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Kurz über die Geschichte
von Gyomaendrőd Gyomaendrődről pár szóban...

Căteva cuvinte despre 
GyomaendrődA few words on Gyomaendrőd

Laut archäologischen Angaben ist das 
Gebiet von Gyomaendrőd schon seit 
siebentausend Jahren bewohnt: die ersten 
Ansiedler waren Bauern und Tierhalter 
der Körös-Kultur in der Kupferzeit. Das 
erste schriftliche Denkmal von Gyoma 
stammt aus 1332, der Name Endrőd wurde 
das erste Mal 1416 erwähnt. Im Laufe der 
vergangenen Jahrhunderte entwickelte 
sich Gyoma zu  einem Marktflecken 
mit bedeutendem Handwerk, während 
Endrőd ein katholisches Agrardorf mit 
hoher Bevölkerungszahl wurde. Dank der 
Flussregierung im 19. Jahrhundert waren 
die gewundenen Knien von Hármas-Körös 
geschnitten worden, der Fluss ist zahmer 
geworden und die Altarme machen heute 
die Landschaft noch schöner. Gyoma und 
Endrőd haben Jahrhundertelang in einem 
engen Verhältnis gelebt und 1982 wurden 
sie unter dem Namen Gyomaendrőd 
vereinigt. 1989 hat die vereinigte Siedlung 
das Stadtrecht  erhalten.

A régészeti adatok alapján már hétezer 
éve lakott Gyomaendrőd területe: a legelső 
telepesek a rézkori Körös-kultúra földmű-
velő és állattartó népcsoportja. Gyoma első 
írásos emléke 1332-ből származik, Endrőd 
nevét 1416-ban említik először. Gyoma 
többnemzetiségű, mezővárosi rangra emel-
kedett, iparosodott település, míg Endrőd 
nagylélekszámú katolikus agrárfalu lett az 
elmúlt századok folyamán. A 19. század-
beli folyamszabályozásnak köszönhetően 
a települést érintő Hármas-Körös egykori 
kacskaringói megszelídültek, s ma már 
számtalan holtág tarkítja a tájat. Gyoma és 
Endrőd századokon keresztül szoros kap-
csolatban élt, majd 1982-ben Gyomaendrőd 
néven egyesült.  A település 1989-ben városi 
rangra emelkedett.

Datele arheologice referitoare la Gyoma-
endrőd arată ca acestă zonă a fost populată 
de aproape şapte mii de ani. Primii colonişti, 
agricultori şi crescători de vite, au apărut în 
epoca de cupru. Prima înregistrare scrisă lui 
Gyoma datează din 1332, iar numele Endrőd 
a fost menţionat pentru prima dată în 1416. 
În secolele trecute, Gyoma s-a ridicat la nivel 
de oraş agricol multietnic industrializat, iar 
Endrőd a devenit un sat agrar şi catolic cu 
un număr mare de locuitori. Regularizarea 
râurilor care a avut loc în secolul al XIX-
lea s-a îmblânzit cotiturile Crisului, ca 
urmare aztăzi peisajul este împodobit de 
nenumerate braţe moarte. Timp de secole 
Gyoma şi Endrőd au trăit în contact strâns, 
şi la urmă au fost unite în 1982 pe numele 
Gyomaendrőd. Aşezământul a crescut la 
rangul de oraş în 1989.

According to archeological data, the area 
of Gyomaendrőd has been inhabited for 
seven thousand years: the first settlers 
were the various peoples of the so-called 
Körös-Culture of the Copper Age living 
off agriculture and stock-farming. The 
first written mention of Gyoma is from 
1332; Endrőd is mentioned in 1416 for the 
first time. Gyoma is a multinational and 
industrialized settlement that attained the 
rank of a market-town, while Endrőd had 
become a populous Catholic agricultural 
village during the last centuries. Thanks 
to the flood-control projects in the 19th 
century the windings of the Hármas-Körös 
River touching the settlement flattened out 
and today innumerable backwaters make 
the scenery colorful. The two settlements 
existed in close relationship for centuries 
then joined in 1982 as Gyomaendrőd. The 
settlement rose to the rank of town in 1989.

Csókási Béla tér

„Tudás kútja” csobogókút / Well of Wisdom public fountain / 
Sprudelbrunnen „Brunnen des Wissens“/ „Fântâna arteziana 
“Fântâna Cunoaşterii”
Csendőrsortűz Emlékmű / Memorial of the Gendarme Fusillade / 
Denkmal der Gendarmeriesalve  / Monumentul Rafala de Jandarm
Hantoskerti termálkút / Thermal Fountain in Hantoskert / 
Hantoskerter Thermalbrunnen  / Fântâna Termală de la Hantoskert
Hősök Emlékműve / Fallen Heroes Memorial / Denkmal der 
Helden  / Monumentul Eroilor
I. világháborús hősi emlékmű / World War I Heroes Memorial / 
Heldendenkmal des Ersten Weltkrieges / Monumentul Eroilor din 
Primul Război Mondial

II. világháborús emlékmű / World War II Memorial / 
Denkmal des Zweiten Weltkrieges /
Monumentul Celui De-al Doilea Război Mondial
Kner emléktér / Kner Memorial Square /
Kner Gedenkplatz / Piaţă Memorială Kner
Nepomuki Szent János szobor (Endrőd) /
Statue of St. John of Nepomuk (Endrőd) /
Statue des Heiligen Johannes von Nepomuk (Endrőd) /
Statuia lui Sfântul Ioan din Nepomuk (Endrőd)
Nepomuki Szent János szobor (Gyoma) /
Statue of St. John of Nepomuk (Gyoma) /
Statue des Heiligen Johannes von Nepomuk (Gyoma) /
Statuia lui Sfântul Ioan din Nepomuk (Gyoma)
Városháza épülete / Town Hall Building  /
Gebäude des Rathauses / Clădirea primăriei

Gyomai Evangélikus Templom / Lutheran Church /
Gyomaer Evangelische Kirche / Biserica Evanghelică
din Gyoma
Jézus Szíve Katolikus Templom /
Sacred Heart of Jesus Catholic Church /
Herz Jesu Katholische Kirche /
Biserica Catolică Preasfântă Inima a lui Isus
Református Templom / Reformed Church /
Kirche / Biserica Reformată
Szent Imre Katolikus Templom / Saint Emeric
Roman Catholic Church in Endrőd / Heiliger 
Emmerich Katholische Kirche / Biserica Catolică 
Sfântul Emeric

Erzsébet liget / Elizabeth Park / Erzsébet Hain / 
Păduricea Erzsébet
Hármas-Körös ártere / Floodplain of the Hármas-
Körös river / Überschwemmungsgebiet des Flusses 
Hármas-Körös / Balta
Crişului Triplu
Hősök emlékútja hársfasora / Linden Tree Alley 
of Hősök Avenue / Lindenallee des Heldenwegs / 
Aleea Memorială de Tei al Eroilor
Endrődi Népliget / Public Park in Endrőd / 
Endrőder Volkspark / Parcul Endrőd

Műemlékek      Architectural Landmarks       Denkmäler        
       Monumente

Templomok      Churches      Kirchen      Biserici Természeti Értékek      Natural Resources
        Naturwerte       Valori Naturale

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
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Köszöntő

Mayor’s Welcome

Begrüßung

Bun venit

Gyomaendrőd az ország egyik legnapsütésesebb tájegységén, a Dél-Alföldön elhelyezkedő természeti és kulturális kincsekben gaz-
dag város. A Hármas-Körös és holtágai páratlan élményt nyújtanak érintetlen növény- és állatvilágukkal a csendre, nyugalomra 
vágyó látogatóknak. Az aktív pihenést kedvelők sétákat tehetnek az egykori tanyavilágban, vagy vízi sportokat űzhetnek a Körö-
sök e csodálatos vidékén. Nálunk a horgászat és vadászat szerelmesei   hódolhatnak szenvedélyüknek. Termálfürdőnk a fürdő-, 
és gyógyturizmus egyik megbecsült hazai fellegvára. Az évről évre megrendezésre kerülő, már-már hagyományosnak mondható 
gasztronómiai és szórakoztató fesztiváljainkkal idén is várjuk az idelátogatókat. Legyen szó családokról, baráti társaságokról, fia-
talokról vagy az idősebb generációról, nálunk mindenki jól érezheti magát. Fogadja el meghívásomat, látogasson meg minket és 
élvezze településünk vendégszeretetét!

Gyomaendrőd is a town rich in natural and cultural treasures located in one of the sunniest region of Hungary, the Southern Great 
Plains. The Hármas-Körös River and its backwaters, with their untouched flora and fauna, provide an unparalleled experience 
to those craving for tranquility and peacefulness. Those who like active relaxation can wander the one-time extensive web of 
homesteads or can do aquatic sports in the wonderful region of the Körös rivers. The lovers of angling and hunting might enjoy their 
passion here, too. The Liget Thermal Bath and Spa is a valued citadel of Hungarian bath and spa tourism. We are looking forward 
to our visitors with our traditional gastronomical and entertainment festivals this year as well. Families, companies of friends, the 
young and old, will equally enjoy staying here. Please accept my invitation, visit us and enjoy the hospitality of our town.

Gyomaendrőd ist eine an Kulturschätzen und Naturschönheiten reiche Stadt auf einer der sonnigsten Landschaften Ungarns, im 
Süden der Großen Tiefebene. Der Fluss Hármas-Körös und seine 14 Altarme bieten mit ihrer unberührten 
Pflanzen- und Tierwelt den Besuchern, die sich nach Stille und Ruhe sehnen ein einzigartiges Erlebnis. 
Die aktive Erholung suchen, können die einstige Gehöftwelt kennenlernen, auf dem wunderschönen 
Gebiet der Körös-Flüsse Spaziergänge machen oder Wassersport treiben. Auch die Liebhaber des 
Angelns und der Jagd können hier ihrer Leidenschaft frönen. Unser Thermalbad ist eine geachtete 
einheimische Hochburg vom Bade- und Heiltourismus. Mit unseren traditionellen Gastronomie- 
und Unterhaltungsfestivals warten wir vom Mai bis zum Oktober die ankommenden Gäste. 
Handelte es sich um einzelne Familien oder Freundeskreise, um Jugendlichen oder die ältere 
Generation, kann sich hier jeder wohl fühlen. Nehmen Sie meine Einladung an, besuchen Sie uns 
bitte und genießen Sie die Gastfreundschaft unserer Siedlung!

