi” munkatársaink - szívesen 
vállalták a versenyen a tanulók 
értékelését.
A gyerekek felkészülten, sok szép 
verssel mutatkoztak be a meghívott 
tanító néniknek. A verseny minden 
résztvevője oklevelet kapott, a 
legjobbak könyvjutalomban is 
részesültek.
Öröm volt találkozni hajdani 
kollégáinkkal. Köszönjük a 
támogatásukat.

Darvas Tibor Versmondó Versenyt rendeztünk



HÍRMONDÓ14

Kis Bálint Általános Iskola hírei

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola 2014-től Örökös Ökoiskola. 

Keressük azokat a pályázatokat, 
programokat, amelyek beilleszthetők 
pedagógiai munkánkba, kapcsolódnak 
a fenntartható fejlődés témaköréhez. 
Így találtunk rá a ZöldForgó 
Élményprogramra, mely izgalmas, 
„zöld” játékain keresztül hívja fel 
a figyelmet a klímaváltozásból, a 
túlfogyasztásból, az energiapazarlásból 
adódó kihívásokra. Az egyedülálló 
környezetvédelmi szemléletformáló 
program korszerű szakmai támogatást 

nyújt a pedagógusok környezeti nevelési 
tevékenységéhez. A gyerekek olyan 
hasznos és használható információkat, 
megoldási módokat kaptak a program 
keretében, amelyek birtokában a 
mindennapokban is természetessé 
válik számukra a környezettudatos 
magatartás a környezetvédelem.
A digitális, interaktív kiállítás után 
együtt nevethettünk, énekeltünk, 
tapsoltunk és táncoltunk az Alma 
együttes fergeteges koncertjén. Élmény 
volt ez a nap!

Zöldforgó élménynap

A Határ Győző Városi Könyvtár 
március 17 - 24. között valamennyi 
osztályunkat közös játékra hívta az 
Internet Fiesta program keretében. A 
program célja a digitális tudásfejlesztés, 
a mesterséges intelligencia, a robotika, 
az „okos” megoldások megismertetése, 
népszerűsítése. A gyerekek a digitális 
technológiának, az okos eszközöknek és 
az interaktív játékoknak köszönhetően, 
kitüntetett figyelemmel, kíváncsisággal 

fordultak a település hagyományaihoz 
és a Kner család munkásságához 
kapcsolódó játékok felé.
Köszönjük, hogy a könyvtár 
munkatársai ismét színvonalas, a 
gyerekek életkori sajátosságaihoz 
igazodó, tartalmas programokkal 
várták a tanulókat, hogy felébresszék 
bennük a település értékei és az új 
tudás iránti érdeklődést.

Értékőrzés új technológiák alkalmazásával

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

VAS- SZÍNESFÉM  
FELVÁSÁRLÁS

BENCS-METÁL Kft.
MEZŐBERÉNY 

VÁSÁRTÉR UTCA 11.

Telefon:+36 70/630 4697
Hétfőtől-péntekig:
de:8-12    du: 13-16

Tavaszi szombati nyitva 
tartás:

de: 8-12   április 30
                 május 14.
                 május 28.

NAPKöZIS TÁNCTÁBOR 
A Rumba Táncsport Egyesület idén is Napközis 
Tánctábort szervez júliusban. 
A tánctábort két részletben rendezzük meg külön az 
óvódás és külön az iskolás korosztályoknak 1-1 héten 
keresztül.

Bővebb információk hamarosan a  
facebook.com/rumbatse oldalon.
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Iskolánk tanulói a Gyulai Tankerületi 
Központ támogatásával idén is részt 
vehettek a Lázár Ervin-programban. A6. 
osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszba 
látogattak.  A Tavaszváró c. műsorban 
az idén januárban megrendezett XIV. 
Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
díjnyertes produkcióit láthatták a 
gyerekek. A látványos előadás minden 

pillanata tartogatott valami izgalmat, 
meglepetést, de humorban sem volt 
hiány. 
Az 5. évfolyam a Békéscsabai 
Jókai Színház előadásában nézhette 
meg a János vitéz daljátékot. Az 
újrahangszerelt darabot lenyűgöző 
színpadi elemek és látványos díszletek, 
kosztümök tették emlékezetessé.

Lázár Ervin-program

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

Beiskolázási programunk részeként az 
idén is több alkalommal vártuk a leendő 
elsősöket. Március 5-én „Medveles”-
re hívtuk őket, ahol játékos sport és 
kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt szüleikkel együtt. 8-án kiszebáb 

égetéssel űztük el a telet. Erre az 
alkalomra a negyedik osztályosok 
télűző népi rigmusokkal, dalokkal, 
játékkal készültek, amibe bevonták az 
ovisokat és szüleiket is.

