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„Ezentúl Gyomaendrőd Várost 
megilletik mindazok a jogok, 
amelyeket Magyarország törvényei a 
városok részére biztosítanak”. E sorok 
a Városháza polgármesteri irodájában 
lévő várossá nyilvánító oklevélen 
olvashatók.
Bizonyára sokak előtt ismert, hogy 
Gyomaendrődöt 30 évvel ezelőtt, 1989. 
március első napjával nyilvánította 
várossá a 16/1989. (II. 5.) NET 
határozat, majd 1989. március 31-én 
sor került a várossá avató ünnepségre 
is.
Gyomaendrőd e címért és a címmel 
járó települési szolgáltatás többletért 
hosszú utat tett meg a XX. század 

utolsó harmadában. Az országos 
településfejlesztési koncepció a 
hetvenes években Gyomát és Endrődöt 
együtt, mint Szarvas társközpontját vette 
számba. Gyoma és Endrőd 1982-ben  
egyesült, majd a járási közigazgatási 
rendszer 1984-es megszűnésekor 
Gyomaendrőd az egykori gyomai 
járás közigazgatási körzetközpontja 
lett, városi jogokkal felruházva. 
Gyomaendrőd 1989-re tudta teljesíteni 
azokat a települési mutatókat, amely 
alapján kiérdemelhette a városi címet.
A hamarosan bekövetkező 
rendszerváltás, majd a 15 évvel 
későbbi EU-s csatlakozás új kihívások 
elé állította a települést, de egyben új 

lehetőségeket is nyitott számára.
Amíg a város életének első évtizede 
a rendszerváltás politikai és közjogi 
folyamataival telt, addig a második 
évtized az uniós előcsatlakozás gazda-
sági előnyeinek lehetőségét is elhoz-
ta. PHARE, SAPARD és számos más 
pályázati alapok, a hazai költségvetési 
támogatások és helyi források okos fel-
használásával több nagyberuházásra, 
az emberek mindennapjait meghatáro-
zó fejlesztésekre került sor. A harmadik 
évtized már a XXI. századi életkörül-
mények, települési szolgáltatások bőví-
tését és javítását hozták el a fejlesztési 
lehetőségekkel. A közigazgatás újbóli 
átszervezése Gyomaendrődöt ismét 

központi szerepkörrel 
látta el, így nemcsak 
az önkormányzati, 
hanem az állami köz-
igazgatás helyi szol-
gáltatásainak széles 
köre is elérhető a vá-
ros és vonzáskörzete 
számára.
A 300 éves múlttal 
rendelkező ősi tele-
püléseink számára a 
városi cím, a járás-
székhelyi rang és az 
integrációban rejlő 
gazdasági erőfor-
rások reménytelibb 
jövőt is előrevetíthet-
nek a következő nem-
zedékeknek, hogy 
élethelyünk ne csak 
egy cím legyen, ha-
nem valódi korszerű 
értékekkel bíró lakó-
helyek, munkahelyek 
és emberek egysége: 
a modern város

Toldi Balázs 
polgármester

Gyomaendrőd 30 éve város
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Képeslapok a város történetéből
Tisztelt Olvasó! 30 éve, 1989-ben lett várossá Gyomaendrőd. Szubjektív összeállításunkban képeket villantunk fel az 
elmúlt három évtized eseményeiből. Az  összeállítást befolyásolta a szerkesztők rendelkezésére álló képanyag hiányossága 
is. Fogadják nyitott szívvel, emlékezzünk és örüljünk együtt Gyomaenrőd fejlődésének.

1989. március 31-én a Katona József Művelődési Központ nagytermében rendezett ünnepi tanácsülésen Maróthy 
László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter nyújtotta át Jenei Bálint tanácselnöknek a várossá nyilvánítást 
dokumentáló oklevelet. (1) Ez alkalomból Gyomaendrőd díszpolgárává fogadta Pál Lénárd akadémikust és Sztanyik B. 
László főigazgató főorvost. Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetésben részesült Darvas Tibor nyugalmazott általános 
iskolai igazgatóhelyettes, Honti Antal grafikus, dr. Jánosik Bertalan vezető körzeti orvos, dr. Pikó Béla nyugalmazott 
főorvos, Varga Zsigmond nyugalmazott általános iskolai igazgató és Jenei Bálint tanácselnök. (2) A már akkor több mint 
húsz éves múlttal bíró Körösmenti Szövetkezeti Táncegyüttes számos nívós nemzetközi szereplést követően, 1985 után 
immár másodszor, elnyerte az Arany II-es minősítést (3-4).

