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A két világháború között egy 
gyomai férfi külföldi utazása során egy 
nemzetközi társaságba került, s ott, 
amikor a beszélgetés során fény derült 
arra, hogy ő magyar és Gyomáról 
érkezett, valaki rögtön megkérdezte 
tőle: Kner, hogy van? – Ez a kedves 
történet azt bizonyítja, hogy a Kner 
és Gyoma név összefonódott, és 
országhatáron túl is ismert volt. A 
Kner család munkássága, nyomdájuk 
termékei nemzetközileg ismertek 
voltak. Kner Izidor és gyermekeinek 
életműve nemcsak a nyomdai, 
könyvművészeti területen volt jelentős, 
hanem a település életében is. De 
hogyan kerültek Gyomára és hogyan 
éltek itt? A Kner emlékév kapcsán 
röviden bemutatjuk a családot, nagyobb 
hangsúlyt fektetve a nyomdaalapító 
Kner Izidor életére.

A családi emlékezet szerint a család 
ősei – több generáció óta – vándor 
könyvkötők voltak. Kner Izidor 
nagyapja a Vág-vidékéről került 
az Alföldre, a Pest megyei Gyón 

községbe. Innen tovább vándorolva 
1830 körül érkezett családjával 
Békésszentandrásra, ahol haláláig 
könyvkötőként dolgozott. Egyik fia, 
Kner Sámuel volt az, aki a közeli 
Gyomára költözött, aki az 1854-es 
iparengedély szerint könyvkötőként 
dolgozott.

Egy kedves családi legenda szerint 
az Észak-Magyarországon élő, jónevű 
könyvkötő hírében álló ősük fontos 
megbízást kapott egy Esterházy 
hercegtől. Ez igen nagy megtiszteltetés 
volt Kner számára, és igen gondosan 
végezte munkáját. Egy alkalommal 
a herceg is megnézte, hogyan halad 
a munkálatokkal, és igen elégedett 
volt a könyvekkel. Az utolsó művelet, 
a lapszélek aranyozása volt hátra. 
Ehhez a könyveket faprésbe kellett 
rakni és erősen leszorítani, majd 
az aranylemezeket fel kellett vinni 
az élekre. Ez meg is történt, és a 
munka befejeztével Kner a közeli 
kocsmába ment inni egyet. Amikor 
másnap reggel megnézte a könyveket, 
észrevette, hogy a könyvek nem 
voltak elég szorosan a présben, és a 
ragasztó befolyt a lapok közé, azok 
összeragadtak és nem lehetett lapozni 
őket. Ijedtében a következőt csinálta: 
a könyveket visszahelyezte a présbe 
és elment a herceg intézőjéhez. 
Elmondta, hogy elkészült a munkával, 
a könyveket két hét múlva el lehet 
szállítani. Rá itt már nincs tovább 
szükség, kéri a járandóságát, mert 

menne tovább. Amikor megkapta a 
fizetségét, összepakolta a holmiját és 
az ország távoli részébe költözött, hogy 
a herceg ne találjon rá. Így került a Dél-
Alföldre.

Kner Sámuel néhány év múlva 
családot alapított, 1857-ben a helyi 
cipészmester lányát, Geschmey 
Katalint vette nőül. Gyermekeik 
közül a másodszülött Izidor 1860-
ban, a legfiatalabb, Piroska 1877-ben 
született a mai Petőfi utca 60. szám 
alatti házban.

Kner Izidor ősei mesterségét 
folytatva inasnak állt, és több hazai 
városba eljutva tanulta a mesterség 
fortélyait.      (1/3)
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...Vándorévei alatt nemcsak a 
könyvkötőműhelyek működését, 
hanem a nyomdai munkafolyamatot is 
megismerte. Külföldi vándorútra akart 
indulni, mikor a gyomai főszolgabíró 
nyomda felállítására buzdította. A 
kiegyezést követő gazdasági felendülés 
korában alapította meg nyomdáját. 
„Pénz, hozzáértés és szaktudás híján 
– kontárként – 1882. június közepén 
nyitottam meg könyvnyomdámat 
olyan helyen, ahol ez a foglalkozás 
nemcsak hogy fellengzős ábrándokra 
nem jogosított, de a megélhetés 
reményével sem kecsegtetett.” írja 
Kner a visszaemlékezésében. Az 
egyszemélyes kisnyomda mostoha 
körülmények között kezdte munkáját, 
ám hamarosan fejlődésnek indult és 
egyre több alkalmazottal dolgozott. 

Az egyszerű könyvkötőből 
nyomdaalapítóvá vált Kner Izidor élete 
igen különleges. A nagy munkabírás, 
jó üzemszervezés, a minőségi munka, 
a kedvező lehetőségek felismerése 
és kihasználása mind hozzájárultak 
a sikeréhez. A közigazgatási 
nyomtatványok készítése tette lehetővé 
számára, hogy az egyszemélyes 
nyomda húsz év alatt jelentős üzemmé 
válhatott. Ahogy telt az idő, egyre 
jobban eligazodott a közigazgatás 
területén. Napi kapcsolatban állt 
közigazgatás szakembereivel, gyorsan 
reagált és elkészítette a változó 
törvények és rendeletek miatt szükséges 
új nyomtatványokat. Mindezt okosan 
tudatta az érdekeltekkel. Körlevelekben 
küldte a tájékoztatást, a nála kapható 
nyomtatványokból mintatárakat állított 
össze – ezzel is megkönnyítve a jegyzők 
munkáját. A megrendelők komplettebb 
kiszolgálása érdekében irodaszereket 
is forgalmazott. Hamarosan országos 
ismertségre tett szert. 

Kner Izidor 1889-ben kötött 
házasságot a mokrini születésű Netter 
Kornéliával. Hat gyermekük született: 
Imre (1890-1945?), Ilona (1892-
1950), Lajos (1894-1911), Endre 
(1896-1943?), Erzsébet (1897-1998), 
Albert (1899-1976). Közülük többen 
a könyvkészítés területén alkottak 
maradandót.

A helyi közegbe gyorsan 
asszimilálódott, Gyoma ún. elit 
rétege befogadta az iparos Knert, 
sőt hamarosan baráti szálak fűzték a 
helyi művelt társaság több tagjához 
is. A nyomdalapító adomázó, színes 
egyéniségének is köszönhető, hogy 

családjával együtt a helyi társas 
összejövetelek kedves vendége, 
egyik központi figurája lett. Jelentős 
eseménynek számítottak az áprilisi 
Izidor napi vigasságok, a Pocos-kerti 
szüretek, a szakmai elismerések, 
nyomdai jubileumok ünnepségei. 
Az Úri kaszinó aktív tagja és számos 
egyesület elnöke, díszelnöke volt Kner 
Izidor.

Az 1880-as évek végén költözött a 
mai Kossuth utcai házba („öreg ház” – 
helyén ma a nyomda emeletes épülete 
áll) és 1898-ban megvásárolta a 
szomszédos telket a régi postaépülettel. 
Ezt lebontották és helyén épült fel 1902-
ben az új nyomdaépület. A nyomda léte 
és fejlődése az agrártelepülés, Gyoma 
szempontjából is jelentős volt. Képzett 
nyomdai szakemberek jöttek Gyomára, 
közülük többen letelepedtek, családot 
alapítottak itt. A helyi lakosok között 
rangot és biztos megélhetést jelentett, 
ha valaki a Kner-nyomdában dolgozott. 

A közigazgatási nyomtatványok 
készítése mellett jelentős volt a báli 
meghívók forgalmazása. Röpke Lapok 
címet viselte a bálimeghívókat és a 
bálakhoz kapcsolódó nyomtatványokat 
bemutató mintakatalógus. Idővel az 
alapító gyermekei is bekapcsolódtak a 
nyomda életébe. 1907-től az elsőszülött 
Imre lett édesapja segítője. A nyomda 
műszaki vezetőjeként egyre nagyobb 
részt vállalt a könyvkiadás és az üzem 
szervezési-vezetési feladataiból. Kner 
Imre nevéhez a művészi könyvkiadás 
és a tipográfiai stíluskísérletek 
megvalósítása társul. Kner Endre a 
gazdasági területen tevékenykedett. 
A két világháború közötti időszakban 
a művészi magyar könyvkiadást a 
gyomai nyomda kötetei képviselték, 
számos kiállításon szerepeltek, hazai 
és nemzetközi elismerés övezte 
tevékenységület.

A posta és a Gyomán keresztülhaladó 
vasút nagyon fontos volt a nyomda 
életében, hiszen a nyomtatványokat, 
könyveket tartalmazó csomagokat 
vasúton szállították az akkori nagy 
Magyarország különböző településeire. 
Szoros együttműködés alakult ki a 
nyomda, a posta és a vasút vezetői és 
alkalmazottai között. 

A nyomdaalapító, mint a város 
virilise (legtöbb adót fizető polgár) 
és a helyi képviselőtestület tagja, 
aktívan részt vett a helyi közügyekben. 
Mindig a jobbító szándék vezérelte, 
kezdeményezője, támogatója volt 

a helyi fejlesztéseknek. Élen járt 
például a helyi tűzoltóság támogatását 
szolgáló gyűjtés, járdaépítés, a 
Körös-parti szabad strand vagy a 
vízvezeték kiépítésének szervezésében 
is. Több helyi egyesület, társaság 
vezetőségének, elnökségének tagja 
vagy tiszteletbeli elnöke és támogatója 
volt. 1912-ben megalapította és éveken 
át fenntartotta a Kner SC-t.

Gyűjtést szervezett Kálmán Farkas 
síremlékének javára, melyet Istók 
János szobrászművész készített el. Az 
1927-ben felavatott hősök emlékszobra 
az 1848-49-es szabadságharcban 
és az első világháborúban elesett 
gyomai hősöknek állít emléket, 
szintén Istók János alkotása. A 
szervezésről, ünnepi készülődésről 
majd az avatóünnepségről Kner Izidor 
– aki a szoborbizottság elnöke is 
volt – folyamatosan tudósított a helyi 
újságban (Gyomai Újság).