Vendégeink voltak az ovisok
Két év kihagyás után március 8-10-
én ismét megtarthattuk iskolánk 
nyílt napjait. Az érdeklődő szülők 
bepillanthattak a tanítási órák 
menetébe, iskolánk életébe, a gyerekek 
mindennapjaiba. Az ovisok és szüleik 
meglátogathatták a leendő tanító 
néniket, beülhettek a tanítási órákra, 
átélhették, milyen iskolásnak lenni. 
Örülünk, hogy ismét sokan voltak 
kíváncsiak ránk. 
Elsős tanító nénik lesznek 
szeptembertől:

Nyílt napok

További információk, fotók: 
www.rozsahegyiiskola.hu

Megrendeztük a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny területi 
fordulóját, melyen 27 tanulónk 
szerepelt eredményesen. 
A Varga Tamás Országos 
Matematikaversenyre 5 
diákunk jelentkezett ebben a 
tanévben. A helyi forduló után 
Horváth Nikolett 8. osztályos 
tanítványunk teljesítménye 
alapján bejutott a megyei 
döntőbe, ahol megosztott 
első helyezést ért el! Büszkék 
vagyunk Rá!” Felkészítő 
tanára: Vaszkó András.

Matematikaversenyek
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Alföldi ASZC Gyomaendrődi Bethlen Gábor Agrárgimnázium hírei

Iskolánk végzős pék-cukrász és 
kistermelői élelmiszer-előállító szakos 
tanulói, valamint szakmai tanáraik 
részt vettek a SIRHA Budapest, 
Közép-Kelet Európa legjelentősebb 
nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa 
szakkiállításán. A kiállításon a Magyar 
Cukrász Ipartestület, a Magyar 
Pékszövetség, a Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos Szövetség, 

a Magyar Vendéglátók Ipartestületének 
termékeivel ismerkedhettünk meg. 
Személyesen élhettük át a Bocuse 
d’Or európai döntőjét, ahol a magyar  
csapat a második helyen végzett. A 
rendezvény megtekintése után útba 
ejtettük a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér látogatói teraszát, ahol 
néhány repülő érkezését és indulását 
néztük végig.

Iskolánk a SIRHA-n

Habsburg György, Magyarország 
Franciaországi Nagykövete, József 
Judit első beosztott, valamint Bartha 
Péter mezőgazdasági és környezeti 
attasé fogadták iskolánk igazgatóját 
és szakoktatóit, akik szakmai 
gyakorlaton voltak Franciaországi 
projekt partnereiknél a Tulle-Naves-i 
Agrárcentrumban. A Nagykövetség 
vezetői további projektalapú 
együttműködésre bátorították az 
intézmény munkatársait.
Iskolánk és szakmai partneri köréhez 
tartozó KKV-k képviselői részt vettek 
a Párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági 

Kiállításon is. Francia Erasmus+ 
Mobilitási partnereinkkel értékelték 
a folyamatban lévő projekteket 
és a jövőbeni együttműködési 
lehetőségeket. Bartha Péter párizsi 
mezőgazdasági attasé, Jackie Salingard 
FNEC Elnök, Sophie Espinosa 
Igazgató Asszony, Patrice Roucolle 
PACA régió MRE Igazgatója kifejezték 
elismerésüket az elvégzett munkával 
kapcsolatban és új programokat 
ajánlottak a magyar küldöttségnek.

Szakoktatóink kint tartózkodása az 
Erasmus+ Mobilitási projekt keretében, 
az Európai Unió támogatásával valósult 
meg.

Franciaországban jártak oktatóink

2022.03.28.-04.01. között Bethlen 
Napokat tartottunk. 5 napon keresztül 
játékos, sportos, kreatív feladatokat 
kellett megoldaniuk a diákoknak. 
Kerestük az iskola legjobb kosárcsapait. 
„Világjáró körúton” minden osztály 
egy kihúzott ország nevezetességeiből, 
zenéiből, ételeiből készült fel. Szerdán 
iskolánk névadójáról készített totót 

oldottak meg QR-kódok segítségével. 
Csütörtökön éltek a fordított nap 
lehetőségével a tanulók és órákat 
tartottak. A hetet Bethlen vetélkedővel 
zártuk. Az osztályok különböző 
állomásokon mérték össze tudásukat, 
ügyességüket, merészségüket. A 
nyertesek pénzjutalmat, kupákat és 
tortákat kaptak.

Bethlen Napok

Diákjaink a zöldségeskertben eddig 
mákot, zöldborsót, kaprot, répát, 
petrezselymet vetettek, hagymát 
duggattak. Gyümölcsöskertben 
málnát, fekete szedret és gyümölcsfa 
csemetéket ültettek. A fóliasátor 

előkészítési munkálatai is zajlanak. 
A tavaszi munkákat tanulóink 
Makoviczki András, Kiszely Sándor, 
Rojikné Bogár Tünde, Soczóné  
Szerető Zsuzsa oktatók irányításával 
végezték.