Gyomaendrőd situată în Câmpia de Sud, partea cea mai însorită a ţării, este un oraş bogat în 
comori naturale şi culturale. Crişul Triplu şi braţele moarte cu flora şi fauna neatinsă oferă o 
experienţă de neuitat vizitatorilor care doresc linişte si odihnă. Entuziaşti odihnei active 
au posibilitatea de a face plimbări în lumea cătunelor de odinioară, sau de a practica 
sporturi de apă în această regiune minunată a Crişului Triplu. La fel, îndrăgostiţii 
pescuitului şi vănătorii au ocazia de a se dedica pasiunii lor. Băile noastre termale 
sunt recunoscute centre balneare la nivel naţional. Ca în fiecare an, şi anul acesta 
aşteptăm vizitatori la festivalele gastronomice şi de divertisment organizate anual. 
Fie vorba de familii sau prieteni, tineri sau mai de vârstă, la noi toţi se simt bine. 
Vă invităm cu drag să vă bucuraţi de ospitalitatea oraşului nostru.

Várfi András
polgármester - Mayor - Bürgermeister - primar
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Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Country House Museum and Collection of Local 
History of Endrőd
Endrőder Landschaftshaus und Ortsgeschichtliche 
Sammlung 
Casa Tradiţională Endrőd şi Colecţia Istorică

Kner Nyomdaipari Múzeum 
Kner Printing Museum
Kner Druckereimuseum
Muzeul Tipografiei Kner

Liget Gyógyfürdő és Kemping
Liget Thermal Bath and Camping
Liget Bad und Camping
Staţiunea şi Campingul Liget Fürdő

Pájer Kemping és Strand
Pájer Camping and Beach
Pájer Camping und Freibad
Camping şi Ştrand Pájer

Szabadstrand a Hármas-Körösön
Public beach on the bank of Hármas-Körös river 
Freibad am Fluss Hármas-Körös
Ştrand pe Crişul Triplu

Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény
Kálmán Rózsahegyi Collection
Kálmán Rózsahegyi-Sammlun
Colecţia Kálmán Rózsahegyi

Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
Béla Vidovszky Collection of Local History
Béla Vidovszky Ortsgeschichtliche Sammlung
Muzeul Istoric Béla Vidovszky

Gyomai Tájház és Alkotóház
Country House and Art Workshop of Gyoma
Gyomaer Landschaftshaus und Werkstatt
Casa de Tradiţie şi Creatie din Gyoma

Halászati és Történelmi Élmény Park
Adventure Park of Fishery and History
Erlebnispark für Fischerei und Geschichte
Parcul de Agrement Pescuit şi Istorie

+  5502 Gyomaendrőd, Sugár út 20.
( +36 (70) 635-3345
    Nyitva tartás: november 1-től február 28-ig 
hétfőtől péntekig 9:00-14:00, március 1-től 
október 31-ig hétfőtől péntekig 9:00-16:30.
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
    Opening times: 1 November – 28 February 
weekdays 9:00-14:00, 1 March – 31 October 
weekdays 9:00-16:30.
At any time, upon prior arrangement. 
     Öffnungszeiten: 01. November – 28. Februar 
Montag  bis Freitag 09:00-14:00 Uhr, 01.März – 
31. Oktober Montag  bis Freitag  09:00-16:30 Uhr. 
Jederzeit, nach vorheriger Anmeldung.
   Program: 1 noiembrie – 28 februarie: luni 
– vineri  între orele 9:00-14:00, 1 martie – 21 
octombrie: luni – vineri între orele 9:00-16:30, 
Deschis la orice timp cu anunţ în prealabil.

+ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 16.
    Nyitva tartás: május1-től szeptember 30-ig 
minden csütörtök és pénteki napokon 10:00-
16:00. Nyitva tartással kapcsolatos bővebb infor-
máció: www.gyomaikner.hu
        Opening times: 1 May – 30 September on every 
Thursday and Friday 10:00-16:00. For updated 
information, please, check the website www.
gyomaikner.hu
   Öffnungszeiten: 01. Mai – 30. September 
Donnerstag – Freitag 10:00-16:00 Uhr
Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten 
finden Sie unter: www.gyomaikner.hu
   Program: 1 mai – 30 septembrie: fiecare 
joi şi vineri de la orele 10:00-16:00, pentru 
informaţii suplimentare vizitaţi site-ul 
www.gyomaikner.hu

+ 5502 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
( Tel.: +36 (66) 386-039 
web: www.ligetfurdo.hu

+ 5502 Gyomaendrőd, Templom.zug
( +36 (30) 475-0852
web: www.pajerkemping.hu

+ 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
( +36 (66) 283-938
       Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00
       Opening times: weekdays 8:00-16:00
        Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:00-16:00 Uhr
       Program: luni – vineri între orele 8:00-16:00

+ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.
( +36 (66) 283-524
       Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9:00-14:00
       Opening times: weekdays 9:00-14:00
        Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 09:00-14:00 Uhr
       Program: luni – vineri între orele 9:00-14:00

+  5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2.
( +36 (70) 635-3345
      Nyitva tartás: csak előzetes egyeztetés alapján. 
      Opening times: please, make an enquiry
        Öffnungszeiten: nur nach vorheriger Anmeldung
      Program: numai cu anunţ în prealabil

+  5500 Gyomaendrőd, Templom-zug
( +36 (30) 967-2741
      Nyitva tartás: egész évben látogatható
      Opening times: all year round
      Öffnungszeiten: im ganzen Jahr
      Program: deschis pe tot parcursul anului

Információ          Information           Information          Informaţie

Múzeumok / Museums / Museen / Muzee Strandok / Beaches and Baths / Bäder und Freibäder / Ştranduri şi Băi Termale

Gyomaendrőd turisztikai és 
információs oldala részletes 

szálláshely adatokkal 
www.gyomaendrod.com

Gyomaendrőd város
hivatalos weboldala

www.gyomaendrod.hu

The tourist information
website of Gyomaendrőd with 
detailed accommodation listing

www.gyomaendrod.com

Gyomaendrőd az interneten           Gyomaendrőd on the Internet

The official website of 
Gyomaendrőd

www.gyomaendrod.hu
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Templomok Churches

(1)

(2)

Az elmúlt századokban a vármegye elöljárói ügyeltek arra, hogy az azo-
nos vallásúakat egy településre költöztessék. Így alakult ki a 
katolikus Endrőd, valamint a református és evangélikus 
hitű Gyoma. A település történelmi és vallási értékét képe-
zi a négy, 19. század folyamán épült templom. Endrődön 
található a késő barokk jegyeket hordozó Szent Imre
Katolikus Templom (1). Szent Imre nemcsak védő-
szent volt, hanem egyben az endrődi címer főalakja is. 
A gyomai neoreneszánsz stílusú Jézus Szíve Katolikus 
Templom (2) 1848-ban leégett elődje alapjaira épült.
A főtér mellett magasló Gyomai Református Temp-
lomot (3) 22 esztendeig építették, majd 1813-ban 
adták át. A templom gyönyörű orgonájának, bel-
ső terének tervezése és a díszes faragott bejárati 
ajtók Papp Zsigmond helybeli szobrászművész 
alkotásai. A Gyomai Evangélikus Templomot (4) a 
19. században betelepülő németek építették, amikor 
Gyoma vásártartási jogra és városi rangra 
törekedve németajkú lakossággal bőví-
tette létszámát. Kertjében találjuk a 
Szovjetunióba kényszermunkára 
elhurcoltak és háborúban el-
esettek emlékművét.

During the last centuries the county administrators sought to move people 
with the same religion to the same settlement. Thus came into existence the 
Catholic Endrőd and the Reformed Gyoma. The four churches built 
during the 19th century represent a unique historical and religious 
value. The Saint Emeric (1) (Szent Imre) Roman Catholic Church 
in Endrőd (2) was built in Late Baroque style. Prince Saint Emeric 
is the patron saint and also appears in Endrőd’s old coat of arms. 
In Gyoma the Sacred Heart of Jesus Catholic Church (3), built in 
Neo-Renaissance style, was established on the grounds of its 
predecessor, which had burnt down in 1848. The Reformed 
Church (4), near the main square in Gyoma, took 22 years 
to build and was consecrated in 1813. It has a beautiful 
pipe organ; the interior of the church and the ornamented, 
carved entrance doors are the works of Zsigmond Papp, 
a local sculptor. The Lutheran Church (5) was built by 
Germans who immigrated in the 19th century when Gyoma 
sought to attain the rank of a market-town and expanded 
its strength with German-speaking population. We 
can find the memorial of the slave-laborers 
deported to the Soviet Union and of 
those fallen in World War II in its 
garden.
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Közérdekű telefonszámok

Általános információk        Information      
Information        Informaţie

Bankautomaták / ATMs / Geldautomaten / Bancomate

Gyógyszertárak / Pharmacies / Apotheken / Farmacii

Könyvtárak / Public libraries / Bibliotheken / Biblioteci

Művelődési házak / Community centers / Kulturhäuser / Case de Cultură

l Áramszolgáltatási hibák bejelentése
l Autóklub segélyhívó 
l Belföldi távolsági hívás bejelentő
l Belföldi tudakozó
l Ébresztő szolgálat
l Gázszivárgás, gázömlés bejelentése
     (éjjel-nappal)
l Invitel technikai ügyelet/távbeszélő és 
     internetes hibabejelentés
l Kormányzati ügyféltájékoztató vonal
l MÁV Forgalmi iroda
l MÁV Forgalmi iroda (Nagylapos)
l Mentőállomás  
l Mentők 
l Nemzetközi hívás bejelentő 
l Nemzetközi tudakozó 
l Orvosi ügyelet 
l Polgári Védelmi Parancsnokság 
l Pontos Idő 
l Posta Hírlap Ügyfélszolgálat 
l Posta Központi Ügyfélszolgálat 
l Rendőrség 
l Segélyhívó 
l Táviratfeladás távbeszélőn 
l Tűzoltóság 
l Vízszolgáltatási hibák bejelentése

l Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
     + 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
l Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
     + 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 5.
l K & H Bank
     + 5500 Gyomaendrőd, Fő út 194.
l OTP Bank 
     + 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 7.
l OTP Bank
     + 5500 Gyomaendrőd, Fő út (Lidl áruháznál)

l Aranysas Patika
     ( +36 (66) 386471
     + 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 65/1.
l Diadem Gyógyszertár
     ( +36 (66) 386220
     + 5500 Gyomaendrőd, Fő út 210.
l Endrőd Patika
     ( +36 (66) 386150
     + 5502 Gyomaendrőd, Dózsa u. 1.
l Anipharma Állatgyógyszertár
     ( +36 (66) 282284
     + 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

l Határ Győző Városi Könyvtár (Gyoma)
     ( +36 (66) 282598
     + 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 50.
l Városi Könyvtár (Endrőd)
     ( +36 (66) 386157
     + 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.