(2/3)

A Kner család – Dr. Füzesné Hudák Julianna írása



HÍRMONDÓ 3

...Gyoma község 1928. évi 
képviselőtestületi jegyzőkönyvében 
olvasható először, hogy a Deák 
Ferenc utca a Hősök emlékútja névre 
változzon és a háborúkban elesett 
hősök emlékére hársfákkal legyen 
beültetve, majd egy évvel később már 
határozat született erről. A fásítás Kner 
Izidor közreműködésével megtörtént, 
a Hadirokkantak Országos Nemzeti 
Szövetsége Gyomai Csoportja 
levélben értesítette Kner Izidort, hogy 
1933. január 15-én tartott közgyűlésén 
a csoport őt díszelnökévé választotta. 
Néhány hónappal későbbi datálású, 
a csoport elnökségének és más 
szervezeteknek írott hársfaültetéssel 
kapcsolatos körlevele:

„Kedves Barátaim! Az elhunytak 
emlékét az élőknek állítják, hogy 
soha el ne múljon a hála érzete azok 
iránt, kiknek a köz valamit köszönhet. 
Hatszáz hősi halottunknak örökké 
adósai leszünk. Életükkel tettek 
hitet hazaszeretetükről. Egy cseppel 
sem maradtak mögöttük azok, akik 
ott jártak velük a halál kapujában 
és puszta véletlenségből csak testi 
épségükkel áldoztak a Haza oltárán: 
örök nyomorékság terhét cipelvén 
sírjuk széléig. (…) Az ezer hársfát 
én neveltettem magról és a község 
tisztán a kitermelése költségén, – nyolc 
fillérjével – kapta meg. A gondozását 
intézményesen biztosítottam… (…) 
Gyoma, 1933. július 8. Hazafias 
üdvözlettel Kner Izidor, HONSZ 
csoport díszelnöke

Kner Izidor jótékony tevékenysége 
legendás, az élet szinte minden 
területén segített. Vendégszobát tartott 
fenn a vándorló nyomdászok számára. 
Alapítványok, fiatal, tehetségek, 
alkotók, művészek számíthattak 
támogatására. A gyomai iskolák 
tanulóinak rendszeresen papírt küldött 
és gyakran látta vendégül vasárnapi 
ebéden a szegény családok gyermekeit 
is. 

De nemcsak a nyomdaalapító, hanem 
családtagjai is a gyomai civil társadalmi 
élet aktív résztvevői voltak. Kulturális, 

művészeti programok szervezői, 
résztvevői voltak. Kner Izidor húga, 
Kner Piroska és későbbi férje, Beczkóy 
Miklós vasúti tiszt több alkalommal 
amatőr színielőadásokban szerepeltek 
Gyomán az 1800-as évek végén. 
Felesége, Netter Kornélia híresen jó 
háziasszony volt, fiatal lányoknak 
szervezett főzőtanfolyamot. A nyomda 
működése során Endre fia édesapjához 
hasonlóan a helyi társasági élet ismert 
alakja volt, vadászott, kerékpározott, 
túrázott, evezett és a helyi sportéletet 
támogatta. Imre fiának felesége, Kulka 
Etelka 1926-ban gyomai népdalokat 
gyűjtött, melyeket – Kodály is átnézte 
és igen jónak találta – Buday György 
fametszeteivel jelentették meg a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
1936. évi kis kalendáriumában. Kner 
Imréné a tehetséges gyermekek, 
fiatalok közreműködésével házi 
hangversenyeket rendezett családi 
házukban.

A nyomda kiadványai között 
számos helyi vonatkozású kiadvány is 
napvilágot látott. Közülük következzen 
néhány a teljesség igénye nélkül:

Kner nyomtatta azt a kiadványt 
(Emlékfüzet), mely 1886-ban, a 
városháza alapkő letétele alkalmából 
ismertette Gyoma viszonyait. 
Emlékkötetet jelentetett meg az 
országos megbecsülésnek örvendő 
Kálmán Farkasról. Garzó Gyula és 
Harsányi Pál gyomai ref. lelkészek 
több munkája mellett Mányiné 
Prigl Olga gyomai óvónő könyvei 
a nyomdában készültek. Több helyi 
egyesület alapszabálya, illetve bálak, 
jótékony teaestélyek, sport-és egyéb 
rendezvények meghívóit a Kner-
nyomda készítette. Az 1920-as években 
Kner Erzsébet különleges bőrkötéseket 
készített: Gyoma város Aranykönyvét 
és a gróf Bethlen Istvánnak 
adományozott díszpolgári oklevelet 
1931-ben jelent meg a nyomda 50 éves 
jubileumára a Félévszázad mesgyéjén 
című kötet, melyben Kner Izidor 
nyomdája történetét írta meg.

Kner Izidor 1935-ben bekövetkezett 

halála után gyermekei közül Imre és 
Endre vezették tovább a nyomdát. 
A családból többen a holocaust 
áldozataivá váltak. Erzsébet és Albert 
Budapesten, majd Chicagóban futott 
be szép karriert.

Kner Izidor és Kner Imre kiadói 
tevékenysége, a szakmai és irodalmi 
munkásságuk révén kialakult szellemi 
kapcsolat igen sokoldalú, szerteágazó 
volt. A huszadik század első felének 
prominens személyei, a nyomdászat, 
a közigazgatás, az irodalom 
és a művészet világából sokan 
megfordultak Kner Izidor, Kner Imre 
és Kner Endre házában. Kner Izidort 
és családját általános közmegbecsülés 
és tisztelet övezete. Számos történet, 
emlék maradt fenn a gyomai emberek 
körében, amely bizonyítja, hogy a 
Kner család és a település kapcsolata 
az évtizedek alatt szorossá vált.
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A Kner család tagjai sokfelé 
megfordultak Magyarországon is és 
az országhatárain kívül is. A família 
történetének kevésbé ismert epizódjai 
közé tartozik Kner Albert temesvári 
szereplése. Kner Izidor legkisebb fia 
1925-ben a Bánát fővárosában működő 
Helicon Nyomda vezetője lett, s 
közel másfél évig irányította a 120 főt 
foglalkoztató nagy nyomdát. A napi 
munka mellett ő tervezte és tipografizálta 
az első román nyomdászévkönyvet is.
A történet főszereplője Kner Albert 
1899-ben született, bécsi és lipcsei 
tanulmányok után 1924-ben a budapesti 
Globus-nyomdában fejeződött be 
a bátyja, Kner Imre által irányított 
képzése. A Globus-nyomda ekkor az 
Angol–Magyar Bank érdekkörébe 
tartozott, s ez a bank megszerezte a 
Helicon Bánáti Nyomdai Rt-t is. A 
bank és a Globus-nyomda vezetői 
19124 őszén felajánlották a maga 
tehetségét már felvillantó, 25 éves 
Kner Albertnek temesvári nyomda 
művészeti vezetői posztját, méghozzá 
azzal a kiegészítéssel, hogy közvetlen 
nyomdász főnöke nem lesz. Albertet 
vonzotta a feladat, de komoly kétségei 
is voltak. Kételyeit bátyjával osztotta 
meg: „Sokban csábít a lehetőség az 
önálló dolgozásra, s az is csábító, hogy 
a saját lábamon állhatok, s biztosan 
érezhetem, hogy a saját munkám 
gyümölcsét élvezhetem. De sokban 
félek, hogy bírni fogom-e azt a munkát, 
amit várnak tőlem. Most nem művészi 
dolgokra gondolok, mert hisz az a 
kvalitás, amit Bíróék igényelnek, nem 
oly teljesíthetetlen, de nem tudom, 

hogy bírni fogok-e 120 ember esetleges 
(majdnem biztos) rosszindulatával: s 
el tudom-e érni azt, hogy azt vegyem 
ki az emberekből, amit én akarok. 
Azt hiszem, Neked ebben is sok a 
tapasztalatod, s hálásan veszek minden 
tanácsot tőled, amely megkönnyíti 
majd ezt az előttem legnehezebbnek 
látszó akadály legyőzését.” Gyomán 
örömmel fogadták a hírt, Kner Izidor 
és Imre kimondottan biztatta az állás 
elfogadására nagyon is hajló Albertet.
Albert 1925 januárjában foglalta el új 
helyét Temesvárott. Hirtelen szüksége 
lett a hosszú tanulás alatt szerzett 
minden tudományára: a Helicon 
Bánáti Nyomdarészvénytársaság 
mögött álló bank a lehető legnagyobb 
jövedelmezőséget várta az üzemtől. 
Ezzel szemben a nyomda részlegei 
három, egymástól távol eső 
épületben voltak elhelyezve. A kellő 
szervezettséget és fegyelmet már csak 
emiatt is nagyon nehéz volt fenntartani. 
Albert balsejtelmei valóra váltak, 
kezdetben igen nehezen boldogult az 
alkalmazottakkal. Kevés jól képzett 
nyomdász akadt a környéken, külföldit 
pedig csak azokban a szakmákban 
lehetett alkalmazni, amelyekben teljes 
szakemberhiány volt Romániában. Így 
az otthon megszokottnál jóval lazább 
munkafegyelem közepette kellett 
irányítania a nyomdát. Egyik első 
fegyelmezési kísérlete látványosan 
megbukott. Fél órával a kezdés után 
kérdőre vonta az éppen átöltöző 
gépmestereket, vajon miért állnak még 
mindig a nyomógépek. Az akció azzal 
végződött, hogy este ilyen nyomasztó 
drillt nem tűrhetünk” felkiáltással 
valamennyi gépmester felmondott. 
Nem lehetett senkit a helyükre állítani, 
így aztán mindenkit visszavettek. A 
fiatal főnök közvetett fegyelmezési 
módszerek alkalmazására kényszerült.
Néhány hónappal érkezése után 
a művészeti vezetői poszt mellett 
a nyomda technikai irányítását is 
átvette. Úgy vezette a gyomainál 
ekkor nagyobb nyomdát, hogy 
május és szeptember között a három 
telephelyről új épületbe költöztek, s 
volt olyan időszak, amikor főgépmester 
hiányában 11 gép munkabeosztásáról 
is maga gondoskodott. A rendkívüli 
körülmények ellenére szeptemberben 
már arról számolt be haza írott 
leveleiben, hogy az üzleti eredmények 
mellett javult a nyomda színvonala 
is: „Azért némi megelégedéssel 
állapíthatom meg, hogy kezd jó hírünk 
lenni, s ha jobb munka kell, csak 

hozzánk fordulnak, s úgy érzem, ebben 
részem van nekem is. Az Első Román 
Betűöntöde tisztán az én személyemre 
való tekintettel megbízott bennünket 
egy betűmintakönyv készítésével. 
Nagy kedvvel csinálom, sajnos kevés 
időm van hozzá. A másik szép munka a 
román nyomdászévkönyv, mely szintén 
személyemre való tekintettel készül 
nálunk, s megoldása teljesen rám van 
bízva.”
A nyomdászévkönyv 1926-ban jelent 
meg, jellegzetes, középre tördelt, 
alul ék alakban végződő, gyomai 
kiadványokban megszokott kolofonnal, 
Kner Albert-szignettel. A felépítésében 
a magyar nyomdászévkönyvre hasonlító 
kiadványban egy-egy Kner Albert- és 
Kner Imre-cikk is szerepelt. Albert 
a nyomdász-grafikus szerepéről írt, 
bőséges színes illusztrációs anyaggal 
dokumentálva a leírtakat. 

(folytatás a köv. oldalon...)