Tavaszi munkák a tangazdaságban

További hirek, információk: http://bethlengaborszki.com
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Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium – Gimnáziumi egység

A gimnázium diákönkormányzata 
Rudner Anett tanárnő segítségével 
csatlakozott egy helyi baráti 
közösség kezdeményezéséhez, mely 
az orosz-ukrán háborús helyzetre 
való tekintettel adománygyűjtést 
szervezett a Kárpátaljai Református 
Egyházkerület Diakóniai Osztályával 
együttműködésben. Az összegyűlt 
összegből lisztet, kenyeret, konzervet 
vásároltunk, melyet ruhaneműk 
kíséretében 2022. március 27-én 
elszállítottunk egy beregsurányi 
segélypontra. Ezúton mondunk 
köszönetet a diákoknak, szüleiknek, 
ismerősöknek a támogatásért! Külön 
köszönet illeti Izsóné Gecsei Editet a 
szervezésben és szállításban nyújtott 
segítségéért, a SIKÉR Kft. -t az anyagi 
támogatásért, Kiszely Imrét és családját 
a szállítás lebonyolításáért, valamint 
Horváth Krisztinát a ruhaadományért! 
Köszönjük szépen!

Adománygyűjtés

Gimnáziumunk épületén tábla 
jelzi, hogy ünnepélyes keretek 
között március 23-án intézményünk 
csatlakozott a Magyar Honvédség által 
indított Honvéd Kadét Programhoz. 
Az eseményen részt vett Toldi Balázs 
városunk polgármestere, Lipcsei Imre 
főigazgató úr a fenntartó Szeged-
Csanádi Egyházmegye részéről és 
Vantal Zsolt ezredes úr a Magyar 
Honvédség 2. vitéz Vattay Antal 
Területvédelmi Ezred parancsnoka és 
kísérői a honvédségtől. A programmal 
iskolánk kínálatát szeretnénk bővíteni. 
Hasonlóan a rendvédelmi képzéshez 
a honvédelmi ismeretek is érettségi 
tantárgy lehet az erre a szakra 
felvételt nyert tanulók számára, így be 
tudnak kapcsolódni ezen az irányon 

a felsőoktatásba is, de mindemellett 
a gyakorlati foglalkozásokkal 
egy színesebb, igazi csapatépítő 
programokkal kibővített képzésben 
részesülhetnek. A Magyar Honvédség 
támogatásával terepgyakorlaton 
vehetnek részt, lőtéren próbálhatják 
ki magukat, betekinthetnek a 
laktanyák világába. Már idén tavasszal 
laktanyalátogatást szervezünk 
diákjainknak a Magyar Honvédséggel 
közösen. A program nem katonai 
toborzás és nem katonai kiképzés, 
célja a hazafias gondolkodásra nevelés. 
Külön jogszabály rendelkezik arról, 
hogy ezek a tanulók ösztöndíjban 
részesülhetnek az első évfolyam első 
félévétől tanulmányi eredményük 
alapján. A jól teljesítő diákok szép 

összegre számíthatnak. Úgy gondoljuk, 
hogy ez a képzés segítheti, hogy több 
fiatal maradjon a középiskolás évei 
alatt városunkban, remek lehetőség 
sportolóknak is. Iskolánk elegendő 
jelentkező esetén idén ősztől elindítja 
ezt a képzést, melyre soron kívül 
lehet jelentkezni 2022. májusában a 
gimnáziumban. Bővebb információért 
keressék fel iskolánkat, honlapunkat 
vagy Facebook oldalunkat.

Honvéd Kadét Program

Fontosnak tartjuk a diákok 
környezetvédelemre való nevelését, 
ezért minden tanévben versenyt 
hirdetünk, mely során az osztályok a 
pillepalackokat és a pléhdobozokat 
szelektív gyűjtik, majd ezek 
elszállíttatása után nemcsak a 
befolyt összeget könyvelhetik el az 
osztálypénzhez, hanem a nyertes 
társaság egy tortát is kap.

Csak szelektíven

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 
jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
(Széchenyi István)
A gimnáziumban is megemlékeztünk 
a 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcról. Az ünnepi 
gondolatokat Lukács Bettina, Mészáros 
Kata, Sipos Adél, Wolf Anna, Sztoján 
Zoltán és Varjú Zalán 12/A osztályos 
tanulóink tolmácsolásában hallhattuk, 
a műsort összeállította és a diákokat 
felkészítette Bernáthné Butsi Erika 
tanárnő. Köszönjük munkájukat!