(1) (2)

(3) (4)
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1990 tavaszán átadásra került a sportcsarnok (1-2). Nyáron a lakosság még több fórumon vitatta Gyomaendrőd jövőjét, 
később népszavazással erősítették meg az együttmaradást (3). Karl Keller fotóiból kiállítás nyílt Endrődön (4). Októberben 
megválasztották az első önkormányzati képviselő-testületet (6), melynek tagjai közül dr. Frankó Károlyt választották a 
város első polgármesterévé (5).

1991-ben felépült az ipari szakképző iskola a Selyem úton (1). A Kollman telep mellett, a Jókai utcában parkoló létesült 
(2). Az önkormányzat közreműködésével megépült egy korszerű üzemanyagtöltő állomás (3). Megjelent az Endrődi 
Füzetek első kötete. (4).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(3)

(4)

(1)

(2)
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1992 tavaszán nemzeti ünnepek szabadon, Gyomán (1) és Endrődön (2). Bútorüzem épült Öregszőlő határában (3). 
Felavatták az ipari szakképző iskola tanműhelyét (4). A piac kinőtte a Szabadság teret (5), ezért elkezdődött az új piactér 
kialakítása az egykori gépállomás helyén (6).

1993-ban átadták az új piacteret a Pásztor János úton (1). Gyomaendrőd és Nagyenyed testvérvárosi kapcsolatot létesített 
(2-3). Decemberben megnyilt a városi képtár, a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Vidovszky Ferenc, a festő egyik leszármazottja és a képtárnak több képet is adományozó Láng Miklós, a 
Vidovszky Emlékbizottság elnöke (4). Elismerésben részesítették Szerető Béla képviselőt, aki közel egymillió forint értékű 
munkával támogatta a képtár létrejöttét (5).

(1) (2)

(3)

(5)

(1)

(2) (3)

(4)

(6)

(5)

(4)
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1994 a választások jegyében zajlott (1). Tavasszal az országgyűlési (2), majd ősszel az önkormányzati választás volt. 
Megalakult az új képviselő-testület.

1995-ben egyházi kárpótlásból és az önkormányzat telekadományából felépült az egyházi általános iskola (1). Második 
alkalommal látogatott el a világhírű Határ Győző és felesége Prágai Piroska a Városi Könyvtárba (2). A felújított Erzsébet 
kőhídon elhelyezték a hidak védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a szobrát (3). Nagy vitákat követően összevonták 
az 1. és 2. sz. Általános Iskolát, amely ma Kis Bálint Általános Iskola néven működik. (4-5).

(1) (2)

(1) (2) (3)

(4) (5)
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1996-ban a millecentenáriumi rendezvénnyel ünnepelték a honfoglalás 1100 éves évfordulóját. Neves elszármazottak 
magas rangú helyi kitüntetésben részesültek (1). 1956-os kopjafát avattak a Hősök terén (2). Az év végével megszűnt a  
dr. Csaba Kálmán vezette szülőotthon, ahol ’72 és ’96 között hatezer gyermek született (3). Heinz Oppenleander, Sóczó 
Elek és fia, Attila elkészíttették a világ első motorkerékpárjának hű másolatát (4). A Gyomai Szülőföld Baráti Kör és az 
Endrődi Honismereti Egyesület címer- és családtörténeti kiállítást rendezett (5)

1997 tavaszán időközi választáson dr. Dávid Imrét választották polgármesternek a gyomaendrődiek. A jelöltek vitáján 
(balról jobbra): Jenei Bálint, Kiszely István, dr. Dávid Imre és Czibulka György hivatalban lévő alpolgármester (1).  
A polgármesternek választott dr. Dávid Imre letette a hivatali esküt a választási bizottság elnöke előtt (2) Ősszel átadták az 
egykori szülőotthonból átalakított központi szakorvosi rendelőt (3).

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(1)

(2)(3)
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1998-ban megújult a történelmi városháza épülete (1). Elindul a város hivatalos internetes oldala (2). Új töltőállomás  
épült (3). A Liget Fürdőben korszerű, víztisztítóval ellátott, feszített víztükrű medencéket adtak át (4) Megépült első diszkont 
áruház (5).