Egy Kner Temesváron – Dr. Erdész Ádám írása
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...Mind a tanulmánnyal, mind pedig az 
illusztrációs oldalakkal azt akarta be-
mutatni, hogy milyennek is kell lenniük 
a modern és célszerű üzleti nyomtatvá-
nyoknak.
A nyomda gyakorlati irányítása mellett 
a temesvári másfél esztendő fontos ál-
lomás volt Kner Albert művészi pályá-
ján is. Hozzászokott a gyors, nyomdai 
kivitelezéssel összehangolt tervező 
munkához és megtanulta, hogy hányfé-
le külső tényezőhöz kell alkalmazkod-
nia a tervező-grafikusnak, ha sikeres 
akar lenni. 1925 nyarán küldött egy 
bő összeállítást a Helicon Nyomdában 
tervezett és kivitelezett kereskedelmi 
és reklámnyomtatványaiból a Magyar 
Grafikának. A tekintélyes szaklap a a 
következőképpen reagált: „A gyűjte-
mény az első olyan, amelyről bátran 
állíthatjuk, hogy a román impériumhoz 

tartozó Erdély és Bánát legszebb nyom-
tatványait foglalja magában. A Helicon 
nyomda dicséretére válnak e nyomtat-
ványok, de még inkább dicsérik tervező 
mesterüknek, Kner Albertnek, a gyo-
mai Kner család egyik ifjú sarjadéká-
nak a tehetségét és képzettségét.”
A temesvári epizód 1926 áprilisában ért 
véget, mikor is Kner Albert Budapesten 
kapott új megbízást. A küzdelmes 
temesvári időszak az idő múlásával 
nagyon megszépült. Az 1970-es évek 
elején unokaöccse, Haiman György 
érdeklődött, hogy emlékszik-e még 
a román nyomdászévkönyv tartalmi 
részét szerkesztő Krizsó Kálmánra? 
– „Hát, hogyne emlékeznék Krizsó 
Kálmánra – válaszolta Albert –, hiszen 
1925–26-ban életem egyik legszebb 
és legsikeresebb pár évét éltem le 
Temesváron.”

Egy Kner Temesváron – Dr. Erdész Ádám írása (folyt.)

Március elején került sor a 2022. 
évi adóértesítők megküldésére. A 
magánszemélyek, az adószámmal 
nem rendelkező őstermelők az 
eddig megszokott módon, postai 
úton kaptak tájékoztatást a fizetési 
kötelezettségükről, de az előző évektől 
eltérően a levélhez mind az I, mind 
a II. félévi befizetéshez szükséges 
csekk mellékelve lett. Részükre ebben 
az évben további értesítő nem kerül 
megküldésre. 
A vállalkozások elektronikusan, 
cégkapujukra, az egyéni vállalkozók 
ügyfélkapujukra kapták meg 
az I. félévről szóló értesítőt. 
Részükre augusztus hóban szintén 
elektronikusan lesz megküldve a II. 
félévről szóló adóértesítő. 
- A 2022. I. félévben esedékes adót 
2022. március 16-ig, a II. félévben 
esedékes adót 2022. szeptember 15-ig 
lehet megfizetni pótlékmentesen.
- Ügyfélkapuval rendelkező adózóink 
befizetésüket a https://eonkormanyzat.
gov.hu oldalról elérhető bankkártyás 
fizetéssel is teljesíthetik.
- A fizetési kötelezettséget a 
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett 
Adózónak belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással kell 
teljesítenie, így részükre csekkek nem 
kerültek megküldésre. Az utaláshoz az 
értesítő tartalmazza az adott adónem 
számlaszámát, a megjegyzés rovatba 
pedig az Adózó mutató számát kell 
beírni.

- A mikro-, kis- és középvállalkozások 
iparűzési adóelőleg-részlete a 2021. 
évi, illetve a 2022. évi nyilatkozatuk 
alapján megfelezésre került, így 
az értesítő már a ténylegesen 
fizetendő adóelőleget tartalmazza. A 
KATA-s vállalkozások részére már 
automatikusan az 1 %-al számolt 
iparűzési adó került előírásra.
- Amennyiben az értesítőben jelzett 
adóját időközben megfizette, úgy 
a befizetett összeggel csökken a 
tartozása. Ha a befizetést nem a 
megfelelő számlára teljesítette, 
vagy Önnek túlfizetése van, az 
összeg átvezetéséről a hátralékot 
mutató adószámlája javára, illetve 
a túlfizetés bankszámlára történő 
visszautalásáról írásban, az erre 
szolgáló nyomtatványon rendelkezhet.
- Az értesítő készítésének időpontjában 
még nem végleges (nem jogerős) 
tételek külön, a véglegesítés alatt álló 
tételek táblában szerepelnek, azokról 
az érintettek határozattal kerültek 
értesítésre, mellékelve a befizetéshez 
szükséges csekket.
- Az adófizetési kötelezettségüket 
csoportos beszedés útján teljesítő 
Adózók figyelmét felhívjuk, 
hogy a március 16-án esedékes 
adókötelezettségeiknél csak azok 
a tételek kerülnek levonásra, 
mely tételek a csoportos beszedés 
számlavezető pénzintézet felé történő 
indításának időpontjáig, azaz március 
5-ig véglegessé (jogerőssé) váltak.

- Előfordulhat, hogy elhunyt adózó 
nevére kerül az értesítő megküldésre. 
Ebben az esetben kérjük, hogy a 
tartozás rendezése, illetve az új 
adókötelezett megállapítása érdekében 
az örökösök vegyék fel a kapcsolatot 
ügyintézőinkkel.

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy 
az adó késedelmes megfizetése esetén 
az esedékesség napjától a fizetendő 
adó összege után késedelmi pótlékot 
is köteles fizetni. A késedelmi 
pótlék mértéke minden naptári 
nap után a késedelem időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat 5 
százalékponttal növelt mértékének 
háromszázhatvanötöd része.
Abban az esetben, ha nem kapna 
értesítést sem levélben, sem 
ügyfélkapujára, cégkapujára, vagy 
az értesítőben szereplő adatokkal 
nem ért egyet, kérjük keresse 
önkormányzatunk adóügyintézőit, 
egyeztetés céljából.

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

A 2022. évi adóértesítőkkel kapcsolatos tájékoztatás
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A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hírei
Óvodás lesz a gyermekünk 
… Gondolatok, tanácsok 
óvodakezdéshez
Az első nagy próbatétel a gyereknek 
és a szülőnek egyaránt az óvodai 
élet megkezdése. Rengeteg kérdés 
kavarog ilyenkor a szülőkben, ami 
teljesen természetes, pl. hogy melyik 
óvodát válassza, milyen a jó óvó 
néni, barátkozik-e a többi gyerekkel, 
hogyan tud majd beilleszkedni, 
mennyi ideig tart a beszoktatás? 
Minden kérdésben a jövőtől való 
aggódás, félelem, szorongás, 
bizonytalanság tükröződik.
-Mit tehetek én, mint szülő, hogy 
zökkenőmentes legyen a beszokás?
Az óvodakezdés előtt elsőként 
érdemes a figyelmüket saját 
magukra irányítani és megvizsgálni: 
hogy Önök, szülők hogyan állnak 
az óvodakezdéshez, mit éreznek, 
amikor arra gondolnak, hogy 
egy nap majd ott kell hagyniuk a 
gyermeküket. Ez azért is fontos, mert 
minden gondolatunk és érzésünk 
sugárzik rólunk: a viselkedésünkből, 
a mimikánkból, beszédünkből. Ezért 
ha a szülő maga is fél, szorong az 
óvodától, igazából nem szeretne 
még elszakadni a gyermekétől, 
akkor ezeket a félelmeket a gyerek 
átveszi és ő is elkezd szorongani. 
Ezért a szülőnek magával kell 
elkezdeni a felkészülést az óvodára, 
hogy szorongásmentesen, lazán, 
természetesen, pozitívan tudja 
közvetíteni gyermekének ezt az 
eseményt. 
-Vajon óvodaérett a gyermekem?
Az óvodához szükséges érettség 
jelei már két és fél éves  kor után  
megjelennek  a gyermekeknél. 
A szülő feladata, hogy ezek a 
törekvések megszilárduljanak, és 
természetessé váljanak a gyermekek 
mindennapi életében:
Szociális érettség
Minden gyereknek meg kell tanulnia 
a közösséghez, társaihoz való 
alkalmazkodást. Eddig a család 
alkalmazkodott ő hozzá, ezután neki 
kell egy közösséghez. Már nem csak 
ő lesz a középpontban. 
A megszokott családi biztonságtól, 
anyától már képesek elválni, ha csak 
rövid időre is.
Képes legyen kapcsolatteremtésre 
gyerekkel, felnőttel egyaránt.
Érzelmi érettség
A legfontosabb, hogy képes legyen 
elválni az anyától rövidebb időre, el 

tudja engedni őt. Az elengedés 
mindig kölcsönös: az anyának 
is képesnek kell lennie arra, 
hogy elengedje a gyerekét. Erős 
kölcsönhatás van a gyerek és a szülő 
között, ha bármelyikük bizonytalan 
az elengedésben, az hatással lesz 
a másik viselkedésére is. Ezért 
szokták azt mondani, hogy nemcsak 
a gyereknek, hanem az anyának is 
meg kell érnie az óvodára.
 Kommunikációs képesség  
Alapvető szükségleteivel 
kapcsolatban ki tudja fejezni 
önmagát. 
Fontos, hogy a családon kívül mások 
is megértsék, mit mond a gyermek. 
Önállóság
Bizonyos fokú önállóságra törekvés 
a célszerű.
Képes legyen asztalnál ülve az 
önálló, evőeszközzel való étkezésre 
Tudjon pohárból inni
A felnőttektől elfogadja az ételt
Ismerje meg saját ruhadarabjait, 
cipőjét
Ismerje a zsebkendő használatát
 Szobatisztaság  
Fontos legalább a nappali 
szobatisztaság minden egészségesen 
fejlődő három 
éves korú gyermek esetében
-Mit érdemes tudni az óvodai életről? 
Az óvoda az első kortárscsoportba 
való beilleszkedés színtere. A 
közösségbe történő beilleszkedés 
a gyermek számára korlátokat is 
tartalmaz. Az óvodai élet napi- és 
hetirend szerint folyik.  A napirend 
fejleszti a gyermek időérzékét, 
rendszerességre nevel. Ezért 
elengedhetetlen, hogy otthon 
is napirendje legyen, mely 
biztosítja a gyermekek változatos 
tevékenységét, pihenését, az 
egyéni szükségleteik, igényeik 
kielégítését, amely az egészséges 
fejlődéshez járul hozzá. A napirendet 
úgy alakítjuk ki óvodáinkban, 
hogy a gyermekek a különféle 
tevékenységeihez megfelelő időt 
biztosítunk: a játékra, mozgásra, 
táplálkozásra, szabad levegőn való 
tartózkodásra, pihenésre. Kívánunk 
örömteli ráhangolódást, készülődést 
az óvodai évek megkezdéséhez! 
Szeretettel várjuk Önöket óvodáink 
nyílt napjain!