Megemlékezés

A „Digitális oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés feltételeinek biztosítása a 
tanulók és a pedagógusok számára” 
projekt keretében a gimnázium  
Magyarország Kormánya jóvoltából, 
a fenntartó közvetítésével az elmúlt 
hetekben olyan eszközökhöz jutott, 
melyet tanulói részére használatra 
továbbad. A jövőben várhatóan 

bővülő projekt keretében első körben 
iskolánk 9. A osztályának 24 diákja 
vihet haza egy-egy Notebookot és 
néhány kiegészítőt (hálózati töltő, 
egér, hordtáska), melyekkel hatékony 
segítséget remélünk biztosítani 
ahhoz, hogy tanulóink eredményesen 
és sikeresen teljesítsék az iskolai 
követelményeket, amellett pedig  

XXI. századi módon érintkezhessenek 
iskolai közösségeink más tagjaival. 
Mindezen keresztül a nevelés-
oktatás céljainak még hatékonyabb 
megvalósulása remélhető, 
miközben diákjaink a korábbiaknál 
élménygazdagabb módon juthatnak 
versenyképes tudás birtokába.

Iskolai Notebook projekt
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Az idei évben ünnepli fennállásának 
55 éves jubileumát a Körösmenti 
Táncegyüttes. Az együttes 
megalakulása, az első önálló 
műsorának időpontjához, 1967 évhez 
köthető. Az ezt megelőző időszakban 
a Katona József Művelődési Házban 
működő kultúrkör keretien belül volt 
lehetőség őrizni a népi tánckultúra 
alapjait. Az együttes megalakulása 
Nagy Albert nevéhez köthető. A 
táncegyüttes szakmai fejlődése 
dinamikusan és töretlenül emelkedett, 
így nagyon hamar ismerté vált a 
Körösmenti Táncegyüttes neve a hazai 
néptáncmozgalomban. Fellépések, 
fesztiválok, külföldi utak fémjelezték 
az együttes munkásságát. Az elmúlt 55 
évben, a hazai néptáncmozgalomban 
elnyerhető valamennyi elismerést 
megszerezte a táncegyüttes. Táncosai 
közül számos népzenész, népdalénekes, 
profi táncos, néptáncpedagógus, 
színész került ki. Nagy öröm, hogy 
sokan maradtak a művészetek, ezen 
belül is a táncművészet területén. 
A Körösmenti Táncegyüttes szakmai 
munkáját az elmúlt évtizedekben az 
alapítót követően Gyalog László, Sára 
Ferenc, Gál László, Gózon Mihályné 
Majorosi Tímea, Dezső Linda, 
Weigertné Gubucz Edit, Kiszely Erika, 
Kovács Sándor és Weigert László 
irányították. 

A táncegyüttes az elmúlt 55 évben 
meghatározó kulturális szerepet töltött 
be Gyomaendrőd város életében. 
Munkásságának elismeréseként 
2007 évben átvehette a Martin 
György Emlékplakettet. 2017 évben 
a Gyomaendrődi Értéktár kulturális 
örökségei közé, és ugyanebben az évben 
a Békés Megyei Értéktár kulturális 
örökségei közé is beválasztották 
a Körösmenti Táncegyüttest. 
A táncegyüttes évtizedek óta 
együttműködik az utánpótlás 
nevelésében Gyomaendrőd város 
óvodáival, és a Kállai Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolával. Az együttes 
állandó kísérő zenekara a Suttyomba 
Zenekar. A Körösmenti Táncegyüttes 
tisztelettel mond köszönetet 
mindazoknak, akik az elmúlt 55 
évben munkájukkal, támogatásukkal, 
tagságukkal hozzájárultak az együttes 
több évtizedes magas színvonalú 
működéséhez. 

Az együttes 55 éves jubileumát 
kétnapos rendezvénysorozat kertében 
ünnepli a Kállai Ferenc Művelődési 
Központban. 

2022. május 20. 17.30 óra
Jubileumi nyitó ünnepség
Viselet és az együttes történetét 
felidéző kiállítás. Megnyitja: 
Csasztvan András a Cervinus Teatrum 
igazgatója, a Tessedik Táncegyüttes 
vezetője
A kezdetekről megemlékezik: 
Beinschróth Károly
Múltidéző baráti beszélgetés

2022. május 21.
15.30 óra
Emléktábla avatás.
16.00 óra 
Jubileumi műsor
Köszöntőt mond:
Toldi Balázs Gyomaendrőd Város 
Polgármestere
20.00 óra
Ünnepi Mulatérozás a Three Rivers 
Pub étteremben

A jubileumi rendezvénysorozat iránt 
érdeklődők a korosmenti55@gmail.
com email címen és a 06-20-392-
0265 telefonszámon kérhetnek bővebb 
felvilágosítást.Jegyek korlátozott 
számban válthatók hétfőtől péntekig 
8-14 óra között a Kossuth utca 8. 
száma alatt (volt Insula Bau Apartman 
épültében).

A Körösmenti Táncegyüttes hirei

A birkózásban tovább folytatódtak a 
színvonalas bajnokságok. 2022. 03. 
20-án került megrendezésre Egerben 
a Kelet-Magyarország területi Diák I. 

