




WWW.GYOMAENDROD.HU

3



WWW.GYOMAENDROD.COM

4

Gyomaendrődön a falusi múlt elemei, az antik képzőművészeti alkotások és a régi épületek egyaránt a városi örökség részét 
képezik. Ódon falaik századokkal repítenek vissza az időben, a település mezővárosi múltját idézve. A város gyönyörű templomai, az 
országban egyedülálló, a Kner család életét és munkásságát bemutató Kner Nyomdaipari Múzeum, a Vidovszky Béla Városi Képtár, az 
Endrődi Csendőrsortűz Emlékmű feltétlenül megtekintésre érdemesek a többi nevezetességgel együtt.
Akik a vidéki, falusi múlt örökségére kíváncsiak, azoknak elsősorban az egykori endrődi parasztemberek életmódját, az általuk használt 
bútorokat, eszközöket, kézműves szerszámokat bemutató Endrődi Tájház megtekintését ajánljuk. A Templom-zugi holtág partján ki-
alakított Halászati és Történelmi Élmény Park meglátogatásával a halászat eszközeiről és azok használatáról, valamint a vizes életmód 
gasztronómiájáról van lehetőségük többet megtudni.

Az 1862-ben épült tájház tornácának faoszlopait még annak idején a Kö-
rösön úsztatták le Erdélyből. Az Endrődi Tájházban a régi paraszti világ tárgyi 
emlékei láthatók. A házat Hunya István endrődi nagygazda építtette. 
Az épület homlokzata vakolathímes, évszámos oromzattal, övpárkánnyal, tégla-
oszlopos tornáccal, amelyet 1976-ban állítottak helyre.
Háztípusa az úgynevezett sorompós ház. A ház előterében levő sorompószerű 
léckerítésről kapta a nevét. A Tájház berendezése a XIX. század végi endrődi 
paraszti élet körülményeit mutatja be. 
A Tájház szomszédságában lévő épületben kapott helyet az egyre gyarapodó 
helytörténeti gyűjtés anyaga. Az Önkormányzat 2000-ben megvásárolta, az 
addig lakóházként működő épületet. Az épület az 1930-as években átépítet-
ték: gazdaházból lakássá, illetve egy részét szabó műhelynek alakították ki.

The wooden columns on the porch of the country house built in 1862 
were drifted down on the Körös River from Transylvania. The Country House 
of Endrőd presents the ethnographical and local historical heritage of the ru-
ral life of Endrőd. The house was built by István Hunya, a landowner from 
Endrőd. 
The facade of the building is stuccoed with date on the pediment; it has a 
string course and a porch with brick columns which was restored in 1976. Its 
furniture exhibit the authentic environment of the rural life of Endrőd at the 
end of the 19th century.
In the neighboring house there is an expanding collection of local history. The 
local government purchased this building in 2000. It was rebuilt in the 1930s 
from farmhouse to dwelling-house and a part of the building was installed as 
a tailor’s workshop.  

Die Holzsäulen des im Jahre 1862 erbauten Landschaftshauses wurden damals noch an dem Kőrös-Fluß, aus Transsylvanien 
geschwommen. In dem Endrőder Landschaftshaus sind die gegenständlichen Erinnerungsstücke der alten Bauernwelt zu sehen. 
Das Haus wurde von dem Endrőder Großwirt István Hunya erbaut.
Die Fassade des Gebäudes ist verziert beputzt, mit einem mit Jahreszahl versehenen Giebel, Gürtelgesims und Heiste mit 
Ziegelsäulen, die 1976 erneuert worden sind.
Der Haustyp ist sogenanntes Schrankenhaus. Es wurde nach dem im Vorraum des Hauses befi ndlichen schrankenartigen 
Lattenzaun benannt. Die Einrichtung des Landschaftshauses stellt die Umstände des Bauernlebens am Ende des 19. Jahrhunderts 
in Endrőd vor. 
In dem in der Nachbarschaft des Landschaftshauses befi ndlichen Gebäude wurde das immer größer werdende Material der 
ortsgeschichtlichen Sammlung platziert. Im Jahre 2000 hat die Selbstverwaltung das bis dann als Wohngebäude funktionierende 
Gebäude gekauft. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts ist es umgebaut worden: aus Wirthaus zu Wohnung, beziehungsweise 
in einem Teil des Gebäudes ist eine Schneiderwerkstatt eingerichtet worden.  

Nyitva tartás: 
bejelentkezés telefonon

szeptember 1-től március 31-ig 9:00-14:00.
április 1-től augusztus 31-ig 9:00-16:30
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 20.
Telefon: +36 (70) 635-33-45
Fax: +36 (66) 284-318
E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu

Opening times: 
please make an enquiry on the phone number below

1 September – 31 March: 9:00-14:00
1 April – 31 August: 9:00-16:30

Öffnungszeiten: 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung

Vom 1. September bis 31. März 9:00-14:00.
Vom 1. April bis 31. August 9:00-16:30

Endrődi Tájház és Helytörténeti  Gyűjtemény

épzőművészeti alkotások és a régi épületek művé ti alk
őb l ülé ő á i úl já idéé

Múzeumok

Nyitva tartás:

In Gyomaendrőd the remnants of the rural past and antique works of art are similarly part of the town’s cultural heritage. 
Walking between the old-standing walls of the buildings we fl y back centuries in time invoking the market-town past of the set-
tlement. The beautiful churches of the town, the Kner Printing Museum, unique in Hungary, presenting the Kner family’s life 
and work, the Béla Vidovszky Collection of Local History and the Memorial of the Gendarme Fusillade in Endrőd are defi nitely 
worth a visit along with other sights.
If you would like to know more about the heritage of the rural past we can recommend the Country House Museum and Collec-
tion of Local History in Endrőd presenting the life of peasantry and even the furniture, tools, craftsman instruments used by them. 
By visiting the Adventure Park of Fishery and History established on the bank of the Templom-zug Backwater you can learn 
about the tools of fi shing, their usage and the gastronomy of the water-bound lifestyle.

In Gyomaendrőd bilden sowohl die Elemente der alten ländlichen Traditionen, als auch die antiken Werke der bildenden Künste 
und die alten Gebäude Teil der Kulturerbe der Stadt. Ihre alten Mauern rufen die Erinnerungen alter Jahrhunderte wach und stellen die 
Landstadtsvergangenheit der Siedlung vor. Die wunderschönen Kirchen der Stadt, das in dem Land einzigartige, das Leben und die 
Wirksamkeit der Familie Kner vorstellende Kner Museum für Druckindustrie, die nach Vidovszky Béla benannte Stadtgalerie, das Denkmal 
der Endrőder Gendarmeriesalve sind mit vielen anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt unbeding der Aufmerksamkeit wert. 
Diejenigen, die sich nach der Erbschaft der ländlichen, dörfl ichen Vergangenheit interessieren, empfehlen wir herzlich, vor allem 
das die Lebensweise der ehemaligen Endrőder Bauern, ihre Möbeln, Werkzeuge und Handwerkergeräte vorstellende Endrőder 
Landschaftshaus aufzusuchen. Durch einen Besuch in dem am Ufer im „Templom-Zug” befi ndlichen Altarmes des Flusses zustande 
gebrachten Historischen Erlebnis- und Anglerpark können wir viel über die Fischereiwerkzeuge und deren Gebrauch, und über die 
Gastronomie der Fischerei erfahren.
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Kner Imre egykori lakóházában található a Kner Nyomdaipari Múze-
um. 1970 óta működik benne Magyarország egyetlen nyomdaipari múzeu-
ma. A Múzeum állandó kiállítása bemutatja a Kner család tagjainak mun-
kásságát és a Kner Nyomda történetét az 1882-es alapítástól napjainkig. 
„Könyvek és nyomtatványok a Gyomai Kner Nyomdából” hirdeti a kiállítás 
címe, s ennek szellemében láthatók a Gyomán készült könyvek, művészi 
báli meghívók, közigazgatási nyomtatványok, naptárak, levelező lapok, pla-
kátok, részvények és merkantil nyomtatványok.

The one-time residence of Imre Kner is now the Kner Printing Mu-
seum. The one and only typography museum in Hungary has been here since 
1970. The permanent exhibition of the museum presents the Kner family’s 
life-work and the history of the Kner Printing House from its foundation in 
1882 till the present. The title of the exhibition is: „Books and other Printed 
Materials from the Kner Press of Gyoma” and the visitors can see books, 
calendars, invitations to balls, postcards, posters, stocks and shares, commer-
cial and administrative forms,  photographs, historical documents, printing 
machines and bounding devices. 

In dem ehemaligen Wohnhaus von Imre Kner befi ndet sich heute 
das Kner Museum für Druckindustrie. Seit 1970 wird hier das einzige 
Druckindustriemuseum Ungarns betrieben. Die ständige Ausstellung des 
Museums stellt die Wirksamkeit der Familienmitglieder Kner und die Geschichte 
der Kner Druckerei seit der Gründung im Jahre 1882 bis zur Gegenwart vor. 
„Bücher und Druckwerke aus der Gyomaer Kner Druckerei” – lautet die 

Überschrift der Ausstellung, und in diesem Geist werden hier die in Gyoma gedruckten Bücher, Einladungsschreiben zu Künstlerbällen, 
Druckwerke der öffentlichen Verwaltung, Kalender, Postkarten, Plakate, Aktien und Merkantildruckwerke zur Schau gestellt.

Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény (Városi Képtár) 1993-ban 
nyílt meg.  Jelenleg hat teremben négy, városunkhoz kötődő művész alkotásait 
tárjuk állandó kiállításunkon a közönség elé: - Vidovszky Béla festményei és sze-
mélyes emlékei - Corini Margit, a párizsi éjszaka festője - Illésy Péter grafi kái és 
festményei Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériából címmel.

The Béla Vidovszky Town Gallery opened its gates in 1993. Currently 
in six rooms are exhibited the artworks and paintings of four artists, all re-
lated to our town.  These are the paintings and memorials of Béla Vidovszky, 
the paintings of Marguerite de Corini called the painter of Parisian nights, the 
prints and paintings of Péter Illésy and the sculptures of János Pásztor, from 
the Hungarian National Gallery.

Die Vidovszky Béla Ortsgeschichtliche Sammlung (Stadtsgalerie) wurde 
1993 eröffnet. Gegenwärtig werden in sechs Räumen die Werke von vier, 
mit unserer Stadt verbundenen Kunstmaler zur Schau gestellt: die Bilder und 
persönliche Erinnerungen von Béla Vidovszky; Margit Corini, Kunstmalerin der 
Pariser Nacht; die Graphiken und Gemälde von Péter Illésy; und die Bildwerke 
von János Pásztor, unter dem Titel „aus der Ungarischen Nationalgalerie”.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában a szá-
zadelő kiváló színművészének, az endrődi születésű 
Rózsahegyi Kálmánnak életéről, szerepeiről szóló do-
kumentumokból látható érdekes bemutató.

This interesting collection is exhibited in the 
Kálmán Rózsahegyi Primary School where we can learn 
from the documents on the life and roles of this brilliant 
actor born in Endrőd at the turn of the century.

In der Grundschule Rózsahegyi Kálmán ist eine 
interessante Sammlung aus den Dokumenten über das 
Leben und die Rollen des ausgezeichneten, in Endrőd 

geborenen Schauspielers des Anfangs des vorigen Jahrhunderts, Kálmán Rózsahegyi zu besichtigen.