Könyvtárban jártunk
A Kistérségi Óvoda Százszorszép 
Óvodájának Maci csoportos 

gyermekeivel elsétáltunk a városi 
könyvtárba. A könyvtárvezető 
Dinyáné Bánfi Ibolya nagy 
szeretettel fogadott bennünket. 
Dinya Lívia könyvtáros kedves 
intézmény bemutatásával 
megismerhettük az intézményt, majd 
a gyerekek birtokba vették a nekik 
kialakított mesesarkot, gyermek 
olvasó „szigetet”. Tartalmas és szép 
délelőttöt töltöttünk el együtt.

Medve móka a Tipegőkert 
Bölcsődében
Vidám maci nappal vártuk a tavasz 
eljövetelét a Tipegőkert bölcsiben. 
A gyerekek behozhatták a kedvenc 
macijukat, egész héten festettek, 
rajzoltak macis alkotások készültek. 
Versek, mondókák, mozgásos 
játékok kísérték a napokat ehhez 
kapcsolódóan. Természetesen 
megkóstoltuk a medvék egyik 
kedvencét a mézet is. Reméljük 
ezzel is sikerült segíteni eldönteni a 
mackóknak, hogy visszatérjenek-e a 
barlangjukba, vagy inkább a tavasz 
közeledtét jelezve felébredjenek téli 
álmukból.
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MEGHÍVÓ 
Zsidó hagyományok.  

A Knerek kultúraközvetítő tevékenysége  
című konferencia 

 
Időpont: 2022. április 20. 10 óra 

Helyszín: Szent Antal Népház és Művelődési Ház  
(5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.) 

 
Konferencia elnök: 

Dr. Bartha Elek rektorhelytettes (Debreceni Egyetem) 
 
Köszöntő: 

Szalay-Bobrovniczky Vince Miniszterelnökség civil és 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára  
Toldi Balázs Gyomaendrőd város polgármestere  

 
Előadások:  

Dr. Kónya Péter rektor (Eperjesi Egyetem): Az eperjesi 
zsidóság 
Horovitz Tamás hitközségi elnök (Debreceni Zsidó 
Hitközség): Fejlesztési lehetőségek a magyar zsidó épített 
örökség bemutatásában  
Heller Zsolt folkesztéta, valláskutató: Zsidó emlékhelyek, 
zarándokhelyek Kelet-Magyarországon  
Dr. Cservenyák László igazgató (Szatmári Múzeum): Tony 
Curtis Kávéház és hagyaték Mátészalkán  
Kolozsvári István etnográfus: A Konrád hagyaték 
Berettyóújfaluban  
Dr. Erdész Ádám ny. Levéltárigazgató (Gyulai Levéltár): A 
Knerek kultúra közvetítő tevékenysége  
Dr. Szonda István igazgató (Szent Antal Népház): A Kner 
család társadalmi szerepvállalása Gyoma köz- és kulturális 
életében  

 
Információ: 06-20-2380046 

Meghívó 
Emlékezés az endrődi csendőrsortűz áldozataira 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az endrődi csendőrsortűz áldozataira emlékező szentmisére és 

megemlékezésre

 A szentmisét celebrálja: Czank Gábor plébános

Időpont: 2022. március 19. 18 óra
Helyszín: Szent Imre Katolikus Templom

A szentmise után koszorúzás a Hősök terén

Információ: Dr. Szonda István 06-20-2380046
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Rövid hírek a Térségi Szociális Gondozási Központból
Ellátottjaink hétköznapjait ismét több 
program tette színesebbé ebben a hó-
napban. Az Esély klubban közösen ün-
nepelték meg a Valentin napot, amit já-
tékos feladatok és különleges desszert 
elfogyasztása tett még hangulatosabbá. 
Az idős otthonainkban jelmezes bállal, 
kiszebáb égetéssel és fánk sütéssel ün-
nepelték meg a farsangot és űzték el a 
telet. A hunyai 6.sz Idősek Klubjában 
vendégül látták az 1. Klub tagjait, és 
egy  jó hangulatú délelőttöt töltöttek 
együtt a farsang jegyében. Az idősek 

nappali klubjaiban elindult egy kvíz 
verseny, amit mind a négy egységben 
közösen oldottak meg az ellátottak, 
és izgatottan várják a következő for-
dulót. Több ellátottunk az intézmény 
dolgozói kíséretében részt vett a Határ 
Győző Városi könyvtár rendezvényén, 
ahol Fesztbaum Béla remek előadását 
tekintették meg. A mindennapok folyá-
sát a klubokban és az idős otthonokban 
is színesítik a kézműves foglalkozások, 
tornák, közös filmnézés, rejtvényfejtés.

Véháné Jánosik Zsuzsanna

a HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
2022. március 17-24. között 

 
 

Játsszon velünk! Kvízjáték a honlapon felnőtteknek és gyerekeknek.  
Fejtsen, legyen szerencséje és nyerjen! 

Töltse ki TOTÓinkat! Játék felnőtteknek és gyerekeknek!  
Játsszon velünk, legyen szerencséje és nyerjen! 

Kner Piroska dokumentumok – digitális kiállítás a honlapunkon. 

Cs. Szabó István: Gyomai olvasókörök- digitális kiállítás a honlapunkon. 

A 80 éves Kunkovács Lászlót köszöntjük –  
digitális kiállítás a honlapon; könyveinek kiállítása a könyvtárban. 

Hagyományos és digitális kiállítások – fókuszban a Knerek,  
valamint a 40 éve egyesült Gyoma és Endrőd 

Szavazzon! Nézze meg kiállításainkat a könyvtárban, játsszon velünk,  
mert nyerhet. 

Hagyományos játékok (puzzle, memóriajáték, kirakó) és óriás társasjáték,  
melyek főszereplői a Knerek. Jöjjön a könyvtárba, és játsszon! 

Knerek Gyomán – játék a helytörténeti terminálon a könyvtárban. 

Bőröndkiállítás – Közigazgatási és egyéb pecsétek kiállítás a könyvtárban. 

A Boldogság kék kosában – Kner Izidor és Kner Imre aforizmái. 

RoboKaland – Rendhagyó órák az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely 
megálmodóinak – Gajdács Krisztián és Gajdács-Leszkó Georgina – vezetésével. 

(Részvétel előre egyeztetett csoportokban.) 

Csoportok fogadására, rendhagyó órákra a nyitvatartási időn kívül is lehetőség 
van, előzetes egyeztetés alapján. 

A programokon a részvétel díjtalan. Programjaink változhatnak.  
Bővebb információkat közösségi oldalunkon és honlapukon találhat. 

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. 
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ÁRNYÉKPOROCSKA 
EMLÉKMONDATOK 

KNER PIROSKA ÉLETÉBŐL 

 
Találkozó Parti Nagy Lajos íróval,  

a könyv szerzőjével. 
Beszélgetőtárs Szegő János szerkesztő. 

Helyszín:  
Határ Győző Városi Könyvtár 

Gyomaendrőd, Fő út 230. 

Időpont: 2022. április 20. (szerda)17 óra. 
A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

(Fotó: Szüts Miklós) 

 

 

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 
 

 

 

Egy kicsattanóan vidám, pergő, interaktív gyermekműsor,  
melyben kiderül, hogy mindenütt körbe vagyunk véve hangszerekkel:  

kerékpár-pumpa, mankó, söprűnyél, portörlő…  
Észrevesszük őket? 

 

 
 

 

 

 

Felhívás! 
Ügyes kezű kézimunkázók segítségét 

várjuk! 
 

A Határ Győző Városi Könyvtár a Szabadság tér és a 
Hősök tere húsvéti díszítéséhez várja a kötni és 

horgolni szerető kézimunkázók segítségét.  

A terek fáinak díszítéshez várjuk a színes tojás, 
kiscsibe, kiskacsa, nyuszi, bárányfigurákat, vagy csak 

egyszerű, 6 cm * 6 cm-es négyzetlapokat. 

    
Bármilyen színű, vastagságú fonalból, kötve, 
horgolva, vagy varrva, kinek mi a könnyebb,  

melyiket szereti jobban. 

A díszeket a  
Határ Győző Városi Könyvtárban lehet leadni:  

2022. április 5-ig. 
Érdeklődni lehet: a 218-370 telefonszámon. 

 

 



HÍRMONDÓ10

Azokban az időkben, amikor a 
központi politikai akarat azt szerette 
volna, hogy a szocialista kultúra 
felé forduljanak az emberek – igaz a 
tinédzser lányok miniszoknyában, a 
fiúk farmerben, hosszú hajjal jártak 
és nyugati rockzenén szocializálódtak 
– mégis akkor lelt termékeny talajra 
Gyomán a konzervatív társastánc 
stílus.
Azok a ’lázadó’ tinik hajlandóak 
voltak csinos táncruhát és öltönyt 
venni, hogy több héten át, óráról órára, 
fegyelmezetten sajátítsák el a társasági 
táncok alapjait, a közösségi viselkedés 
szabályait egy diák tánciskola 
keretében.

Az 1972 kora tavaszán zárult tánciskola 
igen lelkes és vállalkozó szellemű 
fiataljaiból alakult meg a gyomai Katona 
József Művelődési Ház társastánc 
műkedvelő művészeti csoportja. A 
táncklub, mely a társastáncoknak 
egy, a nyugati világban már fél 
évszázada művelt, de itthon még nem 
igazán elterjedt formáját, a kifinomult 
versenystílus megismerését vállalta fel, 
nem is sikertelenül.

Az elmúlt ötven év alatt a klub 
működése a városban és környékén 
is népszerűvé tette a modern polgári 
műveltséghez kötődő társastáncokat, 
hagyományt teremtett a társastáncok 
tanulásának, hangulatot adott a 
táncos estélyeknek, s nem utolsó 
sorban országos és nemzetközi 
ismertséget és elismertséget szerzett 
Gyomaendrődnek is. 
A művelődési ház fenntartásában töltött 
húsz év után az 1992-ben létrehozott 
társastánc alapítvány keretében 
működött, majd a versenytánc 
sportággá nyilvánításakor, 2001 
tavaszán önálló táncsport egyesületté 
alakult. A nyolcvanas években felvett 
Rumba nevet megtartva ma a klub 
RUMBA Táncsport Egyesület néven 
működik.

A klub alapító tanára Zsoldos Ildi-
kó volt, akit rövidesen Nyíri Lajos 
követett s tíz évig vezette eredménye-
sen a klubot. 1982-től Megyeri Lász-
ló és Megyeriné Csapó Ildikó látja el 
az egyesület vezető tánctréneri, illetve 
menedzseri feladatait.
Az első tíz év, a hőskor volt a klub éle-
tében. A szerény anyagi és működési 
feltételek ellenére azonban már ekkor 
megmutatkoztak azok az erények, 

amelyek ma is jellemzik a klub tánco-
sait. A baráti, szinte családias légkör-
ben komoly és célratörő munka folyt, 
melynek eredményét több tucat érem, 
országos bajnoki cím és dobogós he-
lyezés is fémjelez.
Az országos bajnokaink sorában az 
elsők voltak: Megyeri László-Csapó 
Ildikó valamint Nyíri Zoltán-Szendrei 
Éva táncosok.