Kötöttfogású Bajnokság és Gyermek 
Gála. Szerepléseikhez híven most is 
dobogósok letettek tanítványaink. A 
két induló versenyző közül mindketten 
éremmel a nyakukban tértek haza.
Gyermek I. – Klein Levente I. hely

Diák I. – Szűcs Csaba III. hely
Ezzel az eredménnyel versenyzőink 
tovább jutottak az országos versenyre, 
melyhez kitartó felkészülést és 
eredményes szereplést kívánunk.

Tisztelettel Hencz WSE

Birkózás
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A FIT-KID idén lett 25 éves!  25 évvel 
ezelőtt Kiskunhalason kezdődött el a 
FIT-KID története, így az idei év első 
versenyének Kiskunhalas adott otthont.
A versenyen a tavaly elhunyt fitkid, 
illetve torna edzőre, Tóth Péterre 
emlékeztünk. Ez a verseny egyben 
Tóth Péter Emlékverseny is volt, hiszen 
Péter bácsi meghatározó személyisége 
volt a Fit-kidnek. A gyomaendrődi 
lányoknak nem volt sok idejük a 
versenyre készülni, hiszen nemrég 
fejeződtek be a torna diákolimpiai 
versenyek. Sőt, van akinek még nincs 
is vége...

A maratoni versenyen több, mint 
300 versenyző állt a bírák elé. 
A gyomaendrődi lányok nagyon 
szépen versenyeztek és a következő 
eredményeket érték el:
II/a verseny: Furka Dorka – III. kcs., 
Gyuricza Nóra - II. kcs. – mindketten 
7. helyezést értek el
II/b verseny: Csipai Csenge – V. kcs., 
Pataki Zoé – IV. kcs. - mindketten 12. 
Hely
II.oszt. csapatok: Closer (Furka Dorka 
- Gyuricza Nóra) 7. Hely
Wonderland (Csipai Csenge - Fekécs 
Noémi - Gombkötő Zsófi - Lövei Kíra) 
10. Hely

2022.03.19-én Budapestre 
utaztunk, ahol a Torna Diákolimpia 
Országos Döntőjét rendezték. 
Gyomaendrődről 3 egyéni 
versenyzővel és 1 csapattal indultunk 
az év legrangosabb versenyére.  
A Kis Bálint Általános Iskolából 
az alábbi gyerekek versenyeztek: 
Barta Kinga I. korcsoportos egyéni 
versenyzőként, Furka Dorka II. 
korcsoportos egyéni versenyzőként, II. 
korcsoportos csapat: Csipai Csongor, 
Mertz Máté, Szunyog Hunor.
A Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskolát pedig Félix Patrik, III-IV. kcs-
os versenyző képviselte.
Egy nagyon hosszú és tartalmas napon 
vagyunk túl. A gyerekek nagyon 
szépen versenyeztek. Rengeteg 
tapasztalattal lettünk gazdagabbak, 
amiből igyekszünk a későbbiekben 
táplálkozni és fejlődni. 

Eredmények:
9. helyezett a Kis Bálint Általános 
Iskola II. kcs-os fiú csapata (Csipai 
Csongor, Mertz Máté, Szunyog 
Hunor). Barta Kinga, Furka Dorka 
és Szunyog Hunor a korcsoportonként 

közel 100 versenyzőből az első 20-
ba verekedte magát, ami hatalmas 
eredmény, hiszen Gyomaendrődről 
még ilyen jó helyezést nem értek el 
egyéni összetettben. Félix Patrik 
élete első országos döntőjén az 
erős középmezőnyben fejezte be a 
versenyzést. 

A gyerekeket felkészítette: Gergely 
Orsolya, Varró Renáta és Katona Ákos.
Szívből gratulálunk minden 
versenyzőnek és edzőiknek!
Köszönjük a szülők, az iskolák, 
valamint Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását. 

A fiúknál egy hosszabb felkészülési 
időszak következik, a lányoknál viszont 
nincs megállás, hiszen áprilisban több 
fitkid versenyen is képviselik majd 
Gyomaendrődöt és a KörösFit DSE-t.

Hajrá Gyomaendrőd, Hajrá KörösFit 
DSE! 

Országos versenyeken a KörösFit-esek!
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2022.03.13-án került megrendezésre 
a 11. Nemzetközi Budaörs Kupa. A 
Gyomaendrődi Judo Klub 4 versenyzője 
indult a versenyen. Félix Patrik Diák A 
korcsoportban (-45kg) és Rómer Janka 
Vénusz Diák B korcsoportban (-30kg) 
az I. helyet szerezték meg. Serdülőben 
Botos Lujza (-52kg) a II.helyen, Fekécs 
Gyula (-66kg) az I.helyen végzett. 
Félix Patrik is felversenyzett a serdülő 
korcsoportba, ahol ezt a versenyt 
helyezés nélkül zárta. 
A következő hétvégén, március 20-

án Zalaegerszegen a Magyar Kupán 
Diák B korcsoportban Rómer Janka 
Vénusz (-30kg) II. helyezett, Diák 
A korcsoportban pedig Félix Patrik 
(-45kg) V. helyezett lett.
Március utolsó hétvégéjén, 27-én 
Győrben rendezték meg a Serdülő 
Magyar Kupát, ahol a klub 2 
versenyzője indult. Botos Lujza 
(-52kg) III. helyezett lett, Fekécs Gyula 
(-66kg) pedig megszerezte az I. helyet.