l Déryné Művelődési Ház
     ( +36 (66) 386917
     + 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.
l Katona József Művelődési Központ
     ( +36 (66) 283524
     + 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

+36 (80) 210310
188
191
198
193

+36 (80) 820141

1445
189 
+36 (66) 386234
+36 (66) 282525
+36 (66) 386104
104 
190 
199 
+36 (66) 386520
+36 (66) 386052
180 
+36 (80) 444444
+36 (40) 464646
+36 (66) 386633
112 
192 
105 
+36 (66) 386783



Kirchen Biserici

In den vergangenen Jahrhunderten haben die Komitatsvorsteher darauf 
geachtet, die Menschen der gleichen Konfession in derselben Siedlung 
untersiedeln. So haben das katholische Endrőd und das reformierte- 
evangelische Gyoma entstanden. Die vier, im 19. Jahrhundert erbauten 
Kirchen geben den historischen und religiösen Wert der Siedlung. In 

Endrőd befindet sich die Heiliger Emmerich Katholische Kirche (1), 
mit Merkmalen des Spätbarocks. Heiliger Emmerich war 
nicht nur ein Schutzheiliger, sondern auch die Hauptfigur 
auf dem Wappen von Endrőd. Die Herz Jesu Katholische 
Kirche (2) ist in Gyoma im Neorenaissance-Stil auf dem 

Grund ihres abgebrannten Vorgängers aufgebaut 
worden. Die Reformierte Kirche (3) am Hauptplatz 
im Gyomaer Stadtteil ist 22 Jahre lang gebaut und 1813 

übergeben worden. Die Kirche hat eine wunderschöne 
Orgel, die Entwürfe des Innenraums und die 
verzierten geschnitzten Eingangstüren sind von 
dem eingesessenen Bildhauer Zsigmond Papp 
geschaffen. Die Evangelische Kirche (4) wurde von 
den angesiedelten Deutschen gebaut, als Gyoma nach 
Markt- und Stadtrecht strebend, seine Einwohnerzahl 
mit Deutschen vergrößert hat. Im Kirchgarten finden 
wir das Denkmal zu Ehren der zu Zwangsarbeit 

Verschleppten und im Krieg Gefallenen.

În secolele trecute, conducerea comitatelor a avut grijă să se mute locuitori 
de acelaşi religie în acelaşi aşezare. Astfel s-a format comunitatea catolică 
în Endrőd, comunitatea reformată şi cea evangelică în Gyoma. Cele patru 
biserici construite în secolul al XIX-lea au o valoare istorică şi religioasă 
deosebită. Biserica Catolică Szent Imre (1), care poartă amprenta stilului 

baroc târziu, este situată în Endrőd. Szent Imre fiind nu 
numai patron dar şi personajul central al stemei satului 
Endrőd. Reconstrucţia Bisericii Catolice Inima lui 
Isus (2) în stil neo-renaştere a fost a reconstruită în 
1848 pe baza bisericii anterioare care a fost distrus 
într-un incendiu. Biserica Reformată (3) construită 
timp de 22 de ani, care se află lângă piaţa centrală în 

Endrőd, a fost terminată în 1813. Biserica dispune 
de o orgă minunată, iar interiorul şi uşile din 
lemn cioplit sunt creaţiile sculptorului local Zsig-
mond Papp. Biserica Evanghelică (4) din Gyoma 
a fost construită de coloniştii germani în secolul 
al XIX-lea, când Gyoma şi-a mărit populaţia prin 

aducerea de colonişti germani cu scopul de a 
obţine dreptul de a organiza târguri şi de 
ajunge la rang de oraş. În grădina bisericii 

se află Monumentul eroilor de război şi celor 
duse la munca forţată 

în Uniunea Sovietică.
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Rendezvénynaptár

2010.  március 20.

2010.  május 1. 

2010.  augusz tus 14.

2010.  augusz tus 20.

2010.  augusz tus 21.

2010.  szeptember 12.

2010.  november 26-27. 

2010.  május 29.

2010.  június 4-6.

2010.  június 19.

2010.  július 22. 

II. Gyomaendrődi Küzdősport Gála

XII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál

III. Hagyományos Lakodalom a Körösök Mentén

Augusztus 20-i Ünnepség 

XII. Nemzetközi Halfőző Verseny

Viharsarok Kupa Országos Kajakverseny

II. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny 

„Bogrács Napja” VIII. Paprikás Krumplifőző Verseny

XVIII. Ghost’s Bikers Party - Motoros Találkozó és Sörfesztivál

„Együtt a Kárpát-medencében” IX. Suttyomba Népzenei Fesztivál

Central European Tour - Gyomaendrőd GP kerékpáros körverseny

w Helyszín: Gyomaendrőd, Varga Lajos Sportcsarnok
w További információ: Váradi Zoltán +36 (30) 544-2700

w Helyszín: Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Szakközép
       Iskola ipari tagozatának udvara (LIDL áruház mögött)
w További információ: Tourinform iroda +36 (66) 386-851

w Helyszín: Gyomai Tájház és Alkotóház; Gyomaendrőd, 
      Zrínyi Miklós utca 2.
w További információ: dr. Szonda István +36 (20) 238-0046

w Helyszín: Gyomaendrőd, városközpont
w További információ: Tourinform iroda +36 (66) 386-851

w Helyszín: Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Szakközép
      Iskola ipari tagozatának udvara (LIDL áruház mögött)
w További információ: Tourinform iroda +36 (66) 386-851

w Helyszín: Gyomaendrőd, Hármas-Körös gyomai 
      szabadstrandja
w További információ:
      Körös Kajak Sportegyesület +36 (30) 332-6075

w Helyszín: Gyomaendrőd belvárosa 
w További információ: Dezső Zoltán +36 (20) 5695-700

w Helyszín: Gyomaendrőd, Öregszőlő, Szent Imre Idősek 
      Otthonának udvara (Kondorosi út mellett)
w További információ:
      Katona József Művelődési Központ +36 (66) 283-524

w Helyszín: Gyomaendrőd, Liget Gyógyfürdő és Kemping
w További információ: Ágoston József +36 (20) 334-6039

w Helyszín: Gyomai Tájház és Alkotóház; Gyomaendrőd, 
      Zrínyi Miklós utca 2.
w További információ: dr. Szonda István +36 (20) 238-0046

w Helyszín: Gyomaendrőd belvárosa 
w További információ: Tourinform iroda +36 (66) 386-851

(3)

(4)



Múzeumok Museums

Endrőd és Gyoma máig megőrizte kézműves és földműves jellegét, de nap-
jainkban csak néhány épület őrzi az egykori állapotokat. A korabeli életet 
az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (1) mutatja be a régi pa-
raszti világ tárgyi emlékeivel.  Az 1870-es években épült sárréti típusú falusi 
épületből kialakított Gyomai Tájház és Alkotóház (2) hagyományőrző kö-
zösségi programjaival várja vendégeit. A Halászati és Történelmi Élmény 
Park (3) a halászat korabeli eszközeit bemutató pihenőpark, a Templom-zugi 
holtág partján található.  A Kner Nyomdaipari Múzeum (4) Közép-Európa 
egyetlen nyomdaipari múzeuma, a világhírű Kner család tevékenységét, va-
lamint a Kner Nyomda történetét mutatja be 1882-es alapításától napjainkig. 
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény (5) (Városi Képtár) hat te-
remben öt, városunkhoz kötődő művész alkotásait tárja állandó kiállításon a 
közönség elé. Vidovszky Béla festményei és személyes emlékei, Corini Mar-
git, a párizsi éjszaka festője, Illésy Péter grafikái és festményei, Pásztor János 
szobrai és a Kossuth-díjas Holló László festőművész alkotásai láthatók itt. 
A Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény (6) a századelő kiváló, endrődi szüle-
tésű színművészének életéről, szerepeiről szóló dokumentumok érdekes 
bemutatója.