A klub addig elért kiváló eredményei 
nem múltak el nyom nélkül a nyolcvanas 
évek közepére. Mind több gyermeknek 
tetszett meg a műfaj és egyre többen 
iratkoztak be a tánciskolákba, majd a 
táncklub utánpótlás csoportjába. Ebben 
az időszakban fokozott figyelmet és 
energiát fordítottak a formációs táncok 
tanítására és előadására, amelynek 
elismeréseként a klub Nívó-Díjban is 
részesült. 
A kilencvenes évek változásai a klub-
ban folyó szakmai munkára is po-
zitívan hatottak kiváló eredmények 
elérésére ösztönözve a fiatalokat. A 25 
éves évfordulót a zsúfolásig megtelt 
sportcsarnokban ünnepelhették több 
mint száz táncos gálaműsorában gyö-
nyörködve.
Az ezt követő évtizedek a klub 
aranykönyvébe illő hazai és nemzetközi 
sikereket hoztak. 

(A cikk a köv. oldalon folytatódik...)

50 éves a Rumba Táncklub
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Magyar Bajnokságok és rangos 
nemzetközi versenyek érmes és döntős 
résztvevőinek nevei sorakoznak 
emlékkönyvükben.
Megyeri Csaba - Varga Patrícia, 
Gombkötő Imre és Malina Andrea a 
felnőttek standard országos bajnokai.
Molnár Ádám és Paróczai Rebeka a 
juniorII, míg Perei Péter és Sárközi 
Noémi az ifjúsági bajnoki érmek mellett 
hazánkat képviselhették a JuniorII és 
Ifjúsági Latin Világbajnokságokon.

JuniorI korcsoportban a latin táncok 
országos bajnoki címét és nemzetközi 
nyílt versenyek dobogós helyezését 
érte el Kulik Andor és Paróczai Zsófia.

Amire a mai napig különösen büszkék, 
hogy gyermek párosuk, Deák 
András és Andor Barbara, magyar 
tánctörténelmet írva, elsőként jutott 
a legendás Blackpool Junior Dance 
Festival latin döntőjébe Megyeri Csaba 
edző felkészítésével.

A klub elismeréssel fogadja, hogy 
itthonról más városba, vagy külföldre 
telepedett táncosaik továbbra is 
megmaradtak a tánc szeretete mellett, 
táncosként vagy tanárként. Legyen itt 
példaként Palercsik Dávid története, 
aki évekig élt testvérvárosunkban, 
Schöneckben, és ottani partnerével 
Charis Kerstin Lässlerrel egy tucatnyi 
német bajnokság győztesei voltak.

Az egyesület ez év október 29-ére 
tervez egy Jubileumi Találkozót, 
egy igazi, elegáns táncos bált. 
Szeretnék, ha a régi táncosok ismét 
találkozhatnának és emlékezhetnének 
az egykori élményekre. A 
rendezvény részleteit hamarosan az 
egyesület www.rumbatse.hu és a  
https://www.facebook.com/rumbatse 
internetes oldalaikon osztják majd 
meg.

A jubileumi találkozón szeretnének 
feleleveníteni néhány páros és közös 
táncot a régi koreográfiákból. Ezekhez 
várják a vállalkozó szellemű egykori 
táncosok jelentkezését, hogy a bálra 
felkészüljenek a produkciókkal.

Természetesen a jubileumi évben is a 
megszokott, hétköznapi kerékvágásban 
folyik a munka. A korábbi évek nagy 
sikerére alapozva, ez évben ismét 
megszervezik a nyári tánctábort, külön 
az óvodások és külön a kisiskolások 
részére. 
A napközis nyári tánctáborokat 
várhatóan július hónapban, a 
tánctanulás mellett, játékra és 
kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas 
közösségi létesítményekben szervezik 
meg.

A gyermek és ifjúsági csoportok 
mellett már két évtizede működik a 
felnőttek senior klubja is. A lelkes, 
táncszerető felnőttek a péntek esti 
táncórákon túl félévente rendezendő 
partikon szórakozva alkalmazzák a 
tanult táncokat. A klub nagy örömére a 
februárban indult új felnőtt tánciskola 
is nagy siker lett.  Tíz, zömében a közeli 
településekről érkezett pár tanulja 
hétről hétre a klasszikus társastáncok 
alapjait.

Azok, akik a Jubileumi Találkozó vagy 
a nyári tánctáborok iránt érdeklődnek, 
az info@rumbatse.hu email címen 
tudják a szervezőkkel felvenni a 
kapcsolatot.

50 éves a Rumba Táncklub (folyt.)
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Ebben a tanévben, január végén, 
osztályszinten került megrendezésre 
a Vidor délután. A tanulók viccekkel, 
vidám történetekkel, jelenetekkel 
készültek erre az eseményre. Január 
24-28. között a rajzórákon is sok 
kreatív, mókás fénykép készült a 
gyerekek és Dinya Lívia tanárnő 
együttműködésével.

Vidor délután
– január 28.

Kis Bálint Általános Iskola hírei

2022. február 2-án, Békéscsabán, az 
Árpád fürdő uszodájában került meg-
rendezésre a Diákolimpia Megyei 
Úszóverseny, melyen szép számban 
vettek részt iskolánk tanulói. Erre a 

versenyre a körzeti úszóversenyen kva-
lifikáltak a legjobbjaink. Büszkeségre 
adnak okot versenyzőink eredményei, 
melyek közül a legkiemelkedőbbek:
- IV. korcsoport 100 m mellúszás: Var-
jú Zétény, 2. hely. 
lány III. korcsoport 4 x 50 m gyorsúszó 
váltó: 2. hely, a csapat tagjai: Varjú 
Zselyke, Mészáros Nelli, Nagy Lívia, 
Munkácsi Petra
- fiú II. korccsoport 4 x 50 m gyors-
úszó váltó: 3. hely, csapattagok: Varjú 
Zente, Szúnyog Hunor, Csipai Cson-
gor, Várkonyi Ádám.

Diákolimpia Megyei Úszóverseny

2022. február 9-én a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola Humán 
Munkaközössége rendezte meg 
a Kazinczyról elnevezett szépen 
beszélő, szépen olvasó verseny 
területi fordulóját. A versenyen 
a város általános iskolás tanulói 
vettek részt. A szabadon választott 
szöveg elmondása után a kötelező 
szöveget olvasták fel a versenyzők. 

A zsűri döntése alapján a következő 
eredmények születtek:
5-6. osztály:
1. helyezett: Botos Lujza, 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola,
2. helyezett: Varga Zoltán, Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium,
3. helyezett: Kaszás Dávid, 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola,
külön díjas és 4. helyezett: Uhrin 
Léna, Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola. 
A 7- 8. korosztályból:
1. helyezett: Varsányi Misell Amira, 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola, 
2. helyezett: Horváth Nikolett, 
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola,
3. helyezett: Kabai Rebeka Léna, 
Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium,
4. helyezett és külön díjas: Kővágó 
Dominika, Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola.
Az országos versenyre az első 
helyezett - Varsányi Misell Amira 
jutott tovább, felkészítője: Hunya 
Jolán tanárnő. Gratulálunk a 
versenyzőknek, felkészítőknek!

Szép Magyar 
Beszéd Verseny

Ebben a tanévben rendeztük meg a 
XIX. Bálint-Valentin Napi Kavalkádot. 
A jeles nap jelmondata volt: „Együtt a 
legjobb!” Két év után újból választhattak 
a tanulók maguk közül diákigazgatót és 
diákigazgató-helyettest. Négy alsós és 
négy felsős osztályból indultak jelöltek 
a pozíciókért: 
Komróczki Lili és Oláh Dorka (3.a), 
Pintér Száva és Cs. Nagy Arszenyij 
(3.b), 
Furka Lénárd és Nógrádi Nándor (4.b), 
Varjú Zente (diákigazgató) és Várkonyi 
Ádám (diákigazgató helyettes) 4.a.
A 8.a osztályból Kiszely Kitti és Varjú 
Zétény,
8.b osztályból Csaba Fruzsina és Ökrös 
Nóra,
7.a osztályból Velő Boglárka és Puska 
Hanna,
a 7.b osztályból Mahovics Álmos és 
Dávid András.
A versengést végül a 4.a és a 7.a 
osztály jelöltjei nyerték. Varjú 
Zente, Velő Boglárka diákigazgatók, 
Várkonyi Ádám, Puska Hanna 
pedig diákigazgató-helyettesek 
lehetettek egy napig. A diákvezetők 
előzetesen különféle feladatokat adtak 
diáktársaiknak, ügyességi versenyeket 
hirdettek körükben.

A hétfői nap mindkét épületünkben 
a hatalomátadással kezdődött. A 
„Kisbálintos Okoskodásokban” idén 
is megfogalmazták a gyerekek, hogy 
mire büszkék és milyen változásokat 
szeretnének intézményünkben. A 
diákvezetők betekintést nyerhettek 
az igazgatói és az igazgatóhelyettesi 
feladatokba is. Az alsósok egy 
szabaduló szoba rejtvényein és 
feladatain keresztül szabadították 
ki „fogságba esett” vezetőiket. A 
felső tagozatosok a sportcsarnokban 
kaptak feladatokat a diákigazgatótól 
és helyettesétől. A tanulók számára 
egész nap nyitva állt a büfé, ahol 
szendvicseket, üdítőt, nyalókát és 
különböző csokikat vásárolhattak. A 
diákvezetők versenyt hirdettek smink, 
haj és köröm kategóriában, illetve 
díjazták a legötletesebb jelmezben 
megjelenő tanulókat is. A jeles nap 
alkalmával nem feledkeztünk meg a tél 
búcsúztatásáról sem, a délutáni kiszebáb 
égetést követően reménykedve várjuk 
a tavaszt, a napsütést. A kavalkád 
keretében az osztályok közösségépítő 
játékokon vettek részt egy-egy finom 
fánk elfogyasztása mellett, és vidáman 
kiabálták, hogy: „Együtt a legjobb!”

XIX. Bálint-Valentin Napi Kavalkád
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2 év 
kihagyás után újból megtarthattuk az 
Iciri-piciri rajz-és mesemondó versenyt 
a város nagycsoportos óvodásai 
részére. Február 22-én délután került 
sor a rajzverseny díjátadó ünnepségére 
iskolánk Hősök úti épületében. A 
város óvodáiból 25 színpompás 
alkotás érkezett. Valamennyi gyermek 
emléklapban és ajándékban részesült.
 Helyezettek lettek:
hely: Balázs Roland Ákos 
(Százszorszép óvoda)
hely: Szabó Annabella (Vásártéri ó.)
hely: Dobák Dorottya (Vásártéri ó)
Különdíjas:  
Czeglédi Sára (Selyem úti óvoda) 
Putnoki Szkárlett (Vásártéri óvoda)

A délutánt az iciri-piciri mesemondók 
tették még varázslatosabbá. Tíz 
mesemondó csemete kápráztatta 
el a hallgatóságot a Kerekerdő 
meseteremben. Az eredményhirdetés, 
jutalmazás itt sem maradt el, minden 
gyermek ajándékkal térhetett haza.