Gratulálunk versenyzőinknek és 
edzőnknek, Katona Ákosnak az 
eredményekhez!

A Gyomaendrődi Judo Klub újabb sikerei

2022.03.20-án Zalaegerszegen került 
megrendezésre a Diák A és Diák B 
korosztály számára a Judo Magyar 
Kupa. A Bushido Judo SE versenyzője, 
Buza Péter a nap egyik legnépesebb 
mezőnyében, a Diák „A” korosztály 
-38kg-os súlycsoportjában lépett 
tatamira. Technikásan és tudatosan 
judozva, bronzéremmel állhatott 
a dobogóra. Gratulálunk a szép 
eredményhez!
Köszönjük edzőinek Gyáni Jánosnak, 
Kerny Zoltánnak, Jónás Zoltánnak a 
felkészítést!
Köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának a támogatását!

Bronzérem a Judo Magyar Kupáról!

A Szabadság téren és a Hősök terén 
első alkalommal került ki húsvéti 
díszítés a játszóterek közelébe. A Határ 
Győző Városi Könyvtár dolgozói, 
a Százszorszép, a Margaréta és a 
Csemetekert óvodák óvó nénijei 
festettek, díszítettek. A kivágott 
elemeket Pájer Richárd vállalkozó 
készítette. A kihelyezésben a Zöldpark 
Kft. munkatársai segítettek. A horgolt, 
kötött, varrt díszeket ügyeskezű, 
jószívű gyomaendrődi hölgyek 
készítették.

Húsvéti térdíszítés kalákában
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A Mátrix Fitness Sportegyesület az idei évet a felkészüléssel 
kezdte a versenysorozatokra.
Február 27.-én Budapesten rendezték meg a II. Winter 
ORSZÁGOS Bajnokságot. Egyesületünkből 9 fő vett részt 
a versenyen. Az első versenyen gyönyörű eredmények szü-
lettek.
B kategória
2.korcsoport  Major Regina 1. hely
3.korcsoport  Sztvorecz Gréta 2. hely
6.korcsoport  Hajkó Kata  1. hely
C kategória
1.korcsoport  Nyuzó Fanni  1. hely
   Szabó Janka  2. hely
2.korcsoport  Szűcs Zsófia  2. hely
3.korcsoport  Zádori Zoé  1. hely
   Majerszki Zsani 4. hely
   Maletz Lilla  5. hely
Lilla és Zsófi első versenye volt, amit igazán szépen teljesí-
tettek. Sikeresen kezdtük meg az évet! 
,,A tudás kincs, de a gyakorlás hozzá a kulcs”
Nem jutott sok időnk a pihenésre, mivel további megmé-
rettetések előtt álltunk. Nemzetközi versenyre készültünk. 
Dancer Universum versenyén 4 ország vett részt. 
Eredményeink: Major Regina KIEMELT ARANY, Hajkó 
Kata ARANY, Sztvorecz Gréti ARANY, Maletz Lilla 
ARANY, Szabó Janka EZÜST, Nyuzó Fanni EZÜST, 
Zádori Zoé EZÜST, Szűcs Zsófi EZÜST, Majerszki Zsani 
EZÜST. Egyesületünk két versenyzője különdíjat is ka-
pott: Szabó Janka Zsűri Különdíj, Nyuzó Fanni 
Legcukibb mini versenyző.
,,Szorgalmas munkával, elszántsággal és némi varázslattal 
bármit el lehet érni: semmi sem lehetetlen.”
Március 19.-én Budapestre utaztunk az Akrobatikus 
Kosárlabda ORSZÁGOS Bajnokságára. Csapatunk az 
5. helyen végzett. (Juhász Kornél, Juhász, Olivér, Papp 
Levente, Szerencsés Bence, Eszes Szilárd, Sztvorecz Gréti). 
Hatalmas hangulat volt a versenyen, ahol mindenki együtt 
szurkolt az összes csapatnak. A csapat készül a következő 
bajnokságra, ami április 23-án lesz Győrben. A lányokkal 
addig készültünk a következő versenyeinkre.