1999-ben üzembe helyezték a Gyomaendrőd és Csárdaszállás ivóvízellátását szolgáló létesítményt, amely a  
Maros hordalékkúpjának vízbázisáról szállítja az egészséges ivóvizet a településekre (1). A Magyar Motorsport Szövetség 
profi magyar bajnokságot és nemzetközi, meghívásos motocross versenyt rendezett a Kondorosi út melletti Eurocross 
Ringen (2) Megrendezték az első Sajt- és Túrófesztivált (3-4-5). Az év végére elkészült a felújított termálkút (6) és az 
öregszőlőbe vezető kerékpárút (7).

(1)

(3) (5)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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2000, az évezred utolsó éve, a millenniumi ünnepség jegyében zajlott. Felújították a Szabadság teret (1-2), mellette egy 
vízparti sétány is létesült (3). Átadták Rózsahegyi Kálmán mellszobrát (4). Március 15-én Gyomaendrődön ülésezett 
a megyegyűlés (5) , amelynek emlékére fát ültettek (6). A belügyminiszter átadta a város Millenniumi zászlaját (7).  
Október 23-án emléktáblát avatattak a Városháza felújítása alkalmából (8).

2001-ben a Széchenyi Terv pályázati programon nyert támogatásból, az alapkövek ünnepélyes elhelyezésével, 
megkezdődött az Endrődi úti (1), és a Magtárlaposi utcai költségalapú bérlakások (2), valamint az ipari park építése (3). 
Felavatták Tímár Máté szobrát (4).  Átadták a felújított endrődi könyvtárat (5). 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(8)(7)
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2002 tavaszán befejezéséhez közeledett az egész várost lefedő szennyvízberuházás (1), letették a Liget Fürdő új 
fedett uszodájának az alapkövét (2). Városzászlót adományoztak a honvédség fürjesi alakulatának (3). Ősszel letették a 
regionális hulladéklerakó alapkövét (4) és emléktáblát avattak a Kossuth téren az endrődi cigányzenészek emlékére (5).  
Az önkormányzati választáson megalakult az új képviselő-testület dr. Dávid Imre vezetésével (6). Télen átadták az elkészült 
ipari parkot (7), az Endrődi úton felépült bérlakásokat (8) és eljutott a tiszta, vezetékes ivóvíz Öregszőlőbe is (9).

2003-ban tornagálát rendeztek a sportcsarnokban (1-2). Tavasszal virágba borult a város (3). Az önkormányzat nagyenyedi 
látogatással erősítette meg a tíz éves testvérvárosi kapcsolatot (4). Nyáron útalapok készültek a mellékutcákban (5) és 
átadták az első önkiszolgáló kocsimosót (6). Ősszel testvérvárosi kapcsolatot létesítettünk a németországi Schöneckkel (7) 
és megújult a gondozási központ konyhája (8), valamint az endrődi gondozási egység (9).

(1) (2) (3)

(4) (5)

(1) (2) (3)

(4) (5)

(6)

(8)(7) (9)

(6)

(8)

(9)

(7)
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2004-ben új termálkutat fúrtak a fürdő vízellátásának javításáért (1). Tavasszal elindult a város első szélessávú internet 
szolgáltatása a SAPARD program támogatásával (2-3). Pályázati forrásból korszerű kukásautókkal javult a szemétszállítási 
szolgáltatás (4). Miniszterelnök adta át a fedett fürdő épületét (5-6-7). A térség polgármesterei közösen adták át a modern 
regionális hulladéklerakó telepet (8-9), valamint a korszerűsített szennyvízátemelő rendszert (10).

2005-ben az alapkő ünnepélyes elhelyezésével megkezdődött a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének bővítése 
és korszerűsítése (1). Folytatódott az új idősek otthona építése (2). Befejezéséhez közeledett az új diszkont áruház és 
csomópontjának építése (3-4). Folytatódott a mellékutcák szilárd útalapjának építése (5), befejeződött a Selyem út hiányzó 
szakaszának kivitelezése (6). Májusban felavatták a Kner teret (7). Átadták az Őszikék Idősek Otthonát (8) és a Kis Bálint 
Általános Iskola Hősök úti tanügyi épületét is (10).