Helyezettek lettek:
hely: Nyúzó Fanni (Százszorszép ó.)
hely: Kis Vivien (Százszorszép óvoda).
hely: Varju Vajk (Selyem úti óvoda) 
Különdíjas: 
Harkai Annamária (Csemetekert ó.)
Mertz Maja (Százszorszép óvoda)

XVI. Iciri-piciri versenyek

A Lakiteleki Népfőiskola az idei 
évben is meghirdette a Hungarikum 
vetélkedőt, melyre intézményünkből 
egy 3 főből álló csapat jelentkezett: 
Czibulka Regina, Velő Boglárka és 
Uhrin Szonja 7. évfolyamos tanulók. 
Az első fordulóban egy 50 kérdést 
tartalmazó online feladatsort kellett 
kitölteni, a 2. fordulóban pedig 2 
prezentációt készítettünk el: egy 
hungarikum és egy kiemelkedő nemzeti 
érték bemutatása volt a feladat. A 
legjobban teljesítő csapatok meghívást 

kaptak az országos döntőbe, melyet 
Lakiteleken a Hungarikum Ligetben 
rendeztek 2022. február 23-án és 24-
én. Szerencsére mi is bejutottunk a 
kétnapos megmérettetésre. A versenyen 
még alaposabban ismerhettük meg 
a hungarikumokat és a kiemelkedő 
nemzeti értékeket a részt vevő 
csapatok színvonalas előadásaiból, s 
érdekes feladatokat oldottunk meg. Az 
országos versenyen a 16 csapat közül a 
9. helyezést érte csapatunk. Felkészítő 
tanár: Domokos Anikó

A Hungarikum vetélkedő országos döntőjén

Kereki Irén – 
„ K i s B á l i n t o s ”  
p e d a g ó g u s  
vagyok. Már 
35 éve tanítom 
a kisdiákokat, 
többnyire az 1-2. 
osztályosokat, és 
15 éve segítem a 
Diákönkormány-

zat munkáját. Büszke vagyok az isko-
lámra, a tanítványaimra. Hitvallásom, 
hogy a tanulók szeressenek iskolába 
járni és a tanulás mellett sok közösség-
és személyiségformáló játékban, prog-
ramban vegyenek részt – minden napra 
jusson számukra legalább egy pozitív 
élmény. Szeretem mozgásban tartani a 
diákokat, szülőket, kollégákat egyaránt.  
Fontosnak tartom a szülőkkel való 
őszinte, építő kapcsolattartást és a kö-
zös munkát. Hiszem, hogy csak együtt 

- tanuló-szülő-pedagógus – tudjuk a 
legtöbbet kihozni a gyermekekből. Szá-
momra: „A gyermek: az elevenség, az 
öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe 
nem vert ember, az igazán igaz isten.”  
(Ady Endre)

Fekécsné Buza Erika vagyok. 2001-
ben szereztem meg a tanítói diplomám 
a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, 
magyar szakterülettel. 5 évvel később 
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolán pszichopedagógia szakos 
tanárként végeztem. Gyermekkorom-
tól kezdve készültem erre a hivatásra. 
Az évek során osztálytanítóként és 
gyógypedagógusként is igyekeztem a 
gyermekek másságát, különbözőségét 
figyelembe véve nevelni, tanítani. Le-
endő elsős tanítóként szép kihívásnak 
tartom az iskolába lépő kisgyermek 
tudásvágyát, lelkesedését megőrizni, 

a zökkenőmen-
tes óvoda-iskola 
átmenetet meg-
teremteni. A ta-
nulást sok-sok 
játékkal élmény-
nyé varázsolni. 
Magyarosként én 
fogom bevezetni 
a gyerekeket a be-
tűk birodalmába, lelkes olvasóvá sze-
retném nevelni őket. Fontos számomra 
a bizalom kiépítése a gyerekekkel és a 
szülőkkel egyaránt. Igyekszem szere-
tettel, türelemmel fordulni minden di-
ákhoz, hiszen csak így leszünk képesek 
eredményesen együtt dolgozni. Célom 
az egymást elfogadó, tisztelő, segítő-
kész, boldog gyermeki én formálása. 
Hiszem: „A mese az az ábécéskönyv, 
amelyből a gyermek megtanul saját lel-
kében olvasni.” (Bruno Bettelheim)

A Kis Bálint Iskolában elsős tanító nénik lesznek szeptembertől
Bemutatkoznak: Kereki Irén és Fekécsné Buza Erika
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei

A már – már hagyománynak számító 
korcsolyázás programunk idén is 
megrendezésre került. A szokásos 
módon, jelentkezési sorrendben tudtak 
a gyerekek a programra feliratkozni. 
A busz hamar betelt, így február 15-
én mintegy 50 fővel roboghattunk is a 
békéscsabai jégpályára. A gyerekek egy 
másfél órás önfeledt korcsolyázással 
tudtak kiszabadulni a hétköznapok 
mókuskerekéből. Bár sok esés volt, 
szerencsére mindenki épségben és 
jóleső fáradtsággal tért haza.

Korcsolyázni voltunk
Az alsó tagozatosok farsangi 
rendezvényével kezdődött 
el iskolánkban a tavaszváró 
programsorozat. A közös, tornatermi 
jelmezbemutatót, és játékokat ezúttal az 
osztályközösségek farsangi mulatsága 
váltotta fel. Egész délután tartott az 
osztálytermekben a vigadalom. Sok 
tánc, zene, játék biztosította a vidám 
hangulatot, jó kedvet. Köszönjük a 
szülőknek a finomságokat, amivel 
hozzájárultak a farsangi programok 
sikeréhez.

Itt a farsang, áll a bál!

Iskolánkban 2 napon keresztül az alsós 
és felsős osztályaink ásvány- és hüllő-
kiállítással egybekötött rendhagyó órá-
kon vehettek részt. Nagyobb tanulóink 
sok új ismeretet szerezhettek a kiállí-
táson megtekinthető és megfogható 
ásványok, kőzetek keletkezéséről, lelő-
helyeiről illetve jellemzőiről. A kiseb-
beket elsősorban a hüllők megfigyelése 
kötötte le, megismerhették azok sajá-
tosságait, életmódját és gondozásukat.

Ásvány és hüllő 
kiállítás volt nálunk

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Gyomaendrődön

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
Gyomaendrődön a húsvéti ünnepekre való tekintettel 
a hulladékszállítás időpontjai az alábbiak szerint 
változnak: 
- Az V. és a VI. körzetben 2022. április 15-én, naptárnak 
megfelelően, pénteken szállítják el a cég munkatársai 
a kommunális (vegyes) hulladékot.
- Az I. körzetben 2022. április 15-én, pénteken lesz a 
kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés, 2022. április 
18. hétfő helyett.
- A III. és a IV. körzetben 2022. április 15-én, pénteken 
lesz elszállítva a szelektív hulladék, 2022. április 18. 
hétfő helyett. 
- Az V. körzetben 2022. április 19-én, kedden lesz a 
kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés, 2022. április 
18. hétfő helyett.

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

országos versenyen, a történelem 
tantárgyat választotta. A január 28-án 
megrendezett szóbeli döntőre 10 diák 
jutott be, ahol Péter az 5. helyezést érte 
el. Szívből gratulálunk Péternek az 
eredményhez. 
Felkészítője Rudner Anett tanárnő.

Bölcs – ész Tanulmányi Verseny

A felvételi vizsgák eredményei, ta-
pasztalatai vagy egyéb információk 
alapján idén is van lehetőség arra, hogy 
a 8. osztályos tanulók változtassanak 
a már leadott jelentkezési sorrenden. 

Módosítani érdemes, ha az írásbeli fel-
vételi vizsga nem sikerült jól, vagy ha 
a szóbeli felvételi vizsga, az ismerő-
sök beszámolói alapján, az első helyen 
megjelölt iskola mégsem tűnik jó vá-

lasztásnak. Gimnáziumunk szeretettel 
várja a diákokat, akik úgy gondolják, 
hogy családias, nyugodt környezetben, 
közel az otthonukhoz, nyelvvizsgával 
és emelt szintű érettségivel a zsebük-
ben szeretnének felkészülni a tovább-
tanulásra a felsőoktatásban.

Sorrendmódosítás – középiskolai felvételi

Február 18-án 17 órai kezdettel 
rendeztük meg iskolánk táncestjét a 
végzős diákok részvételével. Már a 
kezdés előtt fél órával ünnepi hangulat 
uralkodott a Varga Lajos Városi 
Sportcsarnokban. Ünnepségünket 
megtisztelték jelenlétükkel Czank 
Gábor plébánosatya, Dankó 
Béla településünk országgyűlési 
képviselője, Toldi Balázs városunk 
polgármestere és Lehoczkiné Tímár 
Irén városunk alpolgármestere, 
valamint a társintézmények vezetői 
és önkormányzati képviselők. A 
rendezvény kezdetén a végzős diákok 
felvonultak osztályfőnökeikkel, a 12.A 
osztály Rovnyik Katalin tanárnő, a 
12.B osztály Buza Hajnalka tanárnő 
vezetésével. Intézményvezetőnk, Tóth 
Ferenc ünnepi beszéde után a 11. 
évfolyam nevében Tamás Zoé (11.B) 
búcsúzott a végzősöktől, majd az avató 

évfolyam, valamint az általános iskola 
7-8. osztályos diákjainak műsora 
következett. Az estet megálmodták és 
a diákokat felkészítették Tóthné Stibán 
Erika és Debreceniné Barancsi Emese 
tanárnők, a dalt betanította Gecseiné 
Sárhegyi Nóra tanárnő. A végzősök 
gondolatait Wolf Anna 12.A osztályos 
tanuló tolmácsolta. A szalagtűzés 
megható pillanatai után következett az 
igazi táncest. A végzős osztályok zenés-
táncos produkcióval készültek erre az 
alkalomra. A 12.A osztály az 1920-as 
évekbe repítette a közönséget jelmezes 
Charleston táncával, míg a 12.B 
osztály vadabb, rockosabb, bőrkabátos 
stílusban hódította meg a nézők 
szívét. A táncokat betanította Kiszely 
Nagy Erika táncpedagógus. Minden 
kedves szülőnek, hozzátartozónak 
és vendégnek köszönjük, hogy 
diákjainkkal együtt ünnepeltek.

Iskolai táncest

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

További hirek, információk, fotók: www.szentgellert.hu
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Drága Hölgyek!

A Nőnaphoz közeledve az ünnepi alkalom, sőt maga az általunk, férfiak ál-
tal ünnepelt, általunk oly’ nagyon tisztelt hölgyek állnak a figyelmünk közép-
pontjában és a hozzájuk kapcsolódó, feléledő emlékeink, érzéseink teszik ezt 
a napot számunkra is különlegessé. Az élethelyzetek sora, a közös pillanatok, 
melyekben Önökkel hölgyekkel találkozunk, melyekben Önökkel egy közös-
séget alkotunk életünk során születésünktől kezdve, végtelen és egy csodála-
tos, páratlan mozaik.