Március 26.-án IBFF FIT-KIDS Ritmuscsapatok Országos 
Bajnokságán vettünk részt. Ezen a versenyen megkezdőd-
tek a kvalifikálások a Külföldi versenyekre.
B kategória
2.korcsoport  Major Regina 1.hely 
3.korcsoport  Sztvorecz Gréta 1.hely 
6.korcsoport  Hajkó Kata  1.hely 
C kategória
1.korcsoport (2015) Nyuzó Fanni  ARANY 
 
   Szabó Janka  ARANY
         (2012) Darvasi Emese EZÜST  
2.korcsoport  Szűcs Zsófia  E Z Ü S T  
 
3.kocsoport  Zádori Zoé  EZÜST
   Majerszki Zsani ARANY
   Maletz Lilla  BRONZ
Március 27.én délután Budapestre utaztunk az IFBB 
HUNGARY Magyar Bajnokságára. Hosszú napunk volt, 
de megérte . A lányok igazán jól teljesítettek ezen a na-
pon. A versenyen rengeteg gyermek lépett a színpadra így a 
bíróknak igen nehéz feladata volt. 

B kategória
2010 születésű gyermekek közt Regi egy gyönyörű gya-
korlatot mutatott be. Nagyon erős és népes mezőny volt a 
Magyar Bajnokságon: Major Regi  5. hely 
2009 es kategóriába Gréti egy fantasztikus gyakorlatot adott 
elő, amibe a zsűri sem talált. hibát: 
Sztvorecz Gréti 1. hely MAGYAR BAJNOK
C kategória. Nyuzó Fanni ARANY, Szabó Janka BRONZ, 
Majerszki Zsanett ARANY, Zádori Zoé EZÜST, Szűcs 
Zsófi EZÜST, Maletz Lilla EZÜST
A verseny végén rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a 
többi edzőtől és bíróktól. Hatalmas örömmel jöttünk haza.  
Továbbra sem fogunk pihenni mert áprilisban újabb verse-
nyeink lesznek. 
,,Amikor felérünk egy hegyre, nem a célt találjuk meg, ha-
nem újabb csúcsokat. Mindig vannak újabb csúcsok”
Felkészítők: Soczó Szabina, Kun-Tari Brigitta, Hajkó Kata, 
Debreceni Dóra.
IRÁNY ZÁGRÁB!
Mátrix Fitness - Hatalmas öröm érte az egyesületünket! 
Március 26.-án megrendezett IBFF Fit-Kids Országos 
versenyén olyan magas pontokat kaptak a B kategóriás ver-
senyzőink, hogy kijutottak a májusban megrendezésre kerü-
lő Zágrábi versenyre.
Kijutott versenyzőnk: 

- Major Regina
- Sztvorecz Gréta
- Hajkó Kata 

Gőzerővel elkezdtük a felkészülést, mindent meg teszünk, 
hogy minél szebb eredményeket érjünk el egy ilyen magas 
színvonalú versenyen.
„Tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amid van, és a töb-
bivel ne törődj!” 
Szurkoljunk együtt a versenyzőknek, akik nem csak a 
Hazánkat de Városunkat is képviselik.

Hajrá Mátrix Fitness SE!

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

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE Gyomaendrőd- hulladékszállítás

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

2022. április 2022. május 2022. június Nap megnevezése Időpont
minden héten, kivétel
április 18-án hétfőn 

ZÁRVA

minden héten minden héten, kivétel
június 06-án hétfőn 

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)

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

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

 

 

 

 2022. 04. 30. szombat 

 Kállai Ferenc Művelődési Központ díszterem és Kis terem – 5500 Gyomaendrőd 
Kossuth Lajos út 9. 

 

10:00 – Sajtok a nagyvilágból, különleges sajttörténelem – Bolya Gergely 

10:30 – Sajtbírálatok a nagyvilágban, sajtbírálatok hazánkban – Márkus Gyuláné és Kerekesné 
dr. Mayer Ágnes  

11:00 – Sajthibák a gyakorlatban – a sajtbírálaton tapasztalt problémák, tipikus sajthibák. A 
résztvevő sajtosoknak lehetősége nyílik a saját sajtjáról is véleményt kérni. Moderátor: 
Kerekesné dr. Mayer Ágnes. Válaszoló szakértők: Dr. Darnay Lívia, Márkus Gyuláné, Kiss 
Ferenc, Gombos Árpád, Bolya Gergely 

 

13:00 – Sándor Tamás Sajtgasztronómiai bemutatója  

13:30 – Kun Anita – Részvétel nemzetközi sajtversenyeken, kreatív sajtmarketing 

14:00 – Ünnepélyes köszöntők. Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere; Prof. Dr. Gyuricza 
Csaba, a MATE rektora és a sajtszakmai program fővédnöke  

14:30 – Gosztonyi Gábor – Sajtkészítés Kenyában 

15:00 – Dr. Pallás Edith – Best practice, avagy Sajtmarketing Németországban 

15:30 – Sajttál készítése, ízek párosítása – Tímár Albin 

 