Though Endrőd and Gyoma have kept their overall artisan and agricultural 
aspects, only a few old buildings have been preserved. The Country House 
of Endrőd (1) showcases the material relics of old rural life. The Country 
House and Art Workshop of Gyoma (2), established from a Sárréti-type 
rustic house built in the 1870’s, welcomes its visitors with traditionalist, 
community-based events. The Adventure Park of Fishery and History 
(3) lies on the banks of the Templom-zug Backwater. It is a leisure park 
dedicated to fishery. The Kner Printing Museum (4) is the only museum 
of typography in Central Europe. It exhibits the Kner family’s life-work 
and the history of the Kner Printing House from its foundation in 1882 till 
the present. The Béla Vidovszky Collection of Local History (5) exhibits 
the works of five local artists in six rooms. 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, the sculptures of 
János Pásztor and the works of art of the Kossuth Award winner László Hol-
ló are presented here. The Kálmán Rózsahegyi Collection 
(6) is an interesting exhibit of the documents on the 
life and roles of this brilliant actor of the early 20th 
century, born in Endrőd. 
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Ve n d é g u d V a r a p a r t m a n o k

Zi t a Ve n d é g h á Z

5500 Gyomaendrőd, Móricz u. 9. | (  +36-30/53-87-273
8  adamjudit@citromail.hu  |  www.szallas.eu/vendegudvar

5500 Gyomaendrőd, Dobó út 28.
(  +36-70/42-22-686; +36-30/39-75-675 | 8  info@eliteapartments.hu

Típusa: önálló ház    Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli, 
vízparti   Szobák száma: 5 db   Szobák típusa: 1 db

1 ágyas, 2 db 2 ágyas, 2 db 4 ágyas   Kapacitás: 20 fő
Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: vendégház   Elhelyezkedése: 
fürdőhöz közeli, vízparti  Szobák száma: 3 db  

Szobák típusa: 3 db 3 ágyas  Kapacitás: 12 fő
Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
13.000,- Ft + IFA/éjszaka/4+1 fős apartman
20.000,- Ft + IFA/éjszaka/8+2 fős önálló ház
Szezonidőszakon kívül: 3.000,- Ft/fő/éjszaka + IFA

Egyéb leírás:
A teljesen felújított Zita Vendégház Gyomaendrőd belterületén, a Holt-Körös partján fekszik. A vendégházban 3 szoba, 2 
fürdőszoba, konyha és étkező található. Maximum 10-12 főnek nyújt kényelmes elhelyezést. A vendégház kertjében bog-
rácsozásra, grillezésre is lehetőség van. A kert végében, a holtág vizén található mólóról nagyszerű horgászási lehetőség 
kínálkozik, illetve egy kis csónak is a vendégeink rendelkezésére áll. A Vendégház  kb.10 perc sétára van a városközpont-
tól és kb. 15 perc sétára a termál- és strand fürdő bejáratától. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w kutya-macska bevihető
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó
w saját stég, saját horgászcsónak

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w mosási lehetőség
w horgászcsónak, vízibicikli

w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó
w saját stég

(4)

(5) (6)



Museen Muzee

Endrőd und Gyoma haben bis heute ihren Agrar- bzw. Handwerkcharakter 
bewahrt, aber heutzutage gibt es nur einige Gebäude in dem ursprünglichen 
Zustand aufbewahrt. In der Landschaftsmuseum und Ortsgeschichtlichen 
Sammlung (1) wird die einmalige Bauerwelt  dargestellt. Das in einem 
Gebäude aus den 1870er Jahren  errichtete Landschaftshaus mit Werkstatt  (2) 
wartet die Besucher mit traditionenpflegenden Gemeinschaftsprogrammen. 
Der Historischer Erlebnis- und Anglerpark (3) ist ein die zeitgenössischen 
Anglergeräte vorstellende Erholungspark, den man am Ufer des Altarmes 
„Templom-zug” finden kann. Das Kner Druckereimuseum (4), das einzige 
Druckereimuseum in Mittel-Europa stellt die Tätigkeit der Druckerfamilie  
Kner, sowie die Geschichte der Kner Druckerei von der Gründung im Jahre 
1882 bis zur Gegenwart vor. In der Vidovszky Béla Stadtgalerie (5) ist eine 
ständige Ausstellung von den Werken der an die Stadt gebundenen fünf 
Künstler zu sehen.. Die Galeriebesucher können Gemälde und persönliche 
Erinnerungsstücke von Béla Vidovszky, die Bilder von Margit Corini, der 
Malerin der Pariser Nächte, die Graphiken von Péter Illéssy, die Statuen von 
János Pásztor und die Werke von László Holló, dem Kossuth-Preisträger 
Maler besichtigen. Eine interessante Ausstellung ist die Rózsahegyi-
Sammlung (6), die das Leben und die Rollen des ausgezeichneten, in Endrőd 
geborenen Schauspielers des Jahrhundertbeginns
dokumentieren. 

Până azi Endrőd şi Gyoma şi-a păstrat caracterul de meşteşugar şi 
agricultori, dar astăzi numai câteva clădiri păstrează vremurile trecute. 
Casa Tradiţională Endrőd şi Colecţia Istorică (1) prezintă viaţa din trecut 
al ţăranilor cu ajutorul obiectelor din lumea contemporană. Casa de Tradiţie 
şi Creatie din Gyoma (2), construită în anii 1870 dintr-o clădire rurală de 
tip sárréti, aşteaptă vizitatorii cu programe de datini comunitare. Parcul de 
Agrement Pescuit şi Istorie (3) situată pe bancul braţului mort Templom-
zug este un parc de recreaţie care prezintă unelte tradiţionale de pescuit. 
Muzeul Tipografiei Kner (4), unicul muzeu tipografic din Europa Centrală, 
prezintă activitatea familiei Kner de reputaţie mondială şi istoria tipografiei 
Kner de la înfiinţarea din 1882 până astăzi. Muzeul Istoric Béla Vidovszky 
(5) oferă expoziţii permanente în şase săli din creaţiile a cinci artişti care sunt 
în legătură cu oraşul. În aceste expoziţii pot fi văzute picturile şi obiectele 
personale lui Béla Vidovszky, creaţiile pictoriţei nopţilor parisiene Margit 
Corini, creaţiile lui Peter Illésy, sculpturile lui János Pásztor şi creaţiile lui 
László Hollós, laureat al premiului Kossuth. Colecţia Kálmán Rózsahegyi 
(6) este o prezentaţie interesantă compusă din documente despre viaţa şi 
rolurile remarcabilului actor născut în Endrőd. 

528 

tí m á r pa n Z i ó é s ét t e r e m

tü s k e V á r pi h e n ő h á Z

5500 Gyomaendrőd, Fő út 174.| (  +36-66/285-451;+36-66/386-444
fax: +36-66/386-444 |8  info@timarpanzio.hu | www.timarpanzio.hu

5500 Gyomaendrőd, Bónom zug  |  (  +36-70/94-01-619
8  hetszinvirag-tuskevar@fibermail.hu | www.7szinvirag.atw.hu

Szálláshely típusa: panzió  Elhelyezkedése: városközponti 
Szobák száma: 8 db  Szobák típusa: 7 db 2 ágyas,

1 db 3 ágyas  Kapacitás: 24  fő
Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: horgásznyaraló / horgászház
Elhelyezkedése: külterületen vízparti   Szobák száma: 4 db   
Szobák típusa: 1 db 2 ágyas, 2 db 4 ágyas, 1 db 10 ágyas   

Kapacitás: 20  fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
Családi vállalkozásban működő panziónk kényelmesen berendezett, TV-vel ellátott, légkondicionált szobákkal várja a pihenni, ki-
kapcsolódni vágyókat. Elegáns éttermünkben családi rendezvényeket, egyéb összejöveteleket, party service lebonyolítását vállaljuk, 
Étlapunkon helyi specialitások, halételek egyaránt megtalálhatók.

Egyéb leírás:
A Tüskevár Pihenőház a Bónomzugi holtág partján lévő 4 szobás kőház vizes-
blokkal, konyhával, kerti tusolóval, filagóriával. A szálláshelyhez 2000 négy-
zetméter füves terület tartozik sportolási-, bográcsozási lehetőséggel.

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w mosási lehetőség
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó
w saját stég
w saját horgászcsónak

Szolgáltatások:
w a szállásadó a házban lakik
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w műholdas TV
w parkolás az udvaron

(1)
(2)

(3)



Műemlékek Architectural Landmarks

A településen számos műemlék található, őrizve alkotásaiban a város gaz-
dag és viharos múltját. Az 1889-ben, klasszicista stílusban épült Városháza
épülete a Révlaposi holtág partján áll, falán emléktáblák jelzik a tér neve-
zetes eseményeit. A szomszédos református templom kertjében, 1927-ben 
avatták fel Istók János szobrát, a Hősök emlékművét (1).  Innen nem messze 
található a Kner emléktér (2), ahol a kétszeres Munkácsy-díjas Kiss Nagy 
András szobrászművész által készített Kner-emlékmű áll. Szintén az em-
léktéren található Kungl György Munkácsy-díjas szobrászművész köztéri 
alkotása a „Tudás kútja” csobogókút (3). Az idült betegségek kezelésére 
alkalmas Hantoskerti termálkút (4) ellenben már gyógyvizet áraszt, Ercsey 
Ferenc alkotása. A Révlaposi holtág felett átívelő kishídon és a Szent Imre 
Katolikus templom előtti téren egyaránt a folyók, hidak, halászok védőszent-
jenként ismert Nepomuki Szent János szobor (5) üdvözli a vándort. 
Az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatainak emlékére 1975-ben állított 
Csendőrsortűz emlékmű (6) Kiss István alkotása. Ugyancsak a Hősök terén ta-
lálható az I. világháborús hősi emlékmű (7) és a II. világháborús emlékmű (8).
A Varjasi és nagylaposi iskolák emlékművét hajdani iskolák emlékére 
állították az egykori diákok, a csertölgyből készült alkotást Szonda István 
készítette.

We can find architectural landmarks in town, preserving the memory of its rich 
and stormy past. The Classicist Town Hall Building from 1889 stands on the banks 
of the Révlaposi Backwater, on its walls plaques recall the memorable events of 
the main square. The Fallen Heroes Memorial (1), the sculpture of János Istók, 
was inaugurated in the garden of the neighboring Reformed Church in 1927. The 
Kner Memorial Square (2) is not too far from here, where the Kner Memorial, 
created by the two-time Munkácsy Award winner sculptor András Kiss Nagy is 
standing. The Well of Wisdom public fountain (3), the artwork of the Munkácsy 
Award winner sculptor György Kungl, is on the square, too. From the Thermal 
Fountain in Hantoskert (4), the artwork of Ferenc Ercsey, flows medicinal water 
recommended for the treatment of chronic illnesses. Statues of St. John of 
Nepomuk (5), the protector of travelers, fishermen and bridges greet travelers on 
the small bridge over the Révlaposi Backwater and on the square in front of the St. 
Emeric Roman Catholic Church. The Memorial of the Gendarme Fusillade (6), set 
up in 1975 to remember the victims of the gendarme fusillade in Endrőd in 1935, is 
the artwork of István Kiss. We can find the World War I Heroes Memorial (7) and 
the World War II Memorial (8) here on Heroes Square, too. The Memorial of the 
Schools of Varjas and Nagylapos, erected by their former students, was created of 
oak wood by István Szonda.
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5500 Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelep 48. | (  +36-30/95-09-693
fax: +36-33/506-721  | 8  partitimea@freemail.hu

5500 Gyomaendrőd, Körös sor 19.
(  +36-30/95-09-693  fax: +36-33/506-721 | 8 partitimea@freemail.hu

Típusa: nyaralóház   Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli
Szobák száma: 3 db   Szobák típusa: 1 db 2 ágyas,

2 db 5 ágyas   Kapacitás: 2+5+5 fő
Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: nyaralóház
Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli, vízparti

Szobák száma: 2 db  Szobák típusa: 2 db 4 ágyas
Kapacitás: 8 fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
A Színes Nyaralóház a Liget Fürdő mellett, három különbejáratú apart-
manban várja Vendégeit! Apartmanjaink 2-5-5 fő befogadására alkalma-
sak. Teljesen felszerelt, igényesen berendezett konyhával, hálószobával, 
nappalival. Nyitva egész évben.