Nyitva tartás:
keddi napokon 9:00 – 15:00

Csoportok részére előzetes bejelentkezés alapján a hét 
többi munkanapján is biztosítják a múzeumlátogatást.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 16.
Telefon: +36 (66) 887-424
E-mail: knermuzeum@gyomaikner.hu
web: www.gyomaikner.hu

Opening times: 
Tuesday 9-15h

Groups can visit the museum on workdays, 
please make an enquiry on the phone number below.

Öffnungszeiten: 
Dienstag zwischen 9-15 Uhr

Das Museum ist für die Gruppe voraus Meldung 
aufhalten zu sehen.

Nyitva tartás: 
kedd, csütörtök: 8-12-ig, 

szerda, péntek: 13-17-ig
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.
Telefon: +36 (66) 282-067
E-mail: keptar@internet-x.hu

Opening times: 
1 September – 31 March: 

please make an enquiry 
on the phone number +36 (70) 635-33-45
1 April – 31 August: Monday-Friday 9:00-17:00

Öffnungszeiten: 
Vom 1. September bis 31 März nach 

vorheriger Anmeldung (00 36-70/635-33-45)
Vom 1. April bis 31 August vom Montag bis 
Freitag zwischen 9-15 Uhr

Nyitva tartás: 
szeptember 1 – március 31. között 

bejelentkezés alapján (06-70/635-33-45)
április 1 – augusztus 31. között 
hétfőtől péntekig 9:00-17:00
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.
Telefon: +36 (66) 282-067
E-mail: keptar@internet-x.hu és
tajhaz@gyomaenrod.hu

Opening times: 
Monday-Friday 8-16h, for other times 

please make an enquiry.

Öffnungszeiten: 
Mo-Frei 8.00-16.00 Uhr, zu anderen 

Zeitpunkten nach vorheriger Anmeldung

Kner Nyomdaipari Múzeum

Vidovszky Béla Helytörténeti  Gyűjtemény

Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény
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Gyomaendrodi legek...

Gyomaendrod híres szülöttei

Az ország legelső, máig működő nyomdaipari múzeuma Gyomán létesült. • 

A lakosság számához viszonyítva itt dolgozik a legtöbb nyomdász és cipész. • 

A lakosság számához viszonyítva Gyomaendrődön közlekedik a legtöbb kerékpáros. • 

Az ország legtisztább vizú folyója, a Hármas-Körös átszeli Gyomaendrődöt. • 

Békés megyében Gyomaendrődön található a Hármas-Körös legtöbb holtága - szám • 

szerint 16.  

Az évtized legnagyobb harcsáját a Templom-zugi holtágból fogták ki Endrődön. • 

Balogh Tamás író
Frankó Tünde szoprán opera-
énekes
Gergely Ágnes költő
Határ Győző író, költő, fi lozófus
Honti Antal grafi kusművész
Kállai Ferenc színész, rendező, 
főiskolai és egyetemi tanár, egy 
időben országgyűlési képviselő
Kner Imre nyomdász
Kner Izidor nyomdász, könyvki-
adó, író
Kunkovács László etnofotográfus
Pásztor János szobrászművész
Rácz Béla fi zikus
Rózsahegyi Kálmán színész, 
tanár
Szabó Ferenc villamosmérnök
Szilágyi István színművész
Sztanyik B. László sugárbiológus
Szujó Zoltán kommentátor, 
szerkesztő-riporter, műsorvezető
Uhrin Benedek énekes
Vidovszky Béla festőművész

ooooddddddddddd

ooooddddddddddd

Kállai Ferenc Rózsahegyi Kálmán

Szujó ZoltánHatár Győző Kner Imre és Kner Izidor
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Gyomai Evangélikus Templom
1830-ban Gyoma, hogy vásártartási jogot kapjon és városi rangot 

szerezhessen, németeket telepített a magyar lakosság mellé. Az idetele-
pülő németek házhelyet kaptak a „németvárosi részen” és egy lánc kertet, 
mégpedig ingyen. Templomnak, iskolának ingyen telket adott az uraság és 
a fenntartáshoz földet a Német-zugban. Önálló lelkésze lett a megalakult 
Gyomai Evangélikus Gyülekezetnek. A templom építését 1862-ben fejezték 
be és avatták fel a Mezőberényből, Szemlakról és Vadkertről ide telepített 
németek. A templom teljes berendezése elkészült, a harangok is megvoltak, 
amikor 1887-ben a torony kigyulladt. A templom teteje és belseje is kiégett, 
újra kellett építeni. 1888-ra elkészült és újra templomot avattak. Az evangé-
likus templom kertjében két emléktábla látható, az egyik a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcoltak és a háborúban elesettek emlékére készült, a 
másikat az 1914-18-ban hősi halált halt testvéreink emlékére állították.
Horváth Z. Olivér lelkész
Nyitva tartás: látogatás előre egyeztetett időpontban
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő utca 178.
Telefon: +36 (66) 352-437

In 1830 the Town of Gyoma resettled Germans next to the Hungarian 
population in order to rise to the rank of a market-town and thus have the 
right to open a market. The German settlers received parcels with gardens 
in the so-called “German district” free of charge. The churches and schools 
received free building sites from the squire and also land to be cultivated to 
support themselves in the Német-zug. The newly-formed Lutheran Con-
gregation of Gyoma got its own pastor. The construction of the building 
was fi nished and consecrated in 1862 by the Germans migrated here from 
Mezőberény, Szemlak and Vadkert. The whole furnishing had been com-
pleted, the bells cast and installed when in 1887 the church tower took fi re. 
The roof and interior of the church burnt out and had to be rebuilt. It was 
fi nished by 1888 and the church was consecrated again. In the garden of the Lutheran Church there are two memorials displayed. 
One plaque is erected for the memory of the slave-laborers deported to the Soviet Union and of those fallen in World War II. The 
other one is placed for our brethren who died a glorious death between 1914 and 1918 in World War I.
Pastor: The Rev. Oliver Z. Horváth 
Opening times: please make an enquiry
Address: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 178.
Phone: +36 (66) 352-437

Im Jahre 1830 hat Gyoma, um das Marktrecht zu erwerben und den Stadttitel zu erreichen, Deutsche neben der ungarischen 
Bevölkerung einsiedeln lassen. Die eingesiedelten Deutschen haben Grundstücke in dem „Deutschstadtteil” und einen 
Kettengarten erhalten, und zwar kostenlos. Die Herrschaft hat für Kirche und Schule kostenlose Grundstücke zur Verfügung 
gestellt und zur Unterhaltung noch ein Stück Erde in dem sogenannten „Német-Zug” (Deutscher Winkel). Die zustande gebrachte 
Gyomaer Evangelische Kirche hat einen selbständigen Geistlichen bekommen. Die Bauarbeiten der Kirche sind schließlich 
1862 abgeschlossen worden, und die Kirche wurde noch in diesem Jahr von den von Mezőberény, Szemlak und Vadkert hierher 
eingesiedelten Deutschen eingeweiht. Die volle Einrichtung war bereits fertig und auch die Glocken waren schon vorhanden, als 
1887 der Turm Feuer fi ng. Der obere und innere Teil des Turmes wurde völlig ausgebrannt und mußte wieder aufgebaut werden. 
1888 wurden die Herstellungsarbeiten beendet und die Kirche wieder eingeweiht. In dem Garten der evangelischen Kirche gibt 
es zwei Gedenktafeln, die eine dient zur Erinnerung an die zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppten und in dem Krieg 
gefallenen Menschen, die Zweite wurde zur Erinnerung an unsere Geschwister aufgestellt, die zwischen 1914-1918 den Heldentod 
gestorben sind.
Geistlicher Horváth Z. Olivér 
Öffnungszeiten: Besuch nach vorheriger Anmeldung
Adresse: 5500 Gyomaendrőd, Fő utca 178.
Telefon: +36 (66) 352-437

Jézus Szíve Katolikus Templom
Gyomán messzire kimagaslik egy nagyon szép érték, a gyomai Jézus Szíve templom. A katolikus közösség Jeruzsáleme, 

központja. 1848. április 8-án nagy tűz ütött ki és leégett a katolikus templom és az akkori plébánia is. 1862-ben létesült az új temp-
lom és a plébánia. 1877. május 1-jén rakták le a mostani templom alapkövét - Hausszmann Alajos műegyetemi tanár tervei alapján 
– a benne lévő iratokkal, amelyek tudatják az utókorral, hogy milyen volt az akkori helyzet és közölték az akkori egyházi és világi 
elöljárók nevét és adatait. Neoreneszánsz stílusban épült a templom, a főoltárkép Jézus Szíve. Festett, kazettás mennyezete van, az 
oltárokban Szent Ince és Szent Fausztina vértanúk ereklyéje található.
Római Katolikus Egyház Plébániahivatala (Gyoma)
Tímár Mihály plébános
Nyitva tartás: látogatás előre egyeztetett időpontban
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Mátyás Király u. 1.
Telefon: +36 (66) 386-129

Templomok
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Templomok

In Gyoma there is a mighty edifi ce standing out loftily, the Sacred Heart of Jesus Catholic Church. It’s the Jerusalem of the lo-
cal Roman Catholic community. On the 8th of April, 1848 a huge 
fi re burst out and the Catholic Church burnt down to the ground 
along with its parish and many houses. The new church and presby-
tery was established in 1862. The foundation stones of the current 
church were laid on 1st May 1877 according to the design of Alajos 
Hauszmann, professor of the University of Technology. With the 
plans there were documents enclosed conveying information on 
the erstwhile circumstances of the era and disclosing the names and 
data of religious and secular magistrates. The church was built in 
Neo-Renaissance style and the high altar picture depicts the Sacred 
Heart of Jesus. It has a painted coffered ceiling and in the altars the 
relics of Saint Innocent and Saint Faustina are to be found.
Roman Catholic Parish (Gyoma)
Pastor: Fr. Mihály Tímár 
Opening times: please make an enquiry
Address: 5500 Gyomaendrőd, Mátyás Király u. 1.
Phone: +36 (66) 386-129

In Gyoma ist ein wunderschönes hohes Bauwerk, die Kirche „Herz Jesu”, von überall zu sehen. Est ist ein Jerusalem, die Zentrale 
für die katholische Gemeinde der Siedlung. Am 8. April 1848 hat sie Feuer gefangen, und die katholische Kirche und das damalige 
Pfarrhaus sind abgebrannt worden. Die neue Kirche und das neue Pfarrhaus sind 1862 erbaut worden. Der Grundstein der gegenwärtigen 
Kirche wurde am 1. Mai 1977 – nach den Plänen des Lehrers der Technischen Universität Alajos Hausszmann – abgelegt, mit Unterlagen 
dadrin, die der Folgezeit verkünden, wie die damalige Lage war, und die Namen der damaligen kirchlichen und weltlichen Vorgesetzten 
aufl isten. Die Kirche wurde im Neurenaissancestil erbaut, das Hauptaltarbild stellt das Herz Jesu dar. 
Sie hat ein bemaltes Fächerwerk, in den Altaren sind die Reliquien der Blutzeugen Innozenz des Heiligen und der Heiligen Faustine 
zu sehen.
Pfarramt der Römisch-katholischen Kirche (Gyoma)
Pfarrer Mihány Tímár 
Öffnungszeiten: Besuch nach vorheriger Anmeldung
Adresse: 5500 Gyomaendrőd, Mátyás Király u. 1.
Telefon: +36 (66) 386-129