Férfiként gyakran hangoztatjuk, hogy a nők életünk elmaradhatatlan kísérői, 
támaszai és hiszem, hogy a nemzetközi nőnap éppen arra hivatott, hogy az 
ezért érzett hálánkat, köszönetünket nyilvánvalóvá tegyük a megkülönbözte-
tett figyelem jegyében.

Nőnap alkalmából, mikor megállunk Önök előtt, a teremtett világ rajtunk kí-
vül álló, kétségtelenül szebbik, vagy mondjuk ki őszintén: legszebbik fele előtt 
hajtunk fejet. Tesszük ezt úgy, hogy valójában csak reméljük, hogy egyszer 
megérhetjük, miben áll a női lélek varázsa és csodája.

Mert ma, 2022 tavaszán, bármennyit is tudunk a világról, amikor molekulák és 
galaxisok között szárnyal a tudomány, a nő, a női lélek ereje, varázsa még min-
dig maga a titok. A titok, melynek bűvöletében megszületve, felcseperedve, 
kiteljesedve, időnként megpihenve, éljük mindennapjainkat férfiként. Egy biz-
tos: végig tekintve az emberi életet, egyértelmű és kétség nélküli: hogy Önök, 
hölgyek nélkül nem érne semmit a lét.

Minden tettért, érzésért, mosolyért, szóért és megannyi felsorolhatatlan szép dologért mondok ma tiszta szívből köszö-
netet. Isten éltesse kedves mindannyiukat!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Február végén Horvátországba utaztak 
a KSI-s kajakosok. Kovács Gábor 
csoportja tíz napot töltött el egy 
mesebeli szépségű tengeröbölben, 
Rogotin városában. A tábor időtartama 
alatt, gyakran szikrázó napsütésben, 14-
15 fokban tudtak edzeni a fáradhatatlan 
és lelkes versenyzők. A gyönyörű 
környezetben könnyedén gyűltek a 
kajakban megtett kilóméterek és a táj 
szépsége minden fáradtságot kárpótolt. 
A sportolók és az edző is fantasztikusan 
érezték magukat a tábor ideje alatt. 
Szinte repült az idő. A közös főzések, 
sütemény sütések, filmnézések, 
beszélgetések, nagy nevetések, séták 
a tengerparton felejthetetlen élményt 
varázsoltak az edzőtábor, egyébként 
munkás, fárasztó mindennapjaiból. 
A sportolók energiával feltöltődve, 
élményekkel tele érkeztek haza.  A tábor 
szakmai hasznosságához pedig kétség 
sem férhet. Az edzőtábor előtt néhány 
héttel egy rövid évértékelő és jutalmazó 
ebéddel zárták le a 2021-es évet a 
klub tagjai. Kovácsné Kozma Diána 
és Kovács Gábor edzők beszámoltak 
az elmúlt év eredményeiről.  

A KSI, Békés megye és Gyomaendrőd 
egyik legeredményesebb 
sportegyesülete. A nyolc éves 
fennállásuk óta 73 országos bajnoki 
aranyérmet nyertek és mellette 
számtalan szebbnél szebb eredménye 
értek el. Minden évben minimum 
négy-öt versenyző kerül be valamilyen 
korosztályos válogatott keretbe. Ezt az 
eredménylistát megkoronázta a 2021-
es esztendő, amikor Fodor Bence a 
világbajnokságon a harmadik helyet 
szerezte meg. De hatalmas siker még 
Bence világbajnoki hatodik helye 
és Fodor Napsugárnak az Olimpiai 
Reménységek versenyén elért két első 
és egy harmadik helyezése is. Ezek a 
nemzetközi és bajnoki eredmények 
nemcsak a KSI, hanem Gyomaendrőd 
hírnevét is öregbítik. Az évzáró ebéden 
szokás szerint minden KSI-s versenyző 
jutalmat kapott! 
A külföldi edzőtábor után itthon 
folytatódnak a vízi kilóméter 
gyűjtések. Minden versenyző 
joggal reménykedhet egy sikeres és 
eredményes versenyszezonban.

A horvát tengerparton edzőtáborozik a KSI Gyomaendrőd csapata
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A Gyomaendrődi Járási Startmunka 
„Szociális” Mintaprogramjának 
részeként a Polányi utcai vízelvezető 
csatorna takarítását végzik a 
közfoglalkoztatottak. A száraz téli 
időjárás lehetővé teszi a csatorna, és a 
mellette lévő kisgát kaszálását, illetve 
a csatorna betonlapos mederaljának 
teljeskörű kitakarítását. Az érintett 
csatorna az endrődi városrész jelentős 
területét mentesíti a belvíztől, így 
annak karbantartása fontos feladat.

A Gyomaendrődi Járási Startmunka 
„Mezőgazdaság” mintaprogramjában 
a közfoglalkoztatottak által termesztett 
homoktövis bogyóból a Járási 
Startmunka „Helyi sajátosság” 
mintaprogramjának részeként a 
közfoglalkoztatottak, homoktövis 
velőt, homoktövis pehelyt, valamint 
homoktövis őrleményt készítenek. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 
jól működő közfoglalkoztatási program 
elismeréseként támogatást kapott a 
Belügyminisztériumtól a homoktövis 
bogyó feldolgozását szolgáló eszközök 
vásárlására, és egy kisebb feldolgozó 
egység kialakítására. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának célja az volt, 
hogy ne csak a rendkívül egészséges 
bogyó termesztése valósulhasson meg 
Gyomaendrődön, hanem a városban 
történjen a bogyó feldolgozása is. A 
helyi feldolgozás révén a készítmények 
előállítási költségei csökkennek, 

valamint a feldolgozás várhatóan 
munkahelyet is teremt.
A homoktövis pehely, és az őrlemény 
előállításával tovább bővült a bogyóból 
készített, és értékesített termékek köre, 
így már 12 féle homoktövis bogyóból 
készített termék vásárolható.
A Belügyminisztériumtól a 
mintaprogramokban szereplő 
feladatok megvalósulásához az 
Önkormányzat jelentős támogatást 
kap. A Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya támogatási 
szerződés keretében biztosítja 
a foglalkoztatásához szükséges 
létszámot, valamint a foglalkoztatottak 
bérköltség támogatását, továbbá a 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
eszközöket, valamint a felhasznált 
anyagok egy részét.

Varjú Róbert közmunkavezető

Közfoglalkoztatás hírei

Az elmúlt hónapok országos 
birkózó eredményei. 2022.01.22-
án Karcagon rendezték meg a XXV. 
Kurucz Testvérek Országos Birkózó 
Bajnokságot, melyen 260 versenyző 
vett részt. Egyesületünkből két gyerek 
indult ezen a versenyen. Eredményeink: 
Gyerek I – Klein Levente II. hely. Diák 
II – Nógrádi Nándor III. hely.
A sikerek tovább folytatódtak 
2022.02.13- án Budapesten, az 
ESMTK sportcsarnokában, melyen 235 
versenyző lépett szőnyegre. Birkózóink 
eredményei. Gyerek I – Klein Levente 
II. hely. Diák II – Nógrádi Nándor II. 
hely. Diák I – Szűcs Csaba III. hely.
Örömmel tapasztaltuk az ország 
legeredményesebb egyesületében, az 
ESMTK rendezésében a versenyző 
diákok családias fogadtatását. Közülük 
közel 80 versenyző lépett birkózó 
szőnyegre, melyből 65 fő 6-7 éves korú 
volt.  Azon a vidéken az általános iskolák 
előszeretettel patronálják, értékelik 

és elismerik ennek a sportágnak a 
minőségét. Hagyják megvalósítani 
és a szülőkkel együtt támogatják a 
birkózást, ami a mi egyesületünk 
terve is lett volna Gyomaendrődön. 
Teszik ezt, egyrészt, mert a birkózni 
járó gyerekek kimagaslóan teljesítik 
a testnevelés órai követelményeket. 
Ami akkor előny , ha nem probléma 
városunk iskolái számára. Másrészt, 
mert ezek a gyerekek olyan lelki és 
személyiség fejlődést érnek el, mely 
pozitívan hat életük más területeire is.
Mi továbbra is törekszünk egyesületünk 
fejlesztésére, versenyzőink magas 
szintű képzésére, mert a Magyar 
Birkózó Szövetség értékeli és elismeri 
munkánkat. Kötelezettségünk táplálni 
a birkózás utánpótlást, mivel ez 
a sport a világ legeredményesebb 
olimpiai sportágai közül a nyolcadik, 
Magyarországon pedig a negyedik 
helyen áll. Versenyzőinknek 
gratulálunk az elért eredményekért és 
köszönjük a szülők támogatását. 

Hencz Gyula

Birkózás
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Homoktövis-alma gyümölcslé: A 
magas C-vitamin tartalmú speciális 
beltartalmi értékekkel bíró bogyókból 
az elmúlt évekhez hasonlóan az 
önkormányzat ivólevet készítetett, 
mely 100%-os gyümölcstartalmú, 
hozzáadott cukrot, tartósítószert, 
nem tartalmaz. Az alma leve élénkítő 
hatású, a belek és a máj megfelelő 
működéséhez elengedhetetlen. Az 
alapanyag jelentős esszenciális 
aminosav, antioxidáns (E vitamin) és 
C-vitamin tatalommal rendelkezik. 
Az ivólé 3 literes dobozos 
kiszerelésben 1.800.-Ft/doboz áron 
megvásárolható.
Homoktövis cékla-alma gyümölcs 
és zöldség lé: A készítmény 
tartósítószert, hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz. A homoktövis csökkenti 
a vér koleszterinszintjét, támogatja 
a máj funkcióit, fokozza az epe 
kiválasztását és gyulladáscsökkentő 
hatással is bír. Az alma leve élénkítő 
hatású, a belek és a máj megfelelő 
működéséhez elengedhetetlen. 
Méregteleníti a szervezetet. A cékla 
természetes béltisztító, méregtelenít, 
szívvédő hatású. Az ivólé 3 literes 
dobozos kiszerelésben 1.800.-Ft/
doboz áron megvásárolható.
Homoktövis sütőtök-alma 
gyümölcs és zöldség lé: A készítmény 
tartósítószert, hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz. A sütőtök A-vitamin 
tartalma magas, ezért kedvező 
hatása van a látásra. Tápanyagokban 
gazdag, ugyanakkor kalóriatartalma 
alacsony. Az ivólé 3 literes dobozos 
kiszerelésben 2.200.-Ft/doboz áron 
megvásárolható.
Homoktövis ribizli-alma gyümölcs 
és zöldség lé:A készítmény 
tartósítószert, hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz. Az alma leve élénkítő 
hatású, a belek és a máj megfelelő 
működéséhez elengedhetetlen. 
Méregteleníti a szervezetet. A 
ribizli, a céklához hasonlóan, kiváló 
méregtelenítő, emellett magas 
a B1-, B2-, B6-, és C-vitamin 
tartalma. Az ivólé 3 literes dobozos 
kiszerelésben 2.200.-Ft/doboz áron 