Egyéb leírás:
A Hármas-Körös holtága melletti, közvetlen vízparti nyaralóház a Liget 
Fürdőtől 500 méterre egész évben várja vendégeit. Horgászási és fürdé-
si lehetőség saját stéggel, kenuhasználattal, két kerékpárral, kerti tűztér, 
bogrács, grill, nyárs. Felszerelt konyha, nappali, fürdőszoba, a tetőtérben 
külön mosdó, WC, 2 db 4 ágyas szoba.

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w műholdas Tv
w parkolás az udvaron
w tűzrakó
w grillező
w bográcsozó

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w téliesített/fűthető
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó
w saját stég

(4)

(5)

(3)
(5)

(6)



Denkmäler Monumente

In der Siedlung gibt es zahlreiche Denkmäler, die die reiche und stürmische 
Vergangenheit der Stadt bewahren. Das klassizistische Rathaus, gebaut 
im Jahre 1889, steht am Ufer vom Révlaposi Altarm, an seinen Wänden 
weisen Gedenktafeln auf die denkwürdigen Ereignisse auf dem Ort hin. Im 
Garten der gegenüberstehenden reformierten Kirche steht das Denkmal der 
Helden (1), von János Istók,  eingeweiht 1927. Nicht weit von hier befindet 
sich der Kner Gedenkplatz (2), mit dem Kner-Denkmal, das von dem 
zweifachen Munkácsy-Preisträger Kiss Nagy András erstellt wurde. Auf 
dem Gedenkplatz steht auch der „Brunnen des Wissens“ (3), das Werk 
von György Kungl, dem Munkácsy-Preisträger Bildhauer. Aus dem von 
Ferenc Ercsey erstellten Hantoskerti Sprudel (4) fließt für die Heilung von 
chronischen Krankheiten ideales Thermalwasser. Auf der kleinen Brücke 
über dem Révlaposi Altarm und auf dem Platz vor der Katholischen  Kirche 
begrüßen den Wanderer die Statuen des Heiligen Johannes von Nepomuk 
(5), des Schutzheiligen der Flüsse, Brücken und Fischer.
Auf dem Heldenplatz in Endrőd stehen historische Denkmäler: das 
Denkmal der Gendarmeriesalve (6) zur Erinnerung an die Opfer 
der Endrőder Gendarmeriesalve 1935, errichtet 1975 von  István Kiss, 

Heldendenkmäler zur Erinnerung an die Opfer des Ersten und 
des Zweiten Weltkrieges (7)(8). Das Denkmal der ehemaligen 
Gemeindeschulen in Varjas und Nagylapos  wurde aus 
Zerreiche von István Szonda geschaffen.

În oraşul nostru se află o serie de monumente care păstrează trecutul bogat 
şi turbulent al oraşului. Primăria construită în stil clasic în 1889 se află pe 
malul braţului mort de la Révlapos. Plăcile comemorative aşezate pe zidurile 
clădirii oferă informaţii vizitatorilor despre evenimentele significante 
petrecute în această piaţă. În grădina Bisericii Reformate învecinate se 
află Monumentul Eroilor (1), statuia lui János Istók inaugurat în 1927. În 
apropiere se găseşte Piaţa Memorială Kner (2), unde se află Monumentul 
Kner, creaţia sculptorului András Kiss Nagy, dublu laureat al premiului 
Munkácsy. De asemenea aici se găseşte Fântâna Cunoaşterii (3), fântâna 
arteziana sculptorului Kungl György, laureat al premiului Munkácsy. 
Fântâna Termală de la Hantoskert (4) creaţia lui Ferenc Ercsey, oferă apă 
termală pentru tratarea bolilor cronice. Oaspeţii sunt binevenite de stătuia 
lui Sfântul Ioan din Nepomuk (5) – patronul protector al râurilor, podurilor 
şi pescarilor – pe podul mic peste braţul mort de la Révlapos şi pe piaţa 
în faţa Bisericii Catolice Szent Imre. Monumentul Rafala de Jandarm  (6)
opera sculptorulul István Kiss a fost ridicat în memoria victimelor rafalei 
de jandarm din 1935. Monumentul Eroilor din Primul Război 
Mondial şi Monumentul Celui De-al Doilea Război Mondial 
(7)(8) de asemenea se află în Piaţa Eroilor. Monumentul 
Şcolilor de la Varjas şi Nagylapos, lucrarea lui István Szonda 
din lemn de cer, a fost ridicat în memoria foştilor elevi.
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5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. | (  +36-66/282-937; +36-20/97-26-215
fax: +36-66/282-937 |8  katonapiroska@fibermail.hu | www.sztapartman.uw.hu

5500 Gyomaendrőd, Semmelweis u. 5/1. | (  +36-66/282-109; +36-30/93-97-620
fax: +36-66/282-109 | 8  info@szilviapanzio.hu | www.szilviapanzio.hu

Szálláshely típusa: apartman  
Elhelyezkedése: városközponti,

fürdőhöz közeli Szobák száma: 3 db
Szobák típusa: 1 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas

Kapacitás: 10  fő
Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: panzió
Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli   Szobák száma: 12 db   

Szobák típusa: 10 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas
    Kapacitás: 26  fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
Gyomaendrőd központjában, a Liget Fürdőtől kb. 200 m-re 1 db 2 személyes és 1 db 2 szobás, 5 személyes apartma-
nunkban szeretettel várjuk kedves pihenni, fürödni, horgászni vágyó vendégeinket. A parkosított udvarban főzési, gril-
lezési és parkolási lehetőség adott. Kerékpár biztosított. A helyszínen vehetők igénybe egészségügyi szolgáltatásaink 
(BEMER mágnesterápia, polarizált fény és szoftlézer kezelés). Ár: 2500 Ft/fő/éj+IFA, 12 éves korig gyermekeknek 
50% kedvezmény, 2 személyes apartman: 5000 Ft/éj+350 Ft/fő/éj IFA, 2 szobás apartman: 10000 Ft/éj+350Ft/fő/éj IFA.

Egyéb leírás:
Panziónk a Liget Fürdő főbejáratánál, igényes, klimatizált szobáival 
várja kedves vendégeinket.

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha,
   konyhafelszereléssel

w kutya-macska bevihető
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás: udvaron
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező
w bográcsozó

(1)

(8)

(2) (7)
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t e r m é s Z e t i  é r t é k e i n k      n a t u r a l  r e s o u r c e s
n a t u r w e r t e      V a l o r i  n a t u r a l e sa r o k h á Z a p a r t m a n

sö r k e r t Fo g a d ó é s ap a r t m a n h á Z a k

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi út 5. | ( +36-66/386-444; +36-66/285-451;
+36-70/36-55-360  fax: +36-66/386-444 | 8 info@timarpanzio.hu | www.timarpanzio.hu

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
(  +36-30/38-02-558; +36-70/77-10-192 | 8  info@sorkertfogado.hu  |  www.sorkertfogado.hu

Típusa: apartman   Elhelyezkedése: városközponti
Szobák száma: 4 db   Szobák típusa: 4 db 3 ágyas

Kapacitás: 12 fő  Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: fogadó, apartman, vendégház
Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli  Szobák száma: 16 db  

Szobák típusa: 1 db 1 ágyas, 9 db 2 ágyas, 6 db 3 ágyas   
Kapacitás: 40 fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
A Sarokház apartman családoknak, baráti társaságoknak kínál kellemes 
és komfortos környezetet és pihenést a város szívében, a Liget Fürdőtől 5 
percre várja kedves vendégeit. A szobák mindegyike pótágyazható.

Egyéb leírás:
A Fogadó a fürdő területén található, az apartmanok és a vendégház 
közvetlenül vele szemben.
Bővebb információért látogasson el honlapunkra: www.sorkertfogado.hu

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó
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Természeti értékek Natural Resources

A települést övező rónaság, a Hármas-Körös árterének és holtágainak vad-
regényes tája a természeti ritkaságok és szépségek egyedülálló tárháza: 
még David Attenborough, a híres természettudós is itt forgatott filmet a 
tiszavirágzásról.
A Körös-Maros Nemzeti Parkot átszelő Hármas-Körös ártere a legváltoza-
tosabb flórával és faunával büszkélkedhet, a gyalogos, kerékpáros és vízi 
túrák népszerű színtere. A település másik természeti kincsét képezik a 
holtágak. A 19. századbeli Körös-szabályozások örökségeként kialakult 17 
holtág más-más arculattal bír: egy részük minden irányból szabadon megkö-
zelíthető és horgászható, többnyire azonban nyaralók szegélyezik partjaikat.  
A Csudabala-puszta (1) több ezer hektáros legelő, a Körös-Maros Nemze-
ti Park természetvédelmi területe.  A városon belül található a Hantoskerti 
holtággal körülvett Erzsébet liget (2), az endrődi Népliget (3) hűs árnyat 
nyújtó lombkoronaerdeje és a gyomai I. világháborús hősi halottak emlékére 
ültetett Hősök emlékútja hársfasora (4).