Református Templom
22 esztendőn keresztül építették a templomot. A torony fundamentumát 1791-ben tették le, de ennek építését, hogy miként 

vezették, kikkel végeztették arról írott emlékünk nincsen. Templomunk alapja igaz, hogy csak 1807-ben tétetett le, mindazon által 
már 1805-től kezdve készítgették. 1813. augusztus 8-án került a templom átadásra. A templom orgonáját Papp Zsigmond kőfaragó 
kisiparos (aki szabadidejében autodidaktaként faragott, festett, szobrászkodott) tervezte és egy asztalos mester segítségével megépí-
tette. A templom tölgyfa ajtóit is Papp Zsigmond faragta.
Református Egyház Esperesi Hivatal / Sípos Tas Töhötöm lelkész
Nyitva tartás: látogatás előre egyeztetett időpontban
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.
Telefon: +36 (66) 386-587
Fax: +36 (66) 386-841
E-mail: reformatusgyoma@internet-x.hu
www.reformatusegyhaz.hu

The building of the church took 22 years. The foundation of the tower 
was laid in 1791 but we have no written records of the builders. Though the 
foundation of the nave was laid only in 1807 they had started to build it already 
from 1805. It was consecrated on 8th August 1813. The pipe organ was de-
signed by Zsigmond Papp stonemason master (an amateur carver, painter, and 
sculptor) and was built with the assistance of a master woodworker. The oak 
doors of the church were also carved by Zsigmond Papp. Calvinist Church 
Deanery / Minister: The Rev. Tas Töhötöm Sípos  
Opening times: please make an enquiry
Address: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.
Phone: +36 (66) 386-587
Fax: +36 (66) 386-841
E-mail: reformatusgyoma@internet-x.hu
www.reformatusegyhaz.hu

Die Kirche wurde 22 Jahre lang gebaut. Das Fundament des Turmes 
wurde 1791 abgelegt, wir haben aber keinen schriftlichen Hinweis dafür, von 
wem und wie die Bauarbeiten durchgeführt worden sind. Der Grundstein 
unserer Kirche wurde zwar erst 1807 abgelegt, kleinere Arbeiten wurden aber bereits seit 1805 durchgeführt. Die Einweihung der 
Kirche erfolgte am 8. August 1813. Die Orgel der Kirche wurde von dem Steinhauerhandwerker Zsigmond Papp entworfen (der 
in seiner Freizeit als Autodidakt Hauerwerke, Bilder und Holzarbeiten erstellte) und mit Hilfe eines Tischlermeisters erbaut. Die 
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Eichenholztüren der Kirche wurden ebenfalls von Zsigmond Papp gehaut.
Dechaneiamt der Reformierten Kirche / Geistliche Sípos Tas Töhötöm
Öffnungszeiten: Besuch nach vorheriger Anmeldung
Adresse: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.
Telefon: +36 (66) 386-587
Faxnr.: +36 (66) 386-841
E-mail: reformatusgyoma@internet-x.hu
www.reformatusegyhaz.hu

Szent Imre Katolikus Templom
Az Endrődi Katolikus Templom 1804-ben épült késő barokk stílusban. Védőszentje Szent Imre herceg, aki egyben az endrődi 

címer főalakja is volt. Különösen értékes a templom műemlékként nyilvántartott ülőpad rendszere. 1798. november 6-án tették le az 
első alapköveit, mivel a régi templom – ami a templom zug területén volt – nagyon közel volt a Köröshöz (mintegy 8 lépésre), ezáltal 
veszélynek volt kitéve. Ez a templom a régitől délebbre, a Köröstől távolabbra került. Felszentelésére 1804. november 5-én került 
sor. 1808-ban, Egerben készült el Szent Péter és Pál kőszobra, melyet a templom vakablakaiba helyeztek el. Ekkor a templomnak 5 
harangja volt, ma csak 3 üzemképes (a Szent István, a Szent Imre és a Lélek harang).
Római Katolikus Egyház Plébániahivatala (Endrőd) / Szent Imre Plébánia
Képviselő: Iványi László tb. kanonok, plébános
Nyitva tartás: látogatás előre egyeztetett időpontban
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 1.
Telefon: +36 (66) 283-940
Fax: +36 (66) 283-940
E-mail: ivanyi@mail.szikszi.hu
www.szentgellert.hu

The Roman Catholic Church of Saint Emeric (Szent Imre) in Endrőd was built 
in 1804 in Late Baroque style. Its patron saint is Prince Saint Emeric who also fi gured 
on Endrőd’s old coat of arms. The vintage church pews are registered monuments 
and are especially valuable. Its fi rst foundation stones were laid on 6th November 
1798 as the old church in the Templom-zug was too close to the Körös River (only 8 
paces away) thus it was in constant danger of fl ooding. The new church was placed 
southwards from the old one and farther from the river. Its benediction took place on 
5th November 1804 and it was consecrated on 9th May 1824. The stone statues of 
Saint Peter and Saint Paul were made in Eger in 1808 and placed in niches on the 
forefront of the church. In those days the church had fi ve bells from which only three 
are functional today and these are the Saint Stephen, Saint Emeric and the so-called 
Death bell.
Roman Catholic Parish (Endrőd) / Saint Emeric Presbytery
Pastor: Fr. László Iványi, honorary canon
Opening times: can be visited upon prior arrangement.
Guided tours are available on prior request.
Address: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 1.
Phone: +36 (66) 283-940
Fax: +36 (66) 283-940
E-mail: ivanyi@mail.szikszi.hu
www.szentgellert.hu

Die Endrőder Katholische Kirche wurde 1804 im Spätbarockstil erbaut. Ihr Schutzheiliger ist der Herzog Emmerich der Heilige, 
der auch die Hauptfi gur des Stadtwappens von Endrőd war. Das als Baudenkmal registrierte Sitzbanksystem der Kirche ist besonders 
wertvoll. Die erste Grundsteine der Kirche sind am 6. November 1798 abgelegt worden, da die alte Kirche – die im Gebiet des 
Kirchenwinkels stand – sehr nah zu dem Kőrös-Fluß lag (etwa 8 Schritte entfernt), und deshalb großer Gefahr ausgesetzt war. Die 
neue Kirche wurde südlich von der Alten, von dem Fluß weiter entfernt erbaut. Die Einweihung erfolgte am 5. November 1804. Die 
Steinbilder von den Heiligen Peter und Paulus wurden 1808 in Erlau erstellt, die später 
in den Blindfenstern des Kirchgebäudes aufgestellt wurden. Zu dieser Zeit hatte die 
Kirche 5 Glocken, von denen heutzutage nur noch 3 betriebsfähig sind (die „Stephan 
der Heilige” Glocke, die „Emmerich der Heilige Glocke” und die „Sterbeglocke”).
Pfarramt der Römisch-katholischen Kirche (Endrőd) / Pfarrhaus „Emmerich der 
Heilige”
Vertreter: László Iványi Kanonikus, Pfarrer
Öffnungszeiten: Besuch nach vorheriger Anmeldung
Adresse: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 1.
Telefon: +36 (66) 283-940
Faxnr.: +36 (66) 283-940
E-mail: ivanyi@mail.szikszi.hu
www.szentgellert.hu

nd Papp gehaut.p geond
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Templomok
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Kner emléktér és 
„A Tudás kútja” csobogókút

A mintegy 2500 m2-es területen 
helyezték el a kétszeres Munkácsy-díjas 
Kiss Nagy András szobrászművész által 
készített Kner emlékművet, melyet még 
a nyomda századik évfordulóján állí-
tottak. A meglévő és a súlyponti helyet 
elfoglaló emlékmű ellenpontozásaként 
készült „a tudás kútja” elnevezésű cso-
bogó, amely eszmei tartalmában szintén 
utal a kneri örökségre.
Kungl György Munkácsy-díjas szob-
rászművész köztéri alkotása a Tudás 
kútja. A tervezett mű alapkoncepció-
jához két irányból közelített a művész, 
mindkettő kiindulópontja a betű, a 
könyv, a nyomtatás.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 50.

Kner Memorial Square and 
„Well of Wisdom” Fountain

The Kner Memorial created by 
the two-time Munkácsy Award winner 
sculptor András Kiss Nagy is located on 
a square of 2500 m2. It was erected for 
the centenary of the Kner Press. To coun-
terbalance the already existing and em-
phasized memorial was set up the “Well 
of Wisdom” Fountain, which also refers 
to the Kner heritage.
The Well of Wisdom public fountain 
is the artwork of the Munkácsy Award 
winner sculptor György Kungl. The base 
concept of the artwork was approached 
from two directions by the artist. Both 
starting points have the letter, the book 
and the printing in common.

Kner Gedenkplatz und Spru-
delbrunnen „Brunnen des 
Wissens”

Auf dem etwa 2500 m2 großen 
Gebiet wurde das von dem zweifachen 
Munkácsy-Preisträger Bildhauerkünst-
ler András Kiss Nagy erstellte Denkmal 
aufgestellt, das noch zum hundertsten 
Jubiläum der Druckerei zustande ge-
bracht wurde. Als Kontrapunkt zu dem 
bestehenden und Schlüsselstellung ein-
nehmenden Denkmal wurde der Spru-
del „Brunnen des Wissens” errichtet, 
dessen ideeller Inhalt ebenfalls auf die 
Knersche Erbschaft hinweist.
Ein öffentliches Werk des Munkácsy-
Preisträgers Bildhauers György Kungl 
ist der „Brunnen des Wissens”. Die 
Grundkonzeption des entworfenen Wer-
kes wurde von dem Künstler aus zwei 
Richtungen angenähert; beiden dienen 
die Buchstabe, das Buch, das Drucken 
als Ausgangspunkt. 

Hantoskerti  termálkút 
1999-ben készült, Ercsey Ferenc 

alkotása.
Kóstolja meg Ön is Gyomaendrőd 
gyógyvizét!
1960. október 11-én gyógyvízzé nyil-
vánították, melynek összetevői: káli-
um, nátrium ammónium, calcium, vas, 
klorid, bromid, jodid, fl uorid, szulfát, 
hidrogénkarbonát, metabórsav, meta-
kovasav.
A termálfürdő gyógyvize idült be-
tegségek kezelésére alkalmas: idült 
reumatikus, köszvényes bántalmak, 
idegzsába, isiász ellen, gyógyító ha-
tású a törések, zsugorodások és idült 
gyulladások esetén. 
A víz hőfoka: 60,5 °C. Az ivóvíz ivó-
kúrára is kiválóan alkalmas, különö-
sen idült nyálkahártyahurut, bélhurut, 
epehólyaghurut, vesemedence gyulla-
dás, emésztési zavarok, gyomorégés, 
gyomorfekély ellen. Gyomorsavhiány 
vagy kevés gyomorsav esetén az ivó-
kúra nem javasolt.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Áchim utca

Thermal Fountain in Hantoskert
It was built in 1999, the artwork 

of Ferenc Ercsey.
Don’t forget to try the medicinal water 
of Gyomaendrőd!
On 11th October 1960 the water was 
pronounced to be of medicinal value. 
Its components are potassium, sodium 
ammonium, calcium, iron, chloride, 
bromide, iodide, fl uoride, sulphate, 
hydrogen carbonate, boric acid, silicic 
acid.
The healing water of the thermal bath 
is recommended for the treatment of 
chronic illnesses as acute rheumatic 
disorders and gout, neuralgia, sciatica. 
It has a healing effect on fractures, at-
rophy, and chronic infl ammations. The 

temperature of the water is 60.5 °C 
(140.90 °F).
The water is outstanding for mineral 
water drinking cures especially in the 
case of chronic catarrhal infl amma-
tions, acute colitis (enteritis), chole-
cystitis, infl ammation of the renal 
pelvis, dyspepsia (gastric troubles), 
pyrosis and gastric ulcer.
In the case of gastric inacidity the 
drinking cure is not recommended.