 

17:00 – Az egyesület munkájának bemutatása, a workshop megnyitása: Slezsák Zoltán, elnök; 
Kovács László, alelnök 

17:15 – Borbemutató, sajt- és borpárosítás. Előadó: Kozma Kálmán 

18:00 – Az Alföldi Agrárképzési Centrum Bethlen Gábor Szakképző Iskola sajtturizmussal és 
nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása. Előadó: Davidovics 
László, iskolaigazgató. Meghívott vendégintézmények: Lengyel Lesna Podlaska 
Agrártechnikum, Vilnius Agrárszakképző Központ, Isztria Megye Leader Csoportja 

 

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják. A programot előzetes internetes 
regisztrációt követően lehet látogatni. 

 

 

A jelentkezési lapon 1-1 vagy akár az összes workshopra is lehet jelentkezni. Az online 
jelentkezési lap itt található:  

https://online-kerdoiv.com/index/q/h/19b01f521770ad0812b9fc392439f9ce  
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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ - lakossági ügyfelek részére

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

- 2022. május 7-én, szombaton, az I. és a II. körzetben, 

- 2022. május 14-én, szombaton, a III., a IV. és az V. körzetben lomtalanítási napot tart.

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

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

Lomtalanításkor kirakható hulladék Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra

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

szétszerelt, mozgatható állapotban

 kommunális hulladék


fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, 

kerítés)


elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási 

hulladék)

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

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


ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban 

kihelyezve)


építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb 

bontásból származó hulladék)

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

 szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)  fénycső

 hordó (fa/műanyag – üres állapotban)  gyógyszerhulladék

 virágtartó  elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék


gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem 

elektronikus)


gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

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

növény-védőszer, szárazelem, stb.)

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

tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

 ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia

 sütőolaj, sütőzsiradék

 Ömlesztett módon kihelyezett hulladék

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

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

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

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

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

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

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

Honlap: www.dareh.hu

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

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

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap 
Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 5700 példányban, ingyenes terjesztéssel. 
Alapító: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Kiadó: Határ Győző Városi Könyvtár,  
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel: 66/218-370; e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu. 
A Kiadó képviselője: Dinyáné Bánfi Ibolya. ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525. 
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/. Felelős nyomdai vezető: Varga Mihály. 
Ha nem kapta meg az újságot, jelezze a 66/218-370 telefonszámon. 
A következő lapszám 2022. május hónapban jelenik meg.
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SAJTVERSENY • SAJTKONFERENCIA •

KNER PIROSKA TORTA- ÉS

SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY • 

KÖLYÖKSZIGET • 

DOTTO KISVONAT • 

LÁTVÁNY SAJTKÉSZÍTÉS

15 00 GYOMAENDRŐD 

SZERETLEK!

20 00 FÁKLYÁS FELVONULÁS 

A BAND OF STREETS
ZENEKAR VEZETÉSÉVEL

21 30 FISH! 

10 00 MEGNYITÓ

- GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS MŰSORA

- KÖSZÖNTŐ BESZÉDEK

14 00 EGYSZERVOLT MESEZENEKAR

15 00 SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY SÉTÁLÓ ÓRIÁSBÁBOK

16 00 GULLIVER GANG GÓLYALÁBAS JAZZ ZENEKAR MŰSORA

18 00 ZENEVONAT 

SZUPERKONCERT AZ LGT SZTÁRJAIVAL

20 00 FOLLOW 

THE FLOW  
22 00 UTCABÁL

2022 db TÚRÓGOMBÓC 

ELKÉSZÍTÉSE •

SAJTOSOK ÉS 

KÉZMŰVESEK VÁSÁRA •

HUNGARICUM JÁTSZÓHÁZ

   2022. 

04.29. – 05.01.

ÁPRILIS 29.

ÁPRILIS 30.

PÉNTEK

SZOMBAT

KÍSÉRŐPROGRAMOK:

KÍSÉRŐPROGRAMOK:

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT 

A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK!

A RENDEZVÉNY A MINDENKORI JÁRVÁNYÜGYI 

ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN LESZ MEGTARTVA.

XXIII.

SAJT- ÉS

TÚRÓFESZTIVÁL

11 00 PUDING ÉS PALACSINTA MŰSORA

13 00 BODROGKÖZY RITA ZENÉS GYERMEKMŰSORA

14 00 LECSÓ EGYÜTTES - INTERAKTÍV ZENÉS MESEKONCERT • 15 00 SAJTVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE

15 30 BEDE ROBI ÉS SZŐKE ANDRÁS FŐZŐ BEMUTATÓJA • 16 30 PRÓBÁLJ MEG LAZÍTANI! 

- ZENÉS RETRO MŰSOR

18 00 MISTERY GANG

20 00 HONEYBEAST

MÁJUS 1.
VASÁRNAP
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