megvásárolható.
Homoktövis zselé (4 fajta: 
fruktózos-natúr, fruktózos-fahéjas, 
cukros-natúr, cukros-fahéjas): 
Összetevők: 25%-os homoktövis 
sűrítmény, cukor/fruktóz, és agar-
agar. A fahéj bizonyítottan csökkenti 
a vércukorszintet, segíti az emésztést, 
szépíti a bőrt és elősegíti a fogyást, 
ugyanis serkenti az emésztőnedvek 
termelését és gyorsítja az anyagcserét. 
A fruktózos készítményeket a 
cukorbetegek is fogyaszthatják.  A 
fruktózos zselé 370 ml-es üveges 
kiszerelésben 1200.-Ft/ üveg áron, 
a cukros zselé pedig 1000Ft/üveg 
áron megvásárolható. 
Homoktövis velő: A velő formátum 
100%-ban tiszta homoktövis, mag, 
és héj nélkül. Gyümölcstartalma 
100%. A velő tartósítószert, 
hozzáadott cukrot nem tartalmaz. 
A termék fogyasztása hozzájárulhat 
az immunrendszer erősítéséhez, 
a szervezet regenerálódásához, 
általános roboráló hatása van. A 
homoktövis B1, B6, B12 valamint 
E vitaminban (antioxidáns) gazdag a 
jelentős C-vitamin tartalom mellett. A 
velő 500 ml-es kiüvegezett formában 
kapható. Fogyasztása naponta 
egy- két evőkanál mennyiségben 
javasolt. A velő, 500 ml-es üveges 
kiszerelésben 2000.-Ft/ üveg áron 
megvásárolható.
Homoktövis szörp: A homoktövis 
33%-ban homoktövis velőt, 
valamint hozzáadott cukrot, és vizet 
tartalmaz. Fogyasztása hígított 
formában (ásványvízzel, vízzel, 
szódával) javasolt 1:8 arányban. 
A szörp a velőhöz hasonlóan 500 
ml-es űrtartalmú üvegben kerül 
forgalmazásra. A szörp 500 ml-es 
kiszerelésben 1000.-Ft/üveg áron 
megvásárolható.
Homoktövis pehely: A homoktövis 
pehely 100% homoktövis tartalmú, 
mely gyümölcshéjat, magot, kérget, 
és gyümölcshúst egyaránt tartalmaz. 
Tartósítószert, hozzáadott anyagot 
nem tartalmaz. Ajánlott fogyasztani 
magában, müzliben elkeverve 

vagy teában feloldva, körülbelül 
egy evőkanállal. Fogyasztását 2 
teáskanállal, napi rendszerességgel 
javasoljuk, akár önmagában először 
kevés vízben feloldva, majd ízlés 
szerint hígítva, vízzel, vagy bármely 
gyümölcs levével összekeverve. 
Felhasználhatjuk gyümölcsös 
desszertek, smoothie-k, sorbet-ek, 
joghurtos reggelik, magkeverékek, 
kásák müzlik, saláták ízesítéséhez. 
Kiváló reformkonyhai alapanyag, 
sütemények készítésekor is tökéletes 
kiegészítője lehet a hagyományos 
liszteknek és a lisztmentes 
termékeknek egyaránt kellemesen 
savanykás ízt kölcsönözve a 
terméknek. A pehely papírtasakos 
légmentes 40 gr-os kiszerelésben 
500.-Ft/db áron kapható.
Homoktövis őrlemény: A 
homoktövis őrlemény a velőkészítés 
folyamata során keletkezett értékes 
szárazanyag feldarálását követően 
készül. Fogyasztását 2 teáskanállal, 
napi rendszerességgel javasoljuk, 
akár önmagában először kevés 
vízben feloldva, majd ízlés szerint 
hígítva, vízzel, vagy bármely 
gyümölcs levével összekeverve. 
Felhasználhatjuk gyümölcsös 
desszertek, smoothie-k, sorbet-ek, 
joghurtos reggelik, magkeverékek, 
kásák müzlik, saláták ízesítéséhez. 
Kiváló reformkonyhai alapanyag, 
sütemények készítésekor is tökéletes 
kiegészítője lehet a hagyományos 
liszteknek és a lisztmentes 
termékeknek egyaránt kellemesen 
savanykás ízt kölcsönözve 
a terméknek. Az őrlemény 
papírtasakos légmentes 100 gr-
os kiszerelésben 1300.-Ft/db áron 
kapható.

A fentiekben szereplő 
homoktövis készítmények egy része 
még a tavalyi áron megvásárolható a 
Gyomaendrőd Közös Önkormányzati 
Hivatalánál (5500 Gyomaendrőd 
Selyem út 124.) hétköznaponként, 
hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 
óráig, pénteken 8 órától 13 óráig.

Varju Róbert közmunkavezető

Homoktövis készítmények

Bádogos munkák, cseréptető 
javítás-felújítás, téglakémény át-
építés-javítás, szerelt kémények, 

lapostető szigetelés készítése. 
Tel: 06-30/935-6229

KÁRPIT – ÉS 
SZőNyEGTISZTÍTÁS

Hívja Katit! 
Telefon: 06-20/490-0497

HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE MINDEN 
GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA ELJUT!
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2022.02.18-án 5 gyomaendrődi csa-
pattal és 3 egyéni versenyzővel, pon-
tosan 30 lánnyal vágtunk neki a Torna 
Diákolimpia Országos Elődöntőjének, 
amit Kecskeméten rendeztek. A ver-
senyen 31 csapat, azaz több, mint 
170 lány állt a tornaszerekhez, hogy 
bemutathassák a kötelezően előírt 
versenygyakorlatukat. Az I. korcso-
portosok versenyében a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola csapata és 
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
csapata, valamint a Kis Bálint Általános 
Iskolából Barta Kinga, mint egyéni 
versenyző képviselték Városunkat. 
Eredmények:
5. hely - Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola. A csapat tagjai: 
Benyó Liliána, Bujdosó Cintia, Feke 
Miléna, Karkusz Enikő, Kis Virág 
Anna, Tóth Mirtill. 
7. hely - Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola. A csapat tag-
jai: Bedő Bianka, Gaál Bella, Hinel 
Boglárka, Hornok Dalma, Hornok 
Helka, Komjáti Janka.
Egyéni összetettben Barta Kinga a 7. 
legmagasabb pontot kapta a 60 tor-
nászból.
A II. korcsoport versenyében egy csa-
pat, a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola csapata, valamint a Kis Bálint 
Általános Iskolából Furka Dorka egyé-
ni versenyzőként jutott tovább a rang-
adóra.
A Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola csapatának minden tagja egy 
nagyon szép, szinte rontás nélküli ver-
senyzéssel az 5. helyezést érték el. A 
csapat tagjai: Gellai Zoé, Gyuricza 
Nóra, Peschak Rebecca, Samu Hanna, 
Szikszai Szelli, Szujó Anikó.

Furka Dorka az 5. legmagasabb pont-
számot gyűjtötte a 3 szeren (ugrás-
gerenda-talaj). A III-IV. korcsoporto-
sok versenyében két gyomaendrődi 
csapat - a Kis Bálint Általános Iskola 
és a Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola csapata, valamint Gubucz 
Kata, a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskolából egyéni versenyzőként jutott 
tovább a nagyszabású versenyre. 
A 12-14 éves tornászlányok szép gya-
korlatokat mutattak be, amellyel a kö-
vetkező eredmények születtek:
5. hely - Kis Bálint Általános Iskola. 
A csapat tagjai: Csipai Csenge, Fábián 
Flóra, Izsó Zorka, Pataki Zoé, Tóth 
Tünde. 
8. hely - Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola. A Csapat tag-
jai: Bujdosó Gréta, Hoffman Hanna, 
Simonyi Nóra, Tóth Kamilla
Nagyon nagy örömünkre Barta 
Kinga és Furka Dorka (mindket-
ten Kis Bálintos tanulók) is tovább-
jutott a TORNA DIÁKOLIMPIA 
ORSZÁGOS DÖNTŐRE, amit 
Budapesten rendeznek 2022.03.18-
án. Az Országos Döntőre még a Kis 
Bálintos tornász fiú csapat (Csipai 
Csongor, Mertz Máté, Szunyog Hunor), 
valamint a Rózsahegyiből Félix Patrik 
egyéni versenyzőként is továbbjutott. 
Szívből gratulálunk Nekik! A gyereke-
ket felkészítette: Gergely Orsolya és 
Katona Ákos.
Köszönjük a versenyen való segít-
séget Dinya Anna és Kis-Turcsányi 
Andrea tanárnőknek, valamint mind-
három általános iskolának - Kis Bálint, 
Rózsahegyi Kálmán, Szent Gellért, - 
hogy támogatták diákjaikat és egyben 
versenyzőiket!

A tornászoknak nincs megállás, hiszen 
március 12-én egy országos Fitkid ver-
senyen valamint rá egy hétre pedig a 
Torna Diákolimpia Országos Döntőjén 
képviselik Gyomaendrődöt, az iskolá-
jukat és a KörösFit DSE-t.

Hajrá Gyomaendrőd, 
hajrá KörösFit DSE! 

Országos elődöntőn a KörösFit-esek

2022.02.26-án Baján került megrende-
zésre a Diák A, B és Serdülő korosztály 
számára a Regionális Rangsor Verseny. 
A Gyomaendrődi Judo Klub 4 ver-
senyzőt indított ezen a napon, melyről 
mindannyian éremmel tértek haza.
Diák A korcsoport: Félix Patrik (-45kg) 
I.hely
Diák B korcsoport: Rómer Janka 
Vénusz (-30kg) összevonva a Diák A 
korcsoporttal a II. helyen végzett.
Serdülőben: Botos Lujza (-52kg) 
I.hely, Fekécs Gyula (-66kg) I.hely.
Félix Patrik (-45kg) felversenyezve az 
1 és 2 évvel idősebbek közé, a II.helyen 
végzett.

A következő napon (02.27-én) szintén 
Baján a „Mindenkinek aranyérmet” 
program keretében hosszú idő után újra 
tatamira állhattak az utánpótláskorúak 
is. Volt közöttük olyan is, akinek ekkor 
volt élete első megmérettetése.
Minden judokánk ügyesen vette az aka-
dályokat és a nap végén büszkén visel-
ték a megérdemelt aranyérmet: Szabó 
Milán Sándor, Imre Dávid Benett, Fitos 
Barnabás, Szarka Péter, Félix Noel, 
Gaál Blanka, Földvári Ákos, Földesi 
Hanga, Rácz Eleni Árven, Tóth Gábor, 
Tóth Zalán. Gratulálunk mindenkinek! 
Köszönjük edzőnk, Katona Ákos mun-
káját!
Köszönjük Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatását!

A Gyomaendrődi Judo Klub februári eredményei
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