Hantoskerter Thermalbrunnen 
 Wurde 1999 von Ferenc Ercsey er-

stellt.
Schmecken auch Sie das Heilwasser von 
Gyomaendrőd!
Es wurde am 11. Oktober 1960 zum 
Heilwasser erklärt, Zusammensetzung: 
Kalium, Natrium, Ammonium, Calcium, 
Eisen, Chlorid, Bromid, Jodid, Fluorid, 
Sulfat, Doppeltkohlensauer, Metaborsäu-
re, Metakieselsäure.
Das Heilwasser des Thermalbades eig-
net sich zur Behandlung chronischer 
Krankheiten: chronischer rheumatischer 
und gichtartigen Beschwerden, Neural-
gie, Ischias, wirkt heilend auf Brüche, 
Schrümpfe und chronische Entzündun-
gen. Wassertemperatur: 60,5 °C
Das Trinkwasser eignet sich auch zur 
Trinkkur ausgezeichnet, ist besonders 
wirksam gegen chronische Schleim-
hautentzündung, Darmentzüngung, 
Gallenblasenentzündung, Nierenbecke-
nentzündung, Verdauungsbeschwerden, 
Magenbrennen und Magengeschwür. Bei 
Säuremangel und weniger Magensäure 
ist die Trinkkur nicht empfohlen.

Kner eture of the water is 60.5 °C f th ater

Muemlékek

Vidovszky Béla mellszobor
Bust Sculpture of Béla Vidovszky 
Büste von Béla Vidovszky
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.

uuuuuuueem
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Muemlékek

Nepomuki Szent János szobor 
(Gyoma és Endrőd) 

A Körösök Vidékéért Egyesület vál-
lalta, hogy az 1945. után a temetőbe szám-
űzött Nepomuki Szent János szobrának 
megfelelő szoborfülkét épít. Az Endrődi 
szobor a Szent Imre Katolikus templom 
előtti téren látható.
Az úton és vízen járók védelmezőjének 
gyomai szobra a Dévaványa felé vezető 
úton, a kishídon található.
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 1. (Endrőd) 
és Szabadság tér 1. (Gyoma)

Statue of St. John of Nepomuk 
(Gyoma and Endrőd) 

The Society for Körös Region took 
it upon itself to build a proper statue niche 
for the statue of St. John of Nepomuk, 
who was relegated to the cemetery after 
1945. The statue in Endrőd is visible on 
the square in front of the Roman Catholic 
Church of Saint Emeric. 
The Gyoma statue of the protector of trave-
lers and bridges is placed on the bridge’s 
rail on the road to Dévaványa.    

Statue des Heiligen Johannes 
Nepomuk (Gyoma und Endrőd) 

Der „Verein für die Landschaft der 
Kőrös-Flüsse” verpfl ichtete sich, für das 
nach 1945 nach dem Friedhof verbannten 
Bildwerk von Johannes Nepomuk dem 
Heiligen eine geeignete Heiligennische 
zu bauen. Das Endrőder Bildwerk ist auf 
dem Platz vor der Katholischen Kirche 
„Emmerich der Heilige” zu sehen.
Das Gyomaer Bildwerk von dem Schutz-
patron der Schiffsleute und Fürsprecher 
bei Wassergefahr steht auf der Straße 
Richtung Dévaványa, auf der Klein-
brücke.

Városháza épülete
Az 1889-ben, klasszicista stílus-

ban épült városháza épülete a révlaposi 
holtág partján áll, falán emléktáblák 
jelzik a tér nevezetes eseményeit.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Town Hall Building 
The classicist town hall built in 

1889 stands on the bank of the Révla-
posi backwater. On its walls plaques 
show the memorable events of the 
main square.

Rathaus
Das im Jahre 1889 im 

klassizistischen Stil erbaute Rathaus 
steht am Ufer des Révlaposer Altarmes, 
an den Wänden weisen Denktafeln 
auf die berühmten Geschehenisse des 
Platzes hin.

Csendőrsortűz Emlékmű
Az emlékművet az 1935-ös endrődi 

csendőrsortűz áldozatainak emlékére ál-
lították 1975-ben, Kiss István alkotása.
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere

Memorial of the Gendarme 
Fusillade

The memorial was set up to re-
member the victims of the gendarme 
fusillade in Endrőd in 1935. It’s the 
artwork of István Kiss.  

Denkmal der Gendarmeriesalve 
Das Denkmal wurde 1975 zur 

Erinnerung an die Opfer der Endrőder 
Gendarmeriesalve des Jahres 1938 
gestellt. Es wurde von István Kiss ge-
fertigt.

Szökőkút a Szabadság téren
Fountain at Liberty Square 
Springbrunnen auf dem „Szabadság tér”
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér

Pásztor János mellszobor
Bust Sculpture of János Pásztor 
Büste von János Pásztor
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János utca

II. világháborús emlékmű
World War II Memorial
Denkmal des Zweiten Weltkrieges
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere

uuuuuuue

Rózsahegyi Kálmán mellszobor
Bust Sculpture of Kálmán Rózsahegyi 
Büste von Kálmán Rózsahegyi 
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Népliget utca 2
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Hősi halott ak emlékműve
A református templom kertjében, 

1927-ben avatták fel Istók János szob-
rát, a Hősök Emlékművét.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér

Fallen Heroes Memorial
The sculpture of János Istók was 

inaugurated in the garden of the Cal-
vinist Church in 1927. 

Denkmal der Heldentoten
In dem Garten der reformierten 

Kirche wurde 1927 das Bildwerk von 
János Istók, das Denkmal der Helden-
toten eingeweiht.

Kopjafa 
Az ‘56-os forradalom emlékére

1996 helyezték el az ’56-os forrada-
lom emlékére készült kopjafát
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere

Ornamental wooden
Pole to the 1956 Hungarian

Revolution’s memory
The kopjafa (memorial pole) was 
placed in 1996 to commemorate the 
1956 Hungarian Revolution. 

Spießbaum 
Zur Erinnerung an die Revolution 

1956
Der zur Erinnerung der Revolution 
1956 erstellte Spießbaum wurde 1996 
aufgestellt.

Országzászló
Készítette: Papp Zsigmond

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Country Flag
Created by Zsigmond Papp.

Landesfl agge
Erstellt von Zsigmond Papp.

Muemlékekuuuueem

Kis-Klejn artézi kút
Kis-Klejn Artesian Well
Artesischer Brunnen Kis-Klejn
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Tompa út I. világháborús hősi emlékmű

World War I Heroes Memorial
Denkmal der Helden des Ersten Weltkrieges
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere

Bethlen Gábor mellszobor
Bust Sculpture of Gábor Bethlen
Büste von Gábor Bethlen
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.

1919-es emlékmű
Memorial of 1919
Denkmal 1919
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út–Petőfi út sarok
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Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellett nagyon sok érdeklődőt és kiállítót vonzanak az évente 
megrendezésre kerülő gasztronómiai események. A jó idő beálltával a városi élet is felpezsdül. Számos szórakoztató, 
kulturális és gasztronómiai program várja az érdeklődőket: Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Halfőzők Nemzetkö-
zi Versenye. Nyaranta több ország BMW motorosai, és a Volkswagen bogarak szerelmesei találkoznak visszatérő 
rendszerességgel. További programok, rendezvények színesítik a kínálatot: Viharsarok Kupa Országos Kajak-Kenu 
Verseny, Suttyomba Népzenei Fesztivál, „Bogrács Napja” Paprikáskrumpli Főzőverseny, Gyomaendrődi Nemzetközi 
Művésztábor. 

Städti sche Veranstaltungen
Neben den Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten üben in Gyomaendrőd auch die jährlich stattfi ndenden 

gastronomischen Veranstaltungen große Anziehungskraft auf die Besucher und Aussteller aus. Mit dem Einbrechen der 
Frühlingswärme wird auch das Leben der Stadt munter: viele Unterhaltungs-, Kultur- und gastronomische Programme 
warten auf die Interessenten, wie das Internationale Käse- und Quarkfestival oder der Internationale Wettbewerb 
der Fischkoche. Im Sommer treffen sich hier die BMW-Motorfahrer und Volkswagen Käfer-Fans mit jährlicher 
Regelmäßigkeit. Das Angebot wird auch von weiteren Programmen und Veranstaltungen bereichert, wie die „Viharsa-
rok Kupa” Landeswettfahrt Kajak-Kanu, das „Suttyomba” Volksmusikfestival, der „Bogrács Napja” Paprikakartoffeln-
Kochwettbewerb oder das Gyomaendrőder Internationale Künstlerlager. 

Town Events
A lot of visitors and exhibitors are attracted to Gyomaendrőd by the annual gastronomical events, apart from the 

natural treasures and sights.  With the coming of good weather the town life changes shift as numerous entertaining, 
cultural and culinary programs are welcoming the visitors:  the International Cheese and Cottage Cheese Festival or the 
International Fish Cooking Competition. Every summer the lovers of BMW motor bikes and vintage Volkswagen Bee-
tles of many countries return here. Further programs and events make the palette even more colorful like the Viharsarok 
(Stormregion) Cup National Kayak-Canoe Championship, Suttyomba Folk Music Festival, Bogrács (Cauldron) Day 
Potato Paprikash Cooking Competition and the International Art Camp of Gyomaendrőd.