The flatland surrounding the town and the forest-clad scenery of the Hár-
mas-Körös floodplain and its backwaters abound in a matchless variety of 
natural beauties and rarities. David Attenborough, the famous naturalist 
made a documentary film here on mayflies. 
The floodplain of the Hármas-Körös river crossing the Körös-Maros 
National Park can boast of a most diverse flora and fauna and it is a popular 
destination of walking, cycling and water tours. The backwaters represent 
another natural value of the settlement. The 17 backwaters, created as the 
heritage of the large scale flood-control projects in the 19th century, all have 
their local color: some of them are free to approach from any direction and 
some are partially fenced off, their banks  dotted  with holiday homes. The 
Csudabala-puszta (1) covering thousands of hectares is a conservation area 
of the Körös-Maros National Park. We can find in town the Elizabeth Park  
(2) encircled by the Hantoskerti Backwater, the shady foliage of the Public 
Park in Endrőd (3) and the Linden Tree Alley of Hősök Avenue (4), planted 
to the memory of the fallen heroes of World War I.

na g y l a p o s i bi r k a c s á r d a 

pá k á s Z-la k

5502 Gyomaendrőd-Nagylapos, V. kerület 289. | (  +36-66/386-263,
+36-30/56-66-052 fax: +36-66/386-263  | 8  birka.csarda@invitel.hu

5500 Gyomaendrőd, Munkácsy u. 22.
(  +36-70/36-33-597  |  8  zsolt278@gmail.com

A szolgáltatás típusa: csárda, étterem / vendéglő
Kapacitás: 70 fő + 60 fő kerthelyiség

Elhelyezkedése: Külterületen, vízparthoz közeli

Szálláshely típusa: apartman     Kapacitás: 6  fő
Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli, vízparti

Szobák száma: 2 db   Szobák típusa: 2 db 3 ágyas
Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
A 46-os út mellett Gyomaendrőd és Mezőtúr között található csárda jellegzetes ma-
gyaros ételeket (köztük mangalicából és szürke marhából készült finomságokat), 
kitűnő pálinkákat és borokat kínál vendégeinek, hangulatos környezetben.

Egyéb leírás:
Vállalom bográcsos ételek elkészítését, túravezetést. Kerékpár 
kölcsönzési lehetőség, horgászati lehetőség biztosított.

Szolgáltatások:
w kisgyermek etetőszék
w pelenkázó helyiség

Szolgáltatások:
w a szállásadó a házban lakik
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w kutya-macska bevihető
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás az udvaron és garázsban
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó
w saját horgászcsónak
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Naturwerte Valori naturale

Das umliegende Flachland, die wildromantische Landschaft von Hármas-
Körös mit dem Überschwemmungsgebiet und mit den Altarmen ist eine 
unvergleichbare Fundgrube der Naturseltenheiten und Naturschönheiten: 
David Attenborough, der berühmte Naturwissenschaftler hat hier einen 
Film über die Eintagsfliegen gedreht.
Das Überschwemmungsgebiet, ein Teil des Körös-Maros National-
parks, durchgeschnitten mit Hármas-Körös kann sich mit der 
abwechslungsreichsten Flora und Fauna brüsten und ist der schönste Ort für 
Wanderungen, Rad- und Wassertouren. Die Altarme bilden einen anderen 
Naturschatz der Siedlung. Die Altarme, die sich mit der Körös-Regelungen 
des 19. Jahrhunderts herausgebildet haben, haben verschiedene Gesichter: 
manche sind aus allen Richtungen frei zugänglich, man kann da auch frei 
angeln, aber die Ufer umranden meist Ferienhäuser. Die Csudabala-Heide  
(1) ist eine mehrtausend Hektar große Weide, ein Naturschutzgebiet und 
gehört zum Körös-Maros Nationalpark. Innerhalb der Stadt liegen zwei 
schöne Parkanlagen, der Erzsébet Hain (2), umgeben von dem Hantoskerti 
Altarm, der Volkspark (3) mit der Lindenallee (4) auf dem Heldenweg, 
neben  dem Népligeti Altarm.

Câmpiile din jurul oraşului, peisajul romantic al bălţilor Crişului Triplu 
şi braţelor moarte cuprinde nenumărate rarităţi şi minuni ale naturii. Aici, 
naturalistul celebru, David Attenborough a filmat fenomenul tiszavirágzás.
Balta Crişului Triplu ce străbate Parcul Naţional Körös-Maros se poate lăuda 
cu o mare varietate de floră şi faună, şi este un loc popular pentru ture pe jos, 
cu bicicletă sau pe apă. Braţurile moarte alcătuiesc o altă categorie de comori 
naturale. Fiecare dintre cele 17 braţuri moarte, rezultatele ale regulărilor 
Crişurilor, au caractere diferite: unele sunt uşor accesibile din orice direcţie şi 
sunt locuri de pescuit, altele sunt înconjurate de vile. Cămpia Csudabala  (1)
este o păşune de mii de hectare şi o zonă de conservare al Parculul Naţional 
Körös-Maros. În oraş se află Păduricea Erzsébet (2) înconjurat de Braţul Mort 
de la Hantoskert, coroanele de frunză ale copaciilor din Erdődi Népliget (3) 
care oferă răcoare şi umbră, Drumul Memorial al Eroilor (4) format din tei 
plantate în memoria eroilor Primului Război Mondial din Gyoma.

kö r ö s sZ á l l o d a é s ét t e r e m

me l i n d a n y a r a l ó

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 8.  |  (  +36-66/386-055
fax: +36-66/283-768  |  8  holler@fibermail.hu

5500 Gyomaendrőd Templomzug-külső hrsz 15310/2
(  +36-30/23-97-568 | www.gyomaendrod.hu/szolgaltatasok/szallashelyek

Típusa: szálloda   Elhelyezkedése: városközponti,
fürdőhöz közeli   Szobák száma: 11 db

Szobák típusa: 1 db 1 ágyas, 8 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas
Kapacitás: 23 fő  Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: horgásznyaraló/horgászház
Elhelyezkedése: külterületen, vízparti

Szobák száma: 2 db  Szobák típusa: 2 db 3 ágyas
Kapacitás: 8 fő  Üdülési Csekket elfogad: nem

Egyéb leírás:
A város szívében, csodálatos környezetben található a teljesen felújított Körös Étterem, Pizzéria és Szálloda. 
Modern, igényes bútorokkal felszerelt, kényelmes szobáink minden igénynek megfelelnek. Éttermünk a ha-
gyományos magyar konyha ételeit kínálja vendégeinek. Éttermünkben rendezvények, bálok, állófogadások és 
lakodalmak lebonyolítását vállaljuk.

Egyéb leírás:
Gyomaendrődön a Holt-Körös mellett (Templom-zug) vízparti, téliesített 
nyaraló egész évben kiadó, családok, baráti társaságok (kb. 8 fő) részére. 
A nyaraló alsó szintjén teljes felszereltségű konyha, fürdőszoba és egy szo-
ba található, a felső szint egyterű szoba. Az udvaron zárható garázs védi 
autója biztonságát. Szabadtéri nyári konyha, kerti grill várja a vendégeket. 
Stég, csónak, kajak áll a nyaralók rendelkezésére.

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w műholdas TV
w parkolás az udvaron

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w parkolás az udvaron
w parkolás garázsban
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó
w saját stég
w saját horgászcsónak

(4) (1)
(2) (3)
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A Gyomaendrődi Liget Fürdő télen-nyáron kitűnő kikapcsolódás idősnek és fiatalnak egyaránt!

Egész évben 

várjuk kedves vendégeinket!

fedett uszodával

A gyógyulni vágyókat hidro-,
baleno- és fizikoterápiás kezelé-

sekkel, különböző masszázs
és wellness szolgáltatásokkal

várják szakképzett kollégáink!

Akik nem szeretnek sokat sétálni, hogy elérjenek a fürdőbe, azok
számára is kitűnő megoldást kínál a Gyomaendrődi Liget Fürdő.

A vendégek választhatnak a komfortos szobák,
az idilli faházak és a romantikus kemping szolgáltatásai közül,

melyek díjaiban a fürdőbelépő már benne foglaltatik.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. | Tel.: +36-66/386-039 | info@ligetfurdo.hu | www.ligetfurdo.huA természet
ölelése

gyógymedencékkel

szaunákkal élmény- és gyermekmedencével 
ü ü
ü ü

iF j ú s á g i é s sp o r t t á b o r

in s u l a a p a r t m a n h á Z

5500 Gyomaendrőd, Vidovszky u. 11. | (  +36-30/66-48-819
8  info@gyomatabor.hu  |  www.gyomatabor.hu

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 8. | (  +36-30/52-53-367
8  info@insulabau.hu  |  www.insulabau.hu

Szálláshely típusa: ifjúsági szállás   Elhelyezkedése: 
fürdőhöz közeli   Szobák száma: 11 db

Szobák típusa: 10 db 8 ágyas, 1 db 6 ágyas
Kapacitás: 86 fő   Üdülési Csekket elfogad: nem

Szálláshely típusa: apartman   Elhelyezkedése: városközponti, 
fürdőhöz közeli   Szobák száma: 4 db   Szobák típusa: 2 db 2 

ágyas, 1 db 3 ágyas, 1 db 4 ágyas
Kapacitás: 5+6  fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
Téliesített, akadálymentesített szálláshelyünk a város szélén, a Liget 
Fürdő és a Hármas-Körös között félúton, (3 percnyi sétára) árnyas 
akácerdőben található. 11 db 8 fős fűthető faházzal, sportolási- és 
játéklehetőségekkel, különböző programokkal várjuk kedves ven-
dégeinket.

Egyéb leírás:
Látogasson el honlapunkra, ahol mindig aktuális akciókat, illetve 
bővebb információkat találhat vendégbarát apartmanházunkról!

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w kutya-macska bevihető
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó
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Városi rendezvények Town events

Gyomaendrődöt nem csak természeti adottságai teszik méltán nép-
szerűvé, számtalan érdeklődőt és kiállítót vonzanak az évenkénti 
rendezvények is.  A Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál (1), a Nem-
zetközi Halfőzőverseny (2), a „Bogrács Napja” Paprikáskrumpli-
főző Verseny (3) és a Gyomaendrődi Disznótoros és Böllér Pálin-
ka Verseny országos és határon túli jellegük mellett a legjobb helyi 
és régiós értékeket is felvonultatják.  A kulináris rendezvényeket 
kiegészítve évről évre számos más szórakoztató program is vár-
ja az érdeklődőket; ilyenek a hagyományosan megtartott Ghost’s 
Bikers motoros Party (4), a Central European Tour Gyomaendrőd 
GP (5) kerékpáros körverseny, a Viharsarok Kupa (6) orszá-
gos kajakverseny és a Szent István-napi lovas felvonulás (7).
A több hazai és Kárpát-medencei népzenei együttes részvé-
telével megvalósuló Suttyomba Népzenei Fesztivál (8)

Magyarország és szomszédos országainak nép-
zenei kultúráját hivatott bemutatni. 