(1) (2) (3) (4)

(5)

(1) (2) (3)

(4) (5)

(7)

(8)

(6)

(9) (10)

(7) (8)

(6)

(9)
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2006 tavaszán a súlyos árvízhelyzet válságtanácskozásán a belügyminiszter is részt vett (1-2-3). Nyáron átadták a felújított 
öregszőlői idősek otthonát (4-5) és a Szarvasi és a Kondorosi utat összekötő Iskola út szilárd útburkolatát (6-7). Az őszi 
önkormányzati választás előtt megtartotta utolsó ülését a negyedik ciklus képviselő-testülete. Az önkormányzati választáson 
Várfi Andrást választották polgármesternek (6).

2007 tavaszán lengyel testvérvárosunk, Pilzno polgármestere látogatott Gyomaendrődre (1). A nyári programokat egy 
olasz zászló akrobata csoport bemutatója színesítette (2-3). Ősszel megünnepelték Gyoma és Endrőd egyesülésének 
huszonötödik évfordulóját (4-5-6). Decemberben átadták a holtágakat összekötő csatornák vízátemelőjét (7). Szlovák és 
lengyel delegációkat fogadtak a Városházán (8). Az év végén beüzemelték a képviselő-testületi munkát támogató szavazó 
és konferencia rendszert (9).

(1) (2) (3)

(4) (5)

(1) (2) (3)

(4) (5)

(8) (9)(7)

(6)

(7) (8)

(6)

(9)
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2008 tavaszán országos önkormányzati szakmai konferenciát rendeztek (1-2-3). A legrangosabb világversenyen, az angliai 
Blackpool Junior Dance Festivalon először jutott döntőbe magyar táncospár, a gyomaendrődi Rumba TSE versenyzői, 
Megyeri Csaba tanítványai: Deák András és Andor Barbara (4. Új bevetési járművet kapott az önkormányzati tűzoltóság 
(5). A sportcsarnok felvette Varga Lajos (6), a könyvtár Határ Győző nevét (7). Az év végén sor került az Alföldtudás 
Egyetemének előadására (8) és Dr. Schmidt Péter gyomaendrődi nyugalmazott alkotmánybíró könyvbemutatójára (9).

2009-ben, a március 15-i ünnepi, képviselő-testületi ülés a gyomaendrődiek negyedik világtalálkozójának a nyitóeseménye 
volt (1-2-3-4). Megünnepelték, hogy húsz éve lett város Gyomaendrőd (5). Az év második felében átadták a felújított 
és korszerűsített egykori endrődi Községházát (6-7). Nagylaposon emlékművet állítottak a hajdani varjasi és nagylaposi 
diákok volt iskolájuk emlékére (8-9).

(1) (2) (3)

(4) (5)

(1) (2) (3)

(4) (5)

(7) (8)

(6)

(9)

(7) (8)(6) (9)
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2010-ben a Magtárlaposi úton átadták a fogyatékkal élők klubházát (1-2). Megemlékeztek a Népházról és az 
alapító Csernus Mihályról (3-4). Megünnepelték a Hősök Napját (5) Az ipari parkban elhelyezték az Inkubátorház  
alapkövét (6).  A gyomai központban kerékpáros körversenyt rendeztek (7). Lelkes ünnepségen köszöntötték Tótka 
Sándor ifjúsági olimpiai bajnokunkat, aki kajak egyesben szerzett aranyérmet a Körös Kajak SE neveltjeként (8).  
Szimulációs bemutatóval ismertették a drog- és az alkoholfogyasztás tragikus hatását. (9). Az októberi önkormányzati 
választást követően megalakult az új képviselő-testület, polgármesternek Várfi Andrást választották (10).

2011-ben több pályázat: a városi örökség, a Városháza akadálymentesítése és az ÁROP projektek kerültek lezárásra (1-2). 
Májusban állásbörzét rendeztek (3-4-5). Nyáron az egyik helyi nagy foglalkoztató jubileumi ünnepségére került sor (6).  
Átadták a Liget Fürdő gyógytorna szobáját (7). Ősszel Vitéz Váry József (8) adományából felújították a Mirhóháti utcai 
idősek klubjának épületét (9).

(1) (2) (3)

(5) (6)

(1) (2) (3)

(4) (5)

(8) (9)

(7)

(10)

(6)

(9)(7) (8)

(4)
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2012 év elején Öregszőlőben felavatták az integrált szolgáltatói közösségi teret (1). A vásártéren fogathajtó gálát rendeztek 
(2), és sor került a hagyományos bogár felvonulásra is (3). A kajakosok csónakházat (4), a tűzoltók pedig felújított laktanyát 
avattak (5). Az ősz a közigazgatás átszervezésének jegyében zajlott, a járások megalakulásával kapcsolatos megállapodást 
írtak alá kormányhivatallal (6-7). A képviselők megszemlélték az önkormányzati hivatal leendő új helyszínét (8). 
Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás polgármesterei aláírták a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát (9).