Városi rendezvények

2009. április 25.
VI. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Kon-
ferencia és Kiállítás
Helyszín: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
További információ: Szonda István 70/635-33-45
2009. május 1-2.
XI. Gyomaendrődi Nemzet-
közi Sajt- és Túrófeszti vál 
Helyszín: Bethlen Gábor Szakkép-
ző Iskola Ipari tagozata udvara (Se-
lyem út 124., LIDL mögött)
További információ: Tourinform iroda 66/386-851
2009. május 9.
Ingyenes Jubileumi Fürdő 
Party és 
Országos selejtező verseny 
Kelet-Magyarország 
Legerősebb embere címért
Helyszín: Liget Fürdő, Gyomaendrőd
További információ: 
Szabados Krisztina 66/386-039 
(Fürdő Party)
Endrei Zsolt 30/602-84-38 (erős 
ember verseny)
2009. május 30.
Bogrács Napja 
VII. Paprikáskrumpli Főzőverseny 
Helyszín: Gyomaendrőd, Öregszőlő, Szent Imre Idősek Ott-
honának udvara (Kondorosi út)
További információ: Jakus Imre: 30/953-86-64
2009. június 5-7.
XVI. GHOST’S BIKERS PARTY-Motorostalálkozó
Helyszín: Liget Fürdő Gyomaendrőd
További információ: Ágoston József 20/334-60-39

2009. július 15.
XXXVI. Tour De Hongrie 
Biciklis Körverseny
Helyszín: Gyomaendrőd
További információ: 
Kesjár Attila: 30/259-60-05 
Tourinform iroda: 66/386-851

2009. augusztus 7-9.
XIII. Nemzetközi 
Volkswagen “BOGÁR” 
Találkozó 
Helyszín: 
Liget Fürdő Gyomaendrőd
További információ: 
Kardos Ferenc: 30/606-56-20

2009. augusztus 20-21.
Augusztus 20-i Sokadalom és 
XI. Nemzetközi Halfőző Verseny 
Helyszín: Bethlen Gábor Szakképző Isko-
la Ipari tagozata udvara (Selyem út 124., 
LIDL mögött)
További információ: 
Tourinform iroda 66/386-851

2009. október 10.
A “Gyomaendrődért Emlékplakett el” kitünte-
tett  Színfolt Mazsorett  Csoport 2009-ben ün-
nepli fennállásának 15. évfordulóját. Ebből az 
alkalomból 2009. október 10-én a Városi Sportcsarnokban 
ünnepélyes fúvószenekari és mazsorett bemutató lesz, majd a 
Fészek Panzióban kerül megrendezésre a mazsorettbál! 
Helyszín: Varja Lajos Sportcsarnok, Fészek Panzió
További információ: Hunya Jolán 30/374-7152
e-mail: hjoly@freemail.hu

2009 júli 15

Rendezvénynaptár



WWW.GYOMAENDROD.HU

17

Tánc egyesületek

1999-ben pár fi atal kezdeményezésére és mint egy 
szegedi tánc egyesület kihelyezett tagozata városunk-
ban megkezdtük működésünket. Önerőből működött 
klubbunk amely így is nagy sikereket tudhatott magá-
énak, hiszen 2000-ben az Országos Bajnokságokon el-
indított 3 párosból, mind az országos bajnoki döntőben 
táncolhatott.
A nagy sikereknek és a sok fellépésnek köszönhetően 
egyre elismertebbek lettünk, és megnőtt az érdeklődés 
klubbunk felé.

Célunk, hogy minél nagyobb réteggel megismertessük 
a társastánc csodálatos világát, és szakmai tudásunk 
legjavát nyújtva lehetővé tegyük, hogy a tehetséges fi a-
talok kipróbálhassák magukat a versenytánc sportban.
Információ: 
Tímár krisztián 
Tel.: 30/903-08-29
e-mail: knertse@freemail.hu

A Táncegyüttes 1967-ben alakult. Az elmúlt több 
mint 40 év alatt számos hazai és külföldi fesztiválon 
vett részt. A fesztiválok, versenyek alkalmával az 
együttes számos elismerést és díjat nyert meg, va-
lamint az évtizedek folyamán megszerzett minden 
olyan elismerést, melyet az amatőr néptánc mozga-
lomban megszerezhető. Az együttes az évtizedek 
alatt számos színészt, népzenészt, hivatásos táncost, 
néptánc pedagógust nevelt ki. 

Az együttes 2002., 2004., 2006. években kiváló mi-
nősítést szerzett. 
Az együttes állandó kísérő zenekara: a Suttyomba 
Zenekar.
Az együttes vezetői: Dezső Linda és Weigert László
web: www.korosmenti.hu.mlap.hu

Az 1972-ben alakult Rumba Táncsport Egyesület 
az egyik legeredményesebb hazai táncklub. 
A klub elismerései: Nívó-Díj, Gyomaendrődért 
Emlékplakett, MTáSz különdíj. 

További információ: 
web: www.rumbatse.hu 
e-mail: rumbatse@freemail.hu

A rendezvények szinte állandó résztvevője, a 
Színfolt Mazsorett Csoport 1994-ben alakult. Az 
együttes működése ismertté és elismertté vált 
nemcsak a városban, hanem országosan is. A mi-
nősítő versenyeken, fesztiválokon, országos és 
nemzetközi versenyeken kimagasló eredménye-
ket értek el. 
Művészeti vezető: Hunya Jolán. 
Tel.: 30/374-7152. 
web: www.szinfolt-mazsorett.hu

1999-ben pár fiatal kezdemé ezésére és m t egyke ény mint

A 1972 b l k lt R b Tá t E ül t A d é k i t áll dó é t őjk i t áll dó

A Táncegyüttes 1967-ben alakult Az elmúlt töbes 1967-ben alakult Az elmúlt több1999 ben pár fiatal kezdeményezésére és mint egykezdeményezésére és mint

Kner Táncsport Egyesület

b l k l b l

Rumba Táncklub

d k i ll d jk i ll d

Színfolt Mazsorett  Csoport

A Táncegyütte 1967 ben alakul Az elmúlt többes ult A bb

Körösmenti  Táncegyütt es
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Gyomaendrod holtágai

Bónom-zugi holtág
Horgászvíz pontos helyszíne:
Gyomaendrőd-Mezőtúr közúti hídnál 
balra
Területi horgászengedélyt kiadó vagy 
üzemeltető megnevezése: 
Bónom-zug Vízéért Egyesület.
Levelezési címe:
5502.Gyomaendrőd, Apponyi u 14. 
Kontakt személy neve, elérhetősége:  
Csapó László  ( 30/438-49-43)
Víz terület 
nagysága: 16,9 hektár
átlagos vízmélység: 2,5 m
Víz típusa 
természetes víz, holtág
Horgászati módok 
partról: természetes part
csónakról: csónak használata nem en-
gedélyezett
Jellemző halfajták: ponty, amúr, ke-
szeg, kárász, busa, balin, csuka, süllő, 
harcsa
Vízterület és környezetének leírása: 
Ideális,  horgászati lehetőség, az Egye-
sület tulajdonában lévő Pihenő háznál: 
fürdési, kempingezési, és szállás lehe-
tőség van.
Területi engedély váltása: 
Weekend Horgászbolt 
5502 Gyomaendrőd, Hídfő u. 12. 
(70/261-04-72)

Német-zug
Horgászvíz pontos helyszíne:
Gyomaendrőd, Dévaványa irányában, 
a töltésen lefelé. 
Területi horgászengedélyt kiadó 
vagy üzemeltető megnevezése: 
Körösi Halász Szövetkezet
Levelezési címe:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
Telefonszám(ok):  
66/386-437; 66/386-535; 30/207-35-98
Telefax: 
66/386-437
e-mail cím:
korosihalasz@internet-x.hu
Honlap:
www. korosihalasz.hu
Kontakt személy neve, elérhetősége:
Kiss Sándor ( 30/207-35-98; 66/386-
535)
Víz terület:
nagysága: 14 hektár
átlagos vízmélység: 2 m
Víz típusa:
természetes víz : holtág
Horgászati módok:
partról: természetes part
Jellemző halfajták: Ponty, ezüst kárász, 
amúr, csuka,  harcsa, keszeg, süllő
Horgászat megkezdésének módja:
megjelölt horgászidőszakban szabadon 
(bejelentkezés nélkül) látogatható
Területi engedély váltása 
Körösi Halász Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27., és 
horgászboltok

Fűzfás-zugi Holtág
Horgászvíz pontos helyszíne: 
Gyomaendrőd, Endrőd-Gyoma közötti 
szakaszon
Területi horgászengedélyt kiadó 
vagy üzemeltető megnevezése: 
Körösi Halász Szövetkezet
Levelezési címe:
5500 Gyomaendrőd, Pf.: 38.
Telefonszám:
30/577-48-91 (Szatmári József)
Kontakt személy:
Szatmári József
30/577-48-91
Víz terület:
nagysága: 22 hektár
átlagos vízmélység: 2,5 méter
Víz típusa:
természetes víz: holtág
Horgászati módok:
partról: természetes part
Csónak használata nem engedélyezett!
Jellemző halfajták: Ponty, csuka, sül-
lő, amúr, fehér hal
Horgászat megkezdésének módja:
megjelölt horgászidőszakban szabadon 
(bejelentkezés nélkül) látogatható
Vízterület és környezetének leírása:
A két település rész között könnyen 
megközelíthető holtág.
Területi engedély váltása
Gyomai HE 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Torzsás-zugi holtág
Horgászvíz pontos helyszíne: 
Gyomaendrőd határában, a keleti ré-
szen Területi horgászengedélyt ki-
adó vagy üzemeltető megnevezése:  
Körösi Halász Szövetkezet
Levelezési címe: 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
Telefonszám(ok): 
66/386-437, 66/386-535; 30/207-35-98
Telefax:  
66/386-437
e-mail cím: 
korosihalasz@internet-x.hu
honlap:  
www. korosihalasz.hu
Víz terület:
nagysága: 11 hektár
átlagos vízmélység:  2,5 m
Víz típusa:
természetes víz: holtág
Horgászati módok
partról: természetes part
csónakról: saját csónak
Jellemző halfajták: Ponty, csuka, 
süllő, harcsa, amúr, fehérhal
Vízterület és környezetének leírása:
A Hármas-Körös régi és új védgát-
ja között elhelyezkedő holtág, mely 
üdülőkkel 90%-ban körbe van építve.
Területi engedély váltása
Körösi Halász Szövetkezet 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27. 
és horgászboltokban

Papp-zug Természetvédelmi 
és Horgász Egyesület
Horgászvíz pontos helyszíne: 
Gyomaendrőd-Mezőtúr közúti híd bal 
oldalán.
Területi horgászengedélyt kiadó vagy 
üzemeltető megnevezése: 
Természetvédelmi és Horgász Egyesület
Levelezési címe:
5900 Orosháza, Maros u. 6.
Telefonszám(ok):
68/415-507
Kontakt személy neve, elérhetősége: 
Németh Antal 
(30/456-36-02)
Víz terület:
nagysága: 3 hektár
átlagos vízmélység: 2 m
Víz típusa:
természetes víz : holtág
Horgászati módok 
partról: természetes part, felépítményes 
horgász állás, stég
csónakról: saját csónak (kivéve robba-
nómotoros)
Jellemző halfajták: Ponty, Kárász, Ke-
szeg, Süllő, Csuka, Harcsa
Területi engedély váltása:
a helyszínen

oooooooodddddddddddd
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Gyomaendrod holtágai

Hantoskerti  holtág (Gyoma 
falualja) és Révzugi holtág 
(Endrőd ligeti )
Horgászvíz pontos helyszíne: 
Gyomaendrőd belterülete
Területi horgászengedélyt kiadó vagy 
üzemeltető megnevezése: 
Körösi Halász Szövetkezet
Levelezési címe:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
Telefonszám(ok):
66/386-437; 66/386-535; 30/207-35-98 
Telefax:
66/386-437
e-mail cím: 
korosihalasz@internet-x.hu
honlap: 
www.korosihalasz.hu
Kontakt személy neve, elérhetősége: 
Kiss Sándor
30/207-35-98 , 66/386-535
Víz terület 
nagysága: 14 hektár
átlagos vízmélység:  1,5 m
Víz típusa  
természetes víz: holtág
Horgászati módok
partról: természetes part
csónakról: saját csónak
Jellemző halfajták: ponty, csuka, sül-
lő, harcsa, amúr, fehérhal
Horgászat megkezdésének módja 
megjelölt horgászidőszakban szabadon 
(bejelentkezés nélkül) látogatható
Vízterület és környezetének leírása:
Gyomaendrőd üdülő övezeti részén 
elhelyezkedő parti sáv, mely 80%-ban 
beépített. A révzugi holtágat 2007-ben 
kotorták.
Étkezési lehetőség közvetlenül a víz-
parton: étterem büfé
Területi engedély váltása
Körösi Halász Szövetkezet 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
66/386-437