Gyomaendrőd has become deservedly popular due to its natural 
wonders but a lot of visitors and exhibitors are attracted by its annual 
events, as well. The International Cheese and Cottage Cheese 
Festival (1), International Fish Cooking Competition (2), “Bog-
rács (Cauldron) Day” Potato Paprikash Cooking Competition  (3) 
and Pigsticker Hog-dressing and Distilled Spirits Competition 
of Gyomaendrőd show off the best products of the local, regional, 
national and across-the-border talent. Complementing the culinary 
events other numerous programs welcome the visitors: the 
traditionally held Ghost’s Bikers Party (4), the Central European 
Tour - Gyomaendrőd GP (5) cycling competition, the Viharsarok 
Cup (6) national kayak competition and the equestrian procession 
(7) on St. Stephen’s Day (August 20). The aim of the Suttyomba 

Folk Music Festival (8) is to present 
several folk bands from Hun-

gary and other counties of 
the Carpathian 
Basin.

ho r g á s Z p a r a d i c s o m n y a r a l ó k

ib o l y a Ví Z p a r t i ny a r a l ó

5500 Gyomaendrőd, Bónom-zug és Soczó-zug  |  (  +36-30/92-41-741
8  nanassy@dunakanyar.net  |  www.gyomaendrod-horgaszparadicsom.hu

5500 Gyomaendrőd, Dobó u. 34.
(  +36-30/22-21-749 | 8  ibolya@vizpartinyaralo.eu | www.vizpartinyaralo.eu

Típusa: horgásznyaraló / horgászház
Elhelyezkedése: külterületen vízparti Szobák száma: 2 db

Szobák típusa: 1 db 2 ágyas, 1 db 3 ágyas
Kapacitás: 5 fő  Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: horgásznyaraló/horgászház
Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli, vízparti

Szobák száma: 2 db  Szobák típusa: 2 db 2 ágyas
Kapacitás: 8 fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
Közvetlen vízparti, teljesen felszerelt nyaralók, kitűnő 
horgászati lehetőséggel, saját stéggel, csónakkal kiadók!

Egyéb leírás:
Szeretettel várjuk vendégeinket igényesen berendezett vízparti 
nyaralónkba, ahol az otthon kényelmével, saját stégről élvezhe-
tik a horgászást, a fürdőzést és a vízibiciklizést. Közelünkben a 
gyógyfürdő és a vadregényes Hármas-Körös.

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező, bográcsozó
w saját stég, saját horgászcsónak

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w kutya-macska bevihető
w műholdas TV
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó
w saját stég, vízibicikli

(8)

(1)

(2)

(3)
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Städtische Veranstaltungen Evenimente orăşene

Nicht nur seine Naturgegebenheiten machen Gyomaendrőd mit 
Recht beliebt und bekannt, auch die Jahr zu Jahr veranstalteten 
Festivals und Wettkämpfe ziehen zahlreiche Besucher und 
Aussteller in die Stadt. Das Käse- und Quarkfestival (1), der 
Internationale Wettbewerb der Fischköche (2), der „Tag 
des Kessels“ Kartoffelgulasch-Kochwettbewerb (3) und der 
Gyomaendrőder Schlachtplatte und Schlächter-Schnaps 
Wettbewerb führen die besten Werte der Siedlung und der Region 
ins Feld. Die kulinarischen Veranstaltungen ergänzend warten von 
Jahr zu Jahr zahlreiche andere Unterhaltungsprogramme auf die 
Interessenten, wie die traditionelle Ghost’s Bikers Motorradfahrer 
Party (4), die Central European Tour Gyomaendrőd GP 
Radrundfahrt (5), die Viharsarok Pokal Kajak-Landeswettfahrt (6) 
und der Umritt (7) am Tag des Heiligen Stephans. Das Suttyomba 
Volksmusikfestival (8) ist berufen, die Volksmusikkultur von 
Ungarn und seiner Nachbarländer mit der Teilnahme von 
Volksmusikgruppen aus Ungarn und dem Karpatenbecken 
vorzustellen.

Comorile naturale nu sunt unica cauză popularităţii lui 
Gyomaendrőd. Evenimentele organizate în fiecare an atrag 
nenumărate vizitatori. Alături de caracterul naţional Festivalul 
internaţional de brânză şi caşcaval (1), Concursul de ciorba 
de peşte (2), Concursul de gătit tocană „Ziua ceaunului” (3), 
Concursul de pomana porcului şi pălincă de măcelar, întinde peste 
graniţele tării şi reprezintă în acelaşi timp valori locale şi regionale. 
În fiecare an lângă evenimentele culinare multe alte evenimente şi 
spectacole aşteaptă pe vizitatori, cum ar fi Ghost´s Bikers Party 
(4) de motociclism, concursul de ciclism Central European Tour 
Gyomaendrőd GP (5), concursul naţional de caiac-canoe Cupa 
Viharsarok (6) şi procesiunea călăreţilor de ziua lui Szent István 
(7). Festivalul de muzică populară Suttyomba (8) este organizat 
cu participarea diverselor ansamble de muzică populară de origine 
naţională şi internaţională din Bazinul Carpatic, şi este destinat să 
prezinte muzică populară al Ungariei şi ţărilor vecine.

há r s th e r m á l ho t e l

hi d a s h á t i pa n Z i ó

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 54. | (  +36-66/282-790, fax +36-66/282-790
8  frigylada@harshotel.hu  |  www.harshotel.hu

5500 Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelep | (  +36-30/62-37-923
fax: +36-66/537-010 | 8  hidashat@hidashat.hu  |  www.hidashat.hu

Szálláshely típusa: szálloda   Elhelyezkedése: városköz-
ponti, fürdőhöz közeli   Szobák száma: 25 db

Szobák típusa: 15 db 2 ágyas, 10 db 3 ágyas
Kapacitás: 55 fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: panzió
Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli vízparti

Szobák száma: 9 db  Szobák típusa: 9 db 3 ágyas
Kapacitás: 27 fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
Szállodánk Gyomaendrődön, a város egyik legszebb utcáján, az árnyas hárs-
fákkal szegélyezett Hősök útján található, a városközponttól és a Liget Fürdőtől 
néhány percnyire. A Hárs Thermál Hotelben 25 fenyőbútorokkal berendezett, 2 
és 3 ágyas, fürdőszobával ellátott, televíziós, telefonos szoba várja a vendégeket. 
Összesen 55 fő kényelmes pihenését termálvizes pezsgő- és hidromasszázs me-
dence, szauna, szolárium, drinkbár és biliárdterem szolgálja.

Egyéb leírás:
A panzió közvetlen vízparton található, a nemrégiben felújított Liget 
fürdő szomszédságában. A panzió 9 szobával, 27 férőhellyel várja 
vendégeit, a szobák pótágyazhatók. A környéken lehetőség nyílik 
lovaglásra, fürdőzésre, horgászatra, túrázásra a körösök vadregényes 
árterében. Sportpálya a közelben

Szolgáltatások:
w fürdőszobás szobák
w telefonnal és műholdas TV-vel
w finn szauna, szolárium
w termálvizes medence
w masszázs
w konditerem
w konferencia terem
w biliárd, drinkbár
w saját parkoló

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w parkolás az udvaron
w tűzrakóhely
w grillező
w bográcsozó
w saját stég

(4)

(5)

(7)
(6)
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gy ö n g y s Z e m a p a r t m a n h á Z

ha n n a Ve n d é g h á Z

Gyomaendrőd, Templomzugi holtág V. kerület, Tanya 4. (  +36-20/99-33-779;
+36-30/46-96-944|fax +36-66/413-306 |8  vetesizs@globonet.hu; atech01@freemail.hu

5500 Gyomaendrőd, Rákóczi út 37/1.
(  +36-70/96-72-029   |   8  gyomaendrod.vendeghaz@gmail.com

Típusa: apartman  Elhelyezkedése: külterületen, vízparti
Szobák száma: 2 db  Szobák típusa: 2 db 2 ágyas

Kapacitás: 4 max. 6 fő  Üdülési Csekket elfogad: igen

Szálláshely típusa: vendégház
Elhelyezkedése: városközponti, fürdőhöz közeli

Szobák száma: 4 db  Szobák típusa: 2 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas
 Kapacitás: 18 fő   Üdülési Csekket elfogad: igen

Egyéb leírás:
A várostól kb. 800-1000 m-re a Templom-zugi holtág partján a Hármas-
Köröstől kb.200 m-re csendes környezetben található családi nyaraló-
ház 2 x 2 ágyas, max. 2 pótággyal kiegészíthető szobákkal. Egy légteres 
teljesen felszerelt konyha, nappali étkező, terasz, az udvaron szalon-
nasütő, bográcsozó várja a pihenni vágyókat. A tiszta vizű holtágban 
fürdőzési, horgászati csónakázási lehetőség van nagy stéggel kialakítva. 
Elsősorban családok esetleg kisebb baráti társaságok részére alkalmas 
apartman-ház.

Egyéb leírás:
Pihenni vágyóknak ajánlom vendégházamat, mely nyugodt, szép 
környezetben, központhoz, fürdőhöz közel található. Gyerekek 
részére játszási lehetőség, zárt udvarral. Várok minden kedves 
érdeklődőt!

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás garázsban
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó,
w saját stég
w saját horgászcsónak.