2013 január első hetében a közigazgatási miniszter felavatta az új Városházát (1), ahol megtartotta első ülését a képviselő-
testület (2). Elkészült az elkerülő út (3), megkezdődött a vasúti aluljáró építése (4). Helyi vállalkozók adományából piramis 
mászókát kapott az Október 6. lakótelep (5). Nyáron megalakult a VIDRA, járási önkéntes mentőcsoport (6). Jubileumi 
testvérvárosi találkozón megerősítették a további együttműködés szándékát (7). Jubilált a képtár a kezdeményező Láng 
Miklós megemlékezésével (8). Az év végén az endrődi kisiskolások KRESZ parkot (9), az öregszőlői gyermekek játszóteret 
kaptak (10).

(1) (2) (3)

(4) (5)

(1) (2) (3)

(4) (5)

(8)(7)

(6)

(9)

(10)(7)

(6)

(8) (9)
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2014-ben nevet kapott az endrődi közúti híd (1). A Kolmann telep előtti téren felavatták Határ Győző  
szobrát (2). Konferenciát rendeztek Gyomaendrőd bel- és árvízvédelmének fejlesztéséről (3).  Polgármesterré választották  
Toldi Balázst (4). Ősszel átadták a több évtizede várt vasúti aluljárót (5). Megalakult Gyomaendrőd hetedik képviselő-
testülete (6).

2015-ben elkészül a korszerű szennyvíztisztító telep (1). Turisztikai látványelemekkel gazdagodott a város  
(2-3-4-5-6-7-8). Kormányablak  nyílt a Járási Hivatalban (9).  Parkoló épült a Posta előtt (10), új gépjárművet kapott a 
tanyagondnoki szolgálat (11), felavatták Kállai Ferenc szobrát a Szabadság téren (12).
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(5)

(1) (2) (3) (4)
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2016-ban a tanyafejlesztési pályázat eszközeinek átadására került sor (1). Műfüves focipályát avattak az Erzsébet ligeti 
sporttelepen (2). Kihelyezett megyegyűlés volt a Városházán (3) ahol Toldi Balázs polgármester bemutatta Gyomaendrőd 
fejlesztési koncepcióját (4).

2017-ben átadták a gondozási központ korszerűsített konyháját (1). Gyoma 300 éves évfordulóját ünnepségsorozattal, 
világtalálkozóval ünnepelték, konferenciát tartottak (3,) átadták a könyvtár új épületét (2), születésnapi torta is készült (4). 
A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre (5).
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(2)

(3)

(4)

(1)
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2018-ban felújították a Szabadság téri Hősök emlékművét (1). A városunkat átszelő vasút építésének 160. évfordulója 
emlékére vasút történeti kiállítást szerveztek (2). Felújításra és energetikai korszerűsítésre került a Városháza épülete (3).  
Helyi értékek kerültek be a Megyei Értéktárba (4). Nyáron nagyszabású megyei horgász és vadász találkozónak adott 
otthont városunk (5).

2019. március 15-i ünnepségen átadták Endrődön a felújított Hősök terét (1) pihenőparkkal és korszerű játszótérrel (3), 
valamint a volt tornateremből kialakított modern kereskedelmi szolgáltató házzal (2). Nyárra elkészült a Fűzfás-zugi áteresz 
építése (4).

Összeállította: Megyeri László. Fotó: Hornok Ernő, Megyeri László, HGYVK és más ismeretlen szerzők. 
Felhasznált források: Békés Megyei Hírlap, Gyomaendrődi Híradó, Gyomaendrődi Hírmondó, Városunk és a 
Gyomaendrődi Szó-Beszéd lapszámai, Hornok Ernő: Gyomaendrőd 20 éve, Rekline Stúdió 2010, HGYVK archívum.
Impresszum Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 pld-ban, ingyenes 
terjesztéssel. Kiadja: Határ Győző Városi Könyvtár. Kiadásért felel: Dinyáné Bánfi Ibolya. 5500 Gyomaendrőd Fő út 230.  
ISSN szám: 2062 4352. Nyilvántartási szám: 725525.  A következő lapszám 2019. szeptember hónapban jelenik meg.
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