Hármas-Körös folyó
Horgászvíz pontos helyszíne:  
Gyomaendrőd-Dévaványa közúti hídtól 
lefelé
Területi horgászengedélyt kiadó vagy 
üzemeltető megnevezése: 
Körösi Halász Szövetkezet
Levelezési címe:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27. 
Telefonszám(ok): 
66/386-437; 66/386-535; 30/207-35-98
Telefax: 
66/386-437
e-mail cím:
korosihalasz@internet-x.hu
Honlap: 
www.korosihalasz.hu
Kontakt személy neve, elérhetősége:
Kiss Sándor
30/207-35-97; 66/386-353
Víz terület:
nagysága: 328 hektár
átlagos vízmélység: 6 m
Víz típusa 
természetes víz: folyó
Horgászati módok 
partról: természetes part
csónakról:  saját csónak
Jellemző halfajták: ponty, márna, 
balin, harcsa, csuka, süllő, amúr, fehér-
hal, keszegfélék
Horgászat megkezdésének módja 
megjelölt horgászidőszakban szabadon 
(bejelentkezés nélkül) látogatható
Akadálymentesített: nem
Vízterület és környezetének leírása:
A Körös folyó Gyomaendrőd Város 
szélén húzódó szakasza.
Területi engedély váltása 
Körösi Halász Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd,  Kossuth u. 27. 
(66/386-535) és horgászboltok

Hármas-Körös folyó
Horgászvíz pontos helyszíne:
Gyomaendrőd-Dévaványa közúti híd-
tól felfelé
Területi horgászengedélyt kiadó 
vagy üzemeltető megnevezése:
Békés megyei Horgász Szövetkezet
Levelezési címe:
5600 Békéscsaba, Bajza u. 11. 
Kontakt személy:
Szatmári József (30/577-48-91)
Víz terület:
nagysága: 140 hektár
átlagos vízmélység:  5 m
Víz típusa 
természetes víz: folyó
Horgászati módok:
partról: természetes part
csónakról: saját csónak
Jellemző halfajták:  ponty, márna, 
balin, harcsa, csuka, süllő, amúr, fe-
hérhal, keszegfélék
Horgászat megkezdésének módja 
megjelölt horgászidőszakban szabadon 
(bejelentkezés nélkül) látogatható
Akadálymentesített: nem
Vízterület és környezetének leírása:
A Körös folyó Gyomaendrőd Város 
szélén húzódó szakasza.
Területi engedély váltása 
Körösi Halász Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.   
(66/386-535) 
Gyomai HE 
5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.
és horgászboltok

Templom–zugi holtág
Horgászvíz helyszíne: 
Gyomaendrőd külterületén a 46-os Fő út 
jobb és bal oldalán a Hármas-Körös híd-
ja mellett.
Területi horgászengedélyt kiadó 
vagy üzemeltető megnevezése: 
Templom-zugi Környezetvédelmi 
és Horgász Egyesület
Levelezési címe:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 106.
Telefonszám: 
66/386-647
Kontakt személy neve, elérhetősége:
Dr. Valach Béla
Víz terület:
nagysága: 10 hektár
átlagos vízmélység: 2 méter
Víz típusa:
természetes víz: holtág

Horgászati módok:
partról: természetes part, stég, 
csónakról: saját csónak
Jellemző halfajták: Ponty, kárász, 
süllő, csuka, harcsa, keszeg 
Vízterület és környezetének leírása:
1995-1996-ba lágyiszap kotrás volt. 
Szivornyáról egyenesben kapott friss 
vízzel nyaranta 2-3 hetente frissítve a 
holtág. Átlagosan 60 q fogható ponty 
telepítve a fogási lehetőség biztosítása 
céljából.
Pájer Kemping   (Pájer Sándor)  
30/967-27-41, 66/286-505
Kikötő, csónak lejáró: igen
Területi engedély váltása
Weekend Horgászbolt
5500 Gyomaendrőd, Hídfő u. 12.
Csüllög Zsolt (70/261-04-72)     
Sellő Horgász-Vadász bolt
5500 Gyomaendrőd,Fő u. 214.
Kiss Sándor (30/928-63-13)   

ooooddddddddd
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Gyomaendrod holtágai

Peresi holtág
Horgászvíz pontos helyszín
Gyomaendrőd,és Mezőtúr között
Területi horgászengedélyt kiadó 
vagy üzemeltető megnevezése:
Körösi Halász Szövetkezet
Levelezési címe:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
Telefonszám(ok): 
66/386-437; 66/386-535; 30/207-35-98
Telefax:
66/386-437
e-mail cím:
korosihalasz@internet-x.hu
honlap: 
www.korosihalasz.hu
Kontakt személy neve, elérhetősége:
Kiss Sándor
30/207-35-98; 66/386-535
Víz terület:
nagysága: 120 hektár
átlagos vízmélység: 1,5 m
Víz típusa:
természetes víz: holtág
Horgászati módok
csónakról: saját csónak
Jellemző halfajták: 
ezüstkárász, ponty, csuka, süllő, 
amúr, harcsa
Horgászat megkezdésének módja
megjelölt horgászidőszakban szabadon 
(bejelentkezés nélkül) látogatható
Vízterület és környezetének leírása 
Gyomaendrőd és Mezőtúr között, a 
46-os főút mellett található.
Területi engedély váltása 
Körösi Halász Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27. 
66/386-535 és horgászboltok

Gyomai Siratói holtág, Dan-
zug és Félhalom
Horgászvíz pontos helyszíne: 
Gyomaendrőd-Dévaványai közúti híd 
után jobbra, majd kb. 4 km után ismét 
jobbra.
Területi horgászengedélyt kiadó vagy 
üzemeltető megnevezése:
Körös Vidéki Horgász 
Egyesületek Szövetsége
Levelezési címe:
5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
Telefonszám(ok): 
66/328-945
Telefax: 
66/323-512
e-mail cím: 
khesz@mail.globonet.hu; info@khesz.hu
Honlap: 
www.khesz.hu
Kontakt személy neve, elérhetősége: 
Nemes Attila  ( 66/328-945) Békéscsaba
Szatmári József (30/577-48-91) 
Gyomaendrőd
Víz terület:
nagysága: 12,1 hektár
átlagos vízmélység:  2 m
Víz típusa:
természetes víz: holtág
Horgászati módok
partról: természetes part, kiépített part
csónakról: saját csónak
Jellemző halfajták:  Ponty, süllő, csuka, 
harcsa, amúr, keszegfélék
Horgászat megkezdésének módja:
megjelölt horgászidőszakban szabadon 
(bejelentkezés nélkül) látogatható
Vízterület és környezetének leírása: 
A vízterület egyrésze hétvégi házakkal 
beépített, egyéb helyen pedig a Hármas-
Körös Holtágaira jellemző vízparti nö-
vényzet található.
Területi engedély váltása 
Körösi Halász Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.
és horgászboltok

Sóczó-zugi holtág
Horgászvíz pontos helyszíne: 
A Hármas- Körös jobb partja, a 46-os 
fő úttól 500 méterre.
Területi horgászengedélyt kiadó 
vagy üzemeltető megnevezése: 
Sóczó-zugi Környezetvédelmi és 
Horgász Egyesület
Levelezési címe: 
5720 Sarkad, Gyepes u. 5.
Telefonszám(ok): 
06/30269-00-63, 66/375-338 
(Dr. Vass György)
Kontakt személy neve, elérhetősége: 
Szonda István
66/386-037
Víz terület 
nagysága: 10 hektár
átlagos vízmélység: 1,5 – 3 m
Víz típusa: 
természetes víz: holtág
Horgászati módok
partról: természetes part, kiépített 
part, stég
csónakról: saját csónak
Jellemző halfajták: A kecsegén kívül 
minden magyar országon őshonos faj 
megtalálható
Horgászat megkezdésének módja:
megjelölt horgászidőszakban szaba-
don (bejelentkezés nélkül) látogatható
Vízterület és környezetének leírása:
A Hármas- Körös holtág természetes 
növény és állatvilágával fenntartva, 
így biztosítva a halak szaporodását, és 
élőhelyét. A víz minősége fürdő mi-
nőségű, mivel a Templom-zugi holtág 
Pájer szabad strandi részéről kapja a 
víz utánpótlást évente többszöri al-
kalommal. Évente 50 q pontyot; 1 q 
süllőt ;  és 1 q csukát telepítünk a holt-
ágba.
Területi engedély váltása 
WeekEnd Horgászbolt
5500 Gyomaendrőd, Hidfő u. 12.

ooooddddd
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Fürdohöz közeli szálláshelyek

Éttermek

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vidovszky u. 11.
Tel.: 30/664-88-19
e-mail: tothorsi@fi bermail.hu

Ifj úsági- és Sportt ábor

Téliesített, akadály-
mentesített szálláshe-
lyünk a város szélén, 
a Liget Fürdő és  Hár-
mas-Körös között fél-
úton (3 percnyi séta), 
árnyas akác erdőben 
található.
11 db 8 fős fűthető fa-
házzal, sportolási- és 
játék lehetőségekkel, különböző programokkal várjuk 
kedves vendégeinket.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kiss Lajos üdülőtelep 19.
Tel.: 70/578-71-56
e-mail: vinczeernone@fi bermail.hu

Virág Nyaraló

Erzsébet ligetben, köz-
vetlenül a gyógy- és 
termálfüdő mellett elhe-
lyezkedő 6-8 fős nyara-
lóház kiadó. 
Felszerelt konyha, fürdő-
szoba. 
Az udvarban parkolási 
lehetőség. 
Fürdőzésen kívül horgá-
szati és vadászati lehető-
ség.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2/1.
Tel.: 66/386-488, 30/352-7185
e-mail: zvaraklari@freemail.hu

Liget Söröző és Étt erem

A Liget Gyógyfürdő te-
rületén található étterem 
nyári teraszán és önki-
szolgáló éttermében helyi 
ételspecialitásokkal, hal- 
és grillételekkel várják a 
Kedves Vendégeket.
Borsodi és Stella csapolt 
sörök.
Csoportok étkeztetését is vállaljuk.
Sörözőnk reggel 6 órától, éttermünk délelőtt 10 órától 
várja kedves vendégeit.
Szeretettel várja vendégeit Zvara András üzletvezető!

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Munkácsy u. 2/a
Tel.: 30/312-13-51
web: www.animaganszallas.hu
e-mail: gyomaiszallas@freemail.hu

Ani magánszállás

Gyomaendrődön az Erzsé-
bet Liget üdülő övezetében, 
a Liget Gyógyfürdő melletti 
csendes utcában étteremtől, 
élelmiszerüzlettől, Körös 
folyótól 5-10 perc sétára 
található a  három szobás, 
felszerelt konyhás-étkezős, 
családias hangulatú zárt 
kertes ház. Hintaágy, napozóágy, kerti bútor, grillezési le-
hetőség, kerékpár kölcsönzési lehetőség. Igény esetén prog-
ramszervezésben segítünk. 
Családok, 4-6 fős társaságok kényelmét igyekszünk maxi-
málisan biztosítani.