Szolgáltatások:
w a szállásadó a házban lakik
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w mosási lehetőség
w műholdas TV
w parkolás garázsban és udvaron
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó

Szabadstrandok Public beaches Freibäder Ştranduri

Gyomaendrődön a méltán híres 
Liget Fürdő gyógyvize mellett az élő-
víz kedvelői számára a folyó és holt-
ágai nyújtanak fürdési és sportolási 
lehetőséget. A Hármas-Körös gyo-
mai szakaszán kijelölt fürdőzőhely 
(1) van, ahol a kempingezésre is mód 
nyílik. Az endrődi Templom-zugi 
holtágon, a Pájer Kemping (2) terüle-
tén található egy másik szabadstrand 
is, ahol a szállás- és étkezési lehetősé-
gek mellett többek között a horgászat 
és a vízi sportok szerelmesei is hódol-
hatnak szenvedélyüknek.   Mindkét 
strand június közepétől augusztus 
végéig üzemel.

Not only those looking for the 
medicinal water of the deservedly 
renowned Liget Bath and Spa but 
also the lovers of living water can find 
bathing and sporting opportunities 
thanks to the river and its backwaters. 
On the stretch of the Hármas-Kö-
rös river at Gyoma there is a public 
beach (1) with camp-sites. On the 
banks of the Templom-zug Backwater 
in Endrőd the Pájer Campground 
(2) offers another public beach 
where in addition to the eating and 
accommodation options, the lovers 
of angling and water sports can enjoy 
their passions. Both public beaches 
operate between mid-June and late 
August.

Neben dem mit Recht berühmten Li-
get Heilbad bieten auch die Strände 
am Fluss und die Altarme den 
Liebhabern der natürlichen Gewässer 
Bade- und Sportmöglichkeiten. Auf 
der Gyomaer Strecke vom Fluss Hár-
mas-Körös gibt es ein Strand (1), 
wo es auch Möglichkeiten für Cam-
ping gibt. Am Altarm Templomzug 
(Kirchenwinkel) in Endrőd findet 
man ein anderes Freibad auf dem 
Pájer Camping (2), wo neben den 
Unterkunft- und Essmöglichkeiten 
die Liebhaber des Angelns und des 
Wassersports ihrer Leidenschaft 
frönen können. Beide Freibäder sind 
von Mitte Juni bis zum Ende August 
geöffnet.

Lângă recunoscuta apa termală din 
Staţiunea Liget Fürdő, entuziaşti 
apei au posibilitatea de scăldare şi 
de a practica sporturi de apă în râul 
şi braţurile moarte. Un ştrand se alfă 
pe Crişul Triplu (1) lângă la Gyoma, 
unde există posibilitatea de cam-
ping. Un alt ştrand se găseşte lângă 
braţul mort Templom-zug, în zona 
Campingului Pájer (2), unde cei 
pasionaţi de pescuit şi sporturile de 
apă au ocazia de a se dedica pasiunii 
lor. Ambele ştranduri sunt deschise 
de la jumătatea lunii iunie la sfârşitul 
lui august.

(1)

(2)
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w Békés megye legjobb gyógyvize Gyomaendrődön található. 
w Az ország legelső nyomda ipari múzeuma Gyomán létesült. 
w A lakosság számához viszonyítva itt dolgozik a legtöbb nyomdász és cipész. 
w A lakosság számához viszonyítva Gyomaendrődön közlekedik a legtöbb kerékpáros. 
w Az ország legtisztább vizű folyóját, a Hármas-Köröst Gyomaendrődön találják. 
w Az évtized legnagyobb harcsáját a Templom-zugi holtágból fogták ki Endrődön.
A felsorolás közel sem teljes, számos más elismert, neves szülöttel büszkélkedhet Gyoma és Endrőd.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
( , fax: +36-66/386-851 | 8 gyomaendrod@tourinform.hu

Nyitva tartás: június 15 - augusztus 31. között 
hétfőtől péntekig 9:00-17:00, szombaton 9:00-14:00; 

szeptember 1 - június 14. között 
hétfőtől péntekig 9:00-16:00, hétvégén zárva

Hungary Card árusítás  n  InterTicket jegyek árusítása  n  Jegyek árusítása
(Városházi Esték, Szegedi Szabadtéri Játékok)  n  Képeslapok, könyvek, ajándéktárgyak 
árusítása (bögre, kulcstartó, kézműves kerámiatárgyak) n  Belföldi utasbiztosítás kötése

Üdülési Csekk Megbízott Ügyfélszolgálati Iroda
Gyomaendrőd térkép  n  Belföldi idegenforgalmi kiadványok  n  Hotelek, vendégházak, kempingek, éttermek
n Múzeumok, rendezvények, programok  n  Vízitúrák, kerékpártúrák  n Vadászati és horgászati lehetőségek
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cs i l l a g V i r á g ny a r a l ó

cs o b o g ó ny a r a l ó

5500 Gyomaendrőd, Kiss Lajos üdülőtelep 19.
(  06-70-578-71-56   |   8  vinczeernone@fibermail.hu

5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 55.
(  06-70-578-71-56   |   8  vinczeernone@fibermail.hu

Szálláshely típusa: nyaraló
Elhelyezkedése: fürdőhöz közeli

Kapacitás: 8 fő
Üdülési Csekket elfogad: nem

Szálláshely típusa: nyaraló   Elhelyezkedése: városközponti, 
fürdőhöz közeli vízparti   Kapacitás: 8 fő

Üdülési Csekket elfogad: nem

Egyéb leírás:
Az Erzsébet ligetben, közvetlenül a gyógy- és termálfürdő mellett 
elhelyezkedő 6-8 fős nyaralóház kiadó.Felszerelt konyha, fürdő-
szoba. Az udvarban parkolási lehetőség. Fürdőzésen kívül horgá-
szati és vadászati lehetőség.

Egyéb leírás:
Hantoskerti üdülősoron közvetlen vízparti nyaraló. Teljesen fel-
szerelt amerikai konyha, fürdőszoba, 8 vendég részére alkalmas 
2 hálószoba. Saját 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 ter-
málfürdő 10 perc sétával érhető el. Horgászaton kívül fürdőzési 
és vadászati lehetőség. A nyaraló téliesített, egész évben kiadó.

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w hűtőszekrény
w konyha
w konyhafelszerelés
w kutya-macska bevihető 
w műholdas TV
w parkolás: udvaron
w televízió
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó

Szolgáltatások:
w ágynemű biztosított
w fűthető/téliesített
w hűtőszekrény
w konyha, konyhafelszerelés
w kutya-macska bevihető
w műholdas TV
w parkolás: udvaron
w tűzrakóhely, grillező, bográcsozó
w saját stég, saját horgászcsónak, 
w vízibicikli

Balogh Tamás - író

Frankó Tünde - szoprán operaénekes rácz Béla - fizikus

PászTor János - szobrászművész

gyomaendrődi legek

gyomaendrődi hírességek

gergely ágnes - költő y rózsahegyi kálmán - színész, tanár

u haTár győző - író, költő, filozófus szaBó Ferenc - villamosmérnök

honTi anTal - grafikusművész z szilágyi isTván - színművész

szTanyik B. lászló - sugárbiológus

{ szuJó zolTán - kommentátor, szerkesztő-riporter, műsorvezető

uhrin Benedek - énekesx kner izidor - nyomdász, könyvkiadó, író

vidovszky Béla - festőművészkunkovács lászló - etnofotográfus

v kállai Ferenc - színész, rendező, tanár

w kner imre - nyomdász

GYOMAENDRŐD

®
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Kner Táncsport Egyesület Körösmenti TáncegyüttesSzínfolt Mazsorett CsoportRumba TáncSport Egyesület

1999-ben pár fiatal kezdeményezésére és mint egy szegedi tánc egyesület kihe-
lyezett tagozata városunkban megkezdtük működésünket. Önerőből műkö-
dött klubunk, mely így is nagy sikereket tudhatott magáénak, hiszen 2000-ben 
az Országos Bajnokságokon elindított 3 párosból mind az országos döntőben 
táncolhatott. A nagy sikereknek és a sok fellépésnek köszönhetően egyre elismer-
tebbek lettünk, és megnőtt az érdeklődés klubunk felé.
Célunk, hogy minél nagyobb réteggel megismertessük a társastánc csodálatos 
világát, és szakmai tudásunk legjavát nyújtva lehetővé tegyük, hogy a tehetséges 
fiatalok kipróbálhassák magukat a versenytánc sportban.
További információ: Tímár Krisztián
( +36-30/90-30-829
8    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, valamint az évtizedek folyamán megszer-
zett minden olyan elismerést, mely az amatőr néptánc mozgalomban megsze-
rezhető. Az együttes az évtizedek alatt számos színészt, népzenészt, hivatásos 
táncost, néptánc pedagógust nevelt ki. 
Az együttes 2002., 2004., 2006. években kiváló minősítést szerzett. 
Az együttes állandó kísérő zenekara: a Suttyomba Zenekar.
Az együttes vezetői: Dezső Linda és Weigert László

A rendezvények szinte állandó résztvevője, a Színfolt Mazsorett Csoport 
1994-ban alakult. Az együttes működése ismertté és elismertté vált nemcsak a 
városban, hanem országosan is. A minősítő versenyeken, fesztiválokon, országos 
és nemzetközi versenyeken kimagasló eredményeket értek el.
Művészeti vezető: Hunya Jolán
(   +36-30/37-47-152
8    info@szinfolt-mazsorett.hu
www.szinfolt-mazsorett.hu

A közel negyven éves múlttal rendelkező Rumba TSE hazánk tíz legeredmé-
nyesebb klubjainak egyikeként a minőségi versenytáncsport és utánpótlás 
nevelés fellegvára. A klub táncosai számtalan magyar bajnoki címmel és érmes 
helyezéssel rendelkeznek és olyan rangos nemzetközi világeseményeken vol-
tak a legjobbak között, mint az angliai Blackpool Junior Dance Festival, vagy a 
németországi German Open Championships. A klub táncosai kétszer is képvisel-
ték hazánkat a Nemzetközi Táncsport Szövetség hivatalos tánc világbajnokságain. 
A magas színvonalú szakmai munka elismeréseként 1982-ben Nívó-Díj, 1997-ben 
Gyomaendrődért Emlékplakett és 2008-ban a Magyar TáncSport Szakszövetség 
különdíjában részesült.
További információk: Megyeriné Csapó Ildikó egyesületi elnök
( +36-20/99-70-898
8    info@rumbatse.hu
www.rumbatse.hu