Cím: 5500 Gyomaendrőd-Nagylapos, V. ker. 289.
Tel.: 66/386-263
Fax: 66/386-263
e-mail: birka.csárda@invitel.hu

Nagylaposi Birkacsárda

A 46-os út mellett 
Gyomaendrőd és Mezőtúr 
között található csárda jel-
legzetes magyaros étele-
ket (birka-, körmös pacal-, 
marhapörkölt, gulyások, 
velős specialitások), hoz-
zá fi nom pálinkákat és jó 
borokat kínál vendégeinek 
hangulatos környezetben. 70 férőhelyes éttermünk mel-
lett egy 60 fő befogadására alkalmas kerthelyiséggel is 
rendelkezünk. Baráti találkozók, családi és céges rendez-
vények szervezését, lebonyolítását vállaljuk.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kiss Lajos Üdülőtelep 48.
Tel.: 30/9509-693
Fax: 33/506-721
e-mail: partitimea@freemail.hu

Színes Nyaralóház

A Színes Nyaraló-
ház a Liget Gyógy-
fürdő mellett három 
különbejáratú apart-
manban várja Vendé-
geit!
Apartmanjaink 2-5-5 
fő befogadására al-
kalmasak. Teljesen felszerelt, igényesen berendezett 
konyhával, hálószobával és nappalival.
Nyitva egész évben.

ooooooohhhhhhhh
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Városközponti szálláshelyek

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 8.
Tel.: 66/386-055
web: www.hotels.hu/holler
e-mail: korosszallo@internet-x.hu

Körös Szálló és Étt erem

Éttermünk a hagyomá-
nyos magyar konyha 
ételeit kínálja vendé-
geinek. Szállodánk a 
pihenni vágyók számá-
ra kétágyas, fürdőszo-
bás, valamint 2-3 ágyas 
mosdóval, zuhanyzóval 
ellátott szobákat kínál. Termálvizes szobáink pedig ki-
válóan alkalmasak idült betegségek kezelésére. A szó-
rakozni vágyók igényeit szolgálja a házban található 
pizzéria és söröző, játékterem.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 47.
Tel.: 66/386-912, 30/493-8121
Fax: 66/386-912
web: www.borostyanvendeghaz.hu
e-mail: borostyan@mail.globonet.hu

Borostyán Vendégház

A gyógyfürdőtől 15 
perc sétára, a város köz-
pontjában egész évben 
várjuk Kedves Vendé-
geinket, 2+1 ágyas, für-
dőszobás, TV-vel, hű-
tőszekrénnyel, internet 
csatlakozással felszerelt 
szobákkal vagy apart-
mannal. A Vendégháznak zárt parkolója van. Üdülési 
csekket elfogadunk. 3 kerékpár a vendégeknek.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Tel.: 66/386-676
Fax: 66/386-028
e-mail: bethlen@bethlen-gyomae.sulinet.hu

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 52.
Tel.: 30/387-94-59
Fax: 66/386-308
web: www.mokusmotel.hu
e-mail: ratkayne@freemail.hu

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.
Tel.: 66/386-718
Fax: 66/386-718
web: www.feszekpanzio.hu
e-mail: info@feszekpanzio.hu

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Mókus Motel

Fészek Panzió

Gyomaendrőd központ-
jában található tanszál-
lónk és kollégiumunk.
Kollégium: 6-8 ágyas 
közös zuhanyzós szo-
bákkal.
Tanszálló: 2-4-6 ágyas, 
2 szobához egy vizesblokkal, igényes pár éve felújított 
szobák.
Áraink:  Kollégium: 1.500 Ft + IFA
 Tanszálló: 1.900-3.100 Ft + IFA
Az iskola konyhájában igény estén kedvezményes áron 
tudunk reggelit, ebédet, vacsorát biztosítani.

Gyomaendrőd közepén 
lévő magánszálláshely 
4 szobával, összesen 10 
férőhellyel, felszerelt 
konyhával, udvari bog-
rácsozási lehetőséggel, 
zárt kerttel várja a pi-
henni vágyókat.
A vasútállomás, városközpont, Liget Gyógyfürdő 
10 perc sétára. Családoknak, baráti társaságoknak 
ideális pihenőhely.

A fürdőtől pár száz méterre, 
Gyomaendrőd központjá-
ban található a Fészek Pan-
zió és Étterem. Várja Önt a 
panzió étterme, drink bárja 
és kétágyas, pótágyazható, 
teljesen felszerelt szobái!
Klimatizált szobáinkban 
minibár, házi telefon, televízió, internet csatlakozási lehe-
tőség és termálvíz kényezteti a pihenni vágyókat.
Jöjjön el hozzánk és pihenje ki az élet nehéz oldalát! Sze-
retettel várjuk!

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 54. 
Tel.: 06-66/282-790
Fax: 06-66/282-786 
web: www.harshotel.hu
e-mail: frigylada@harshotel.hu

Hárs Thermál Hotel

Szállodánk  Gyomaendrő-
dön, a város egyik leg-
szebb utcáján, az árnyas 
hársfákkal szegélyezett 
Hősök útján található, a 
városközponttól és a Li-
get Termálfürdőtől néhány 
percnyire. 
A Hárs Termál Hotelben 22 
fenyőbútorokkal berendezett, 2 és 3 ágyas fürdőszobával el-
látott, televíziós, telefonos szoba várja a vendégeket. 
Összesen 55 fő kényelmes, nyugodt pihenését termálvizes 
pezsgõ- és hidromasszázs medence, szauna, szolárium, 
drinkbár és biliárdterem szolgálja.



WWW.GYOMAENDROD.HU

27

Városközponti szálláshelyek

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 174.
Tel.:66/285-451, 66/386-444
Fax: 66/386-444
web: www.timarpanzio.hu
e-mail: info@timarpanzio.hu

Tímár Panzió Étt erem

Gyomaendrőd központjá-
tól 300 m-re a 46. számú 
főútvonal mellett található 
panziónk.
8 db igényesen berende-
zett, klimatizált szobával 
és helyi italspecialitások-
kal várja vendégeit panzi-
ónk és éttermünk.
A kisebb helyiségekre is leválasztható étteremben csa-
ládi rendezvények, állófogadások megrendezését is 
vállaljuk.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
Tel.: 66/282-937, 20/9726-215
web: www.sztapartman.hu 
e-mail: katonapiroska@fi bermail.hu

Gyomaendrőd központjá-
ban 1+2 szobás, felszerelt 
konyhával rendelkező, fűt-
hető apartman. A parkosí-
tott udvarban kerti bútor, 
főzési grillezési parkolási 
lehetőség adott. Kerékpár 
biztosított. A közelben található a Liget Gyógyfürdő, a 
Hármas-Körös folyó és holtágai. 
Áraink rendkívűl kedvezményesek! Minden vendé-
günk 1 ingyen egészségügyi kezelést (mágnesterápia, 
bioptron, soft-lézer kezelés vagy gépi méregtelenítés) 
kap.

Gyomaendrőd központjáontjáG d őd kö tjáá

Szabadság Téri Apartman

Vízparti szálláshelyek

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Dobó István u. 34.
Tel.: 30/222-1749
web: www.vizpartinyaralo.eu 
e-mail: ibolya@vizpartinyaralo.eu

A Liget Gyógyfürdőt ölelő 
Hantoskerti holtág partján 
lévő nyaralóházunk 6-8 sze-
mély részére biztosít kelle-
mes, nyugodt pihenést. A 
földszinten nappali, felsze-
relt konyha, fürdőszoba. A 
felső szinten két külön bejá-
ratú 2 ágyas hálószoba, zuhanyzó, társalgó a vízpartra 
néző terasszal. Városközpont , gyógyfürdő 10 perc sé-
tára. A zárt udvarban gépkocsi-beállás, kerti bútor, hin-
taágy és grill található. A vízparton stég és vizibicikli 
várja a vendégeket.

A Liget Gyógyfürdőt ölelőA Liget Gyógyfürdőt ölelő
Ibolya Vízparti  Nyaraló

Cím: 5502 Gyomaendrőd, Tanya 4.
Tel.: 20/993-3779
e-mail: nagy.zsu@citromail.hu, vetesizs@globonet.hu

Gyöngyszem Apartman 

A Gyöngyszem Apart-
man várja minden 
olyan kedves vendé-
gét, családokat, ill. 
kisebb társaságokat, 
akik csendes, nyugodt 
környezetre vágynak 
egy igényes, minden-
nel felszerelt apartmanban, horgászási lehető-
séggel és igény szerint fakultatív programokkal 
(terepjáró túra, kenutúra).

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 55.
Tel.: 70/578-71-56
e-mail: vinczeernone@fi bermail.hu

Hantoskerti üdülősoron 
2009. májusában nyíló, 
közvetlen vízparti nya-
raló. Teljesen felszerelt 
amerikai konyha, fürdő-
szoba, 8 vendég részére 
alkalmas 2 hálószoba. Sa-
ját stég tartozik a házhoz, 
az udvaron bográcsozási lehetőség áll rendelkezésre. 
Parkolási lehetőség zárt udvarban. A városközpont és 
a Hármas-Körös folyó 5 perc, a gyógy- és termálfürdő 
10 perc sétával érhető el. Horgászaton kívül fürdőzési 
és vadászati lehetőség.
A nyaraló téliesített, egész évben kiadó.

Hantoskerti üdülősoronHantoskerti üdülősoron
Csobogó Nyaraló

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Bónom-zugi holtág
Tel.: 30/924-1741
web: www.gyomaendrod-horgaszparadicsom.hu
e-mail: nanassy@dunakanyar.net

Horgászparadicsom Nyaraló

Közvetlen vízpar-
ti, teljesen felsze-
relt nyaralók, saját 
stéggel, csónakkal 
kiadók a Bónom-
zugi és Soczó-zugi 
holtág partján! 

Üdülési csekk elfogadó hely!
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Vízparti szálláshelyek

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Templom zug
Tel.: 30/967-2741
Fax: 66/282-684
web: www.pajerkemping.hu
e-mail: info@pajerkemping.hu

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Soczó-zug, 15241 hrsz.
Tel.: 20/915-8104; 
Fax: 66/282-684
web: www.pragma.hu/mezeitanya
e-mail: mezeiancsa@freemail.hu

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 18.
Tel.: 30/742-1166
web: www.korosnyaralohazak.hu
e-mail: info@korosnyaralohazak.hu

Pajer kemping

Mezei Horgásztanya 

Körös Nyaralóházak

A Körös holtág homokos 
partján elterülő kemping 
megőrizte természet kö-
zeliségét, nyugodt, csen-
des hangulatát. A kemping 
négyszemélyes faházai-
val, sátorozási, tűzrakási 
lehetőséggel, non-stop 
büfével, homokos, tiszta 
vizű veszélytelen lankás strandjával, vízi csúszdával, 
vízi sporteszközeivel, foci-, röplabda-, kosár-, minigolf 
pályával, biliárd, csocsó, jéghoki, asztalitenisz játékok-
kal, horgászati lehetőséggel biztosítja a nyugodt pihenés 
gondtalanságát.

Gyomaendrődön, a Soczó-
zugi holtág közvetlen part-
ján, csendes, nyugodt kör-
nyezetben várja vendégeit 
a Mezei Horgásztanya. A 
vendégházban három 2 
ágyas szoba található, va-
lamint jól felszerelt kony-
ha, kandallóval fűtött nappali és fedett terasz. A kifogott 
halat a szabadtéri tűzrakóhelyen számos módon elkészít-
heti, miközben a gyerekek az udvari játszótéren szórakoz-
hatnak. A házhoz csónak, stég és kajak is tartozik. Legyen 
vendégünk!

A Körös Nyaralóházak 
3 db nyaralóházból áll, 
amelyből 2 közvetlen 
vízparti. Horgászási lehe-
tőség a harmadik nyara-
lónál is van. A  3 nyaraló 
elrendezése, felszereltsé-
ge azonos, a földszinten 
nappali, konyha, WC és 
terasz tartozik; az emeleten2 db 2 ágyas hálószoba.
Stég, csónak van. Bográcsozási, grillezési lehetőség 
adott.

K

Cím: Gyomaendrőd, Kecsegés-Zug 
Tel.: +36-20/-926-97-61
web: www.gyomainyaralo.hu
e-mail: info@gyomainyaralo.hu

Kecsegés Nyaraló
A nyaralóház a Gyoma-
endrőd és Dévaványa kö-
zötti közúti hídtól 5km 
távolságra fekvő, a Hár-
mas-Körös Kecsegés-Zug 
elnevezésű holtágának jobb 
partján található.
Az új építésű épület gazdag 
felszereltsége, kényelmes 
bútorai, tágas udvara kiváló 
lehetőséget nyújtanak családok, baráti társaságok pihenésére, 
kikapcsolódásra.
A minden igényt kielégítő konyha mellett udvari kemence és 
bográcshely segíti a gasztronómiai élvezetek átélését, de termé-
szetesen grillezésre is lehetőség nyílik.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 27.
Tel.: 66/285-215, 20/82-32-126
e-mail: szimonika@citromail.hu

Fürdőhöz és városköz-
ponthoz közel, csendes 
helyen lévő vízparti nya-
raló kiadó. Az udvarban 
parkolási, bográcsozási 
és a saját stégen horgá-
szati lehetőség biztosí-
tott. Férőhelyek száma 
max. 10 fő.
Szállás díj: 
  4 főtől 2.500 Ft/fő/éj + IFA
  2 fő esetén 3.500 Ft/fő/éj + IFA

Fürdőhöz és városközFü dőhö é á kö

Mozso Vendégház

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kölcsey út 8.
Tel.: 30/304-9881
web: www.pankamaganszallas.mlap.hu
e-mail: wendel1@fi bermail.hu

Panka magánszállás
Gyomaendrőd  belte-
rületén, fürdőtől 3 percre 
a Hantoskerti-holtág partján, 
főtérhez közel, teljesen felújí-
tott kertes családi ház 4+2 fő 
részére téli-nyári üzemeléssel 
kiadó. Komplett felszerelt 
konyha, hűtő-fagyasztó, edé-
nyek. A fürdőszoba zuhany-
zóval, WC-vel. Ágynemű biztosított. A szobák és a nappali 
kábeltévével, internet-csatlakozási lehetőséggel ellátva. Nagy 
füves udvaron grillezési, bográcsolási lehetőség (bogrács, 
grill, tűzifa biztosított), fedett terasszal, lócákkal, asztalokkal. 
Saját stégen horgászás, valamint vizibicikli és csónak áll a 
vendégeink részére. Üdülési csekket elfogadunk.
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Vízparti szálláshelyek

Cím: 5502 Gyomaendrőd, I. ker. 2/2., Pf.: 3. 
Tel.: 20/823-1995, 20/566-9222
web: www.telekpart.hu
e-mail: info@telekpart.hu

Tel.: 70/308-2621
web: www.templomzugpiheno.extra.hu
e-mail: piheno@freemail.hu

Telekparti  Szabadidő és Lovaspark

Templomzugi Pihenőház

Lovaskocsizás, lovas-
oktatás, terep és túralo-
vaglás.

Vízitúra szervezés, ve-
zetés, kenukölcsönzés, 
szállítás.

Íjászat.

Extrém kötélpálya.

Bográcsozás, kemencézés.

A Körös folyó Templom-
zugi holtágán található a 
9 férőhelyes pihenőház. 
Három szoba, felszerelt 
konyha, nappali, társal-
gó, két fürdő, UPC várja 
a pihenni vágyókat.
Grill és bogrács lehető-
ség. Saját stég, vízi bicikli áll vendégeink rendelkezé-
sére. A holtág vize horgászatra és fürdőzésre is alkal-
mas. 5 perc sétára van a Körös folyó és a lovas tanya.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Templom zug 7701/4.
Tel.: 30/281-5448, 70/360-2095
Fax: 66/610-178
web: www.maganszallashelyek.hu/roszik
e-mail: rosziknyaralo@freemail.hu

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Honvéd u. 1/1.
Tel.: 20/363-59-89, 20/961-21-35
e-mail: extreme74@freemail.hu

Roszik Nyaralóház

Paintball

A várostól 1 km-re a Temp-
lom zugi holtág partján, 
a Hármas-Köröstől 200 
méterre csendes környe-
zetben található családias 
nyaralóház, 2-3-4 ágyas, 
pótágyazható szobákkal. 
Konyha, társalgó, az ud-
varon grillezőhely, bog-
rácsozás. A tiszta vizű holtágban fürdési, horgászati és 
csónakázási lehetőség. A nyári szezonon kívül a fűthető 
társalgó és konyha családi és céges rendezvényeknek 
igénybe vehető.

Paintball játékok szer-
vezése és lebonyolítása 
Gyomaendrődön közel 
4200 m2-es pályán. 
Baráti társaságok fi gyel-
mébe ajánljuk!

A pálya bérleti díja 
2.500 Ft/fő, mely tartal-
mazza a fegyver, a 
védőfelszerelés és 100 
db lőszer díját.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Körös sor 19.
Tel.: 30/9509-693
Fax: 06-33/506-721
e-mail: partitimea@freemail.hu

Tégla Nyaralóház

A Hármas-Körös holtága 
melletti, közvetlen víz-
parti nyaralóház a Liget 
Gyógyfütrdőtől 500 mé-
terre egész évben várja 
vendégeit.
Horgászási és fürdési le-
hetőség saját stéggel, ke-
nuhasználattal, két kerékpárral. kerti tűztér, bogrács, 
grill, nyárs. Felszerelt konyha, nappali, fürdőszoba, a 
tetőtérben külön mosdó, WC, két db. 4 ágyas szoba.

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Móricz Zs. u. 9.
Tel.: 30/538-7273
Fax: 22/467-853
e-mail: adamjudit@citromail.hu

Vendégudvar Apartmanok

A fürdő közelében, köz-
vetlen vízparti 5-10 fős, 
kettő szobás (konyha, 
fürdőszoba, saját terasz) 
apartmanok egész évben 
kiadók. Csónak használat, 
kialakított horgász helyek, 
grill-bogrács lehetőség, 
WI-FI csomag.
Szezon időszakon kívüli ajánlatunk:
Hétfőtől péntekig félpanziós ellátással 15.000 Ft/fő.

rk b llPaintball

Szabadidos lehetoségekooooss oooos
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Az iroda elérhetősége: 
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 

Telefon / fax: 66/386-851 
E-mail: gyomaendrod@tourinform.hu

Irodánk szolgáltatásai:
Gyomaendrőd Vendég Kártya árusítás• 
Hungary Card árusítás• 
InterTicket jegyek árusítása• 
Jegyek árusítása Szegedi Szabadtéri Játékokra• 
Képeslapok, könyvek, ajándéktárgyak árusítása • 
(bögre, kulcstartó, kézműves kerámiatárgyak)
Üdülési csekk megbízott ügyfélszolgálati iroda• 

Kiadványainkból:
Belföldi idegenforgalmi kiadványok, térképek• 
Hotelek, vendégházak, kempingek, éttermek• 
Múzeumok, rendezvények, programok• 
Vízitúrák, kerékpártúrák, vadászati és horgászati • 
lehetőségek

Gyomaendrőd Vendég Kártya

Az iroda elérhetősége: 
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 

Telefon / fax: 66/386-851.
E-mail: gyomaendrod@tourinform.hu

Pihenjen, üdüljön városunkban kedvezményesen a 
Gyomaendrőd Vendég Kártyával.

A kártya felmutatásával közel 30 szolgáltató 
ajánlata közül választhat!

A Gyomaendrőd Vendég Kártya
 megvásárolható 1.500,-Ft-ért a 

Gyomaendrődi Tourinform-irodában. 
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Hármas-Körös

HISZI-MAP KIADÓ KFT.
5700 Gyula, Városház u. 19., Pf.: 136.

Tel/Fax: 66/463-323, 66/561-540, 66/561-530
E-mail: hiszi-map@hiszi-map.hu

Web: www.hiszi-map.hu

Alapítva 1990-ben

®

Térkép:

HISZI-MAP KIADÓ KFT.
5700 Gyula, Városház u. 19., Pf.: 136.

Tel/Fax: 66/463-323, 66/561-540, 66/561-530
E-mail: hiszi-map@hiszi-map.hu

Web: www.hiszi-map.hu

Alapítva 1990-ben

®

Térkép:



Áramszolgáltatási hibák bejelentése  +36-80/210-310
Autóklub segélyhívó 188
Belföldi távolsági hívás bejelentő 191
Belföldi tudakozó 198
Ébresztő szolgálat 193
Gázszivárgás, gázömlés bejelentése (éjjel-nappal) +36-80/820-141 
Invitel technikai ügyelet/távbeszélő és internetes hibabejelentés 1445
Kormányzati ügyféltájékoztató vonal 189
MÁV direkt, telefonos ügyfélszolgálat +36-40/494-949 
MÁV Forgalmi iroda   +36-66/386-234
MÁV Forgalmi iroda  +36-66/282-525  
Mentőállomás, Országos Mentőszolgálat +36-66/386-104 
Mentők  104
Nemzetközi hívás bejelentő 190
Nemzetközi tudakozó 199
Orvosi ügyelet +36-66/386-520 
Polgári Védelmi Parancsnokság +36-66/386-052 
Posta Központi Ügyfélszolgálat +36-40/464-646  
Rendőrség 107
Rendőrség +36-66/386-633 
Segélyhívó 112
Tűzoltóság 105
Vízszolgáltatási hibák bejelentése +36-66/386-783

Gyógyszertárak
Aranysas Patika +36-66/386-471
Diadem Gyógyszertár +36-66/386-220
Endrőd Patika +36-66/386-150
Anipharma Állatgyógyszertár +36-66/282-284
Gyógyszertár +36-66/386-822

Általános információk

Könyvtárak
Határ Győző Városi Könyvtár Gyoma +36-66/282-598 
Városi Könyvtár Endrőd  +36-66/386-157 

Művelődési házak
Déryné Művelődési Ház +36-66/386-917 
Katona József Művelődési Ház +36-66/283-524




