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Túl vagyunk eddigi életünk talán – és 
reméljük – legkülönösebb élményén, 
önmagunk sebezhetőségének és 
gyengeségének döbbenetén, és végre 
minden visszatérhet, ha lassan is, a 
megszokott kerékvágásba. 
Az elmúlt, bő három hónapban na-
gyon sok intézkedés született, me-
lyek a védekezést voltak hivatottak 
segíteni. Ezeket a szabályokat be kel-
lett tartani és be kellett tartatni. A ví-
rushelyzet minél előbbi megszűnése 
érdekében nagyon sokan tették hiva-
tásbeli kötelességüket: szociális dol-
gozók, egészségügyi dolgozók, pol-
gárőrök, hivatali dolgozók, rendőrök. 
Ezúton is szeretném megköszönni 
áldozatos munkájukat!
Megköszönöm a felelős állampolgári 
magatartást is, minden gyomaendrődi 
lakosnak. A fegyelmezettségük és 

szabálykövetésük is hozzájárult ah-
hoz, hogy biztonságosan vészeltük át 
az elmúl negyedévet.
A védekezés időszakában nagyon so-
kan, önkéntesen vállaltak segítő tevé-
kenységet. Tették ezt munkával vagy 
anyagiak felajánlásával. Voltak, akik 
például maszkokat varrtak az önkor-
mányzatnak, voltak, akik pénzbeli 
segítséget nyújtottak a védekezéshez 
szükséges eszközök beszerzéséhez.

Köszönetünk jeléül álljon itt egy 
Pilinszki idézet:
„A jó ajándék önmagunk egy darab-
ja. A legjelentéktelenebb ajándék is 
test a testünkből, lélek a lelkünkből. 
Példa arra, hogy életünk nemcsak 
szükségletek láncolata, s hogy éle-
tünk legvégső alapja mégse valami-
féle elemi és kikerülhetetlen önzés. 

Bizonyítéka annak, hogy létünk végül 
is ajándék, amiből futja az ajándéko-
zásra.”
Szeretném név szerint is megköszönni 
az önkéntes felajánlóknak tevékeny-
ségüket, adományaikat: Szépvölgyi 
Péterné Jolika, Tímár Erika, Timár 
Sándorné, Iványiné Bukva Katalin, 
Németné Bukva Magdika, Illi 
Jánosné, Botos Gáborné, Dr Gáll 
Eszter Holler étterem, Faggyas 
Imréné, Puskely Anita, Szilágyi 
Boldizsárné, Dinyáné Margó, Mini 
Magyarország Kft., Péter Szabó 
Hajnalka, Dr. Farkasinszky Erzsébet, 
Hungaro Lapp Kft., SHUN QIANG 
Kft., Bencsik Attila, Prof. Dr. 
Latorcai János, Dankó Béla, Prof. Dr. 
Gyuricza Csaba, Dobó Katalin, Szabó 
Balázsné, Szendi Autókozmetika, 
Gácser József, Dávid Máté, Kocsis 
Endre, Múth Erzsébet, Gyomaendrőd 
Város Képviselő-testülete, Bizottsági 
tagok

Tisztelt Gyomaendrődiek!

Az elmúlt hónapok eseményei 
sokunk mindennapjait megnehe-
zítették, de tisztában vagyok 
vele, hogy Önöknek még 
megterhelőbb volt ez az időszak. 
A járványhelyzet olyan kihívások 
elé állította Önöket, amelyeknek 
következtében sokkal többet kellett 
tenniük a normális helyzetben 
megszokott teljesítményüknél is. 
Türelmükkel és odaadásukkal 
újra és újra kivívják településünk 
lakóinak elismerését és csodálatát.

Reméljük az Önök számára is egy-
értelmű volt, hogy amennyire csak 
lehetséges, az önkormányzat mind-
végig Önök mögött állt ebben a ne-
héz időszakban is, és igyekeztünk 
mindent megtenni azért, hogy 
munkájukat minél zavartalanabbul 
végezhessék. Amennyire eszkö-
zeink engedték, azon dolgoztunk, 
hogy elvegyünk a terheikből, és se-
gítsünk, ahol csak tudunk. Kérem 
Önöket, hogy továbbra is fordul-
janak bátran az önkormányzathoz 
gondjaikkal, a hiányokkal, vagy 
bármivel, amit fontosnak éreznek! 

Áldozatos munkájukért egész  
településünk nevében szeret-
nék köszönetet mondani. 
Természetesen ez nem csupán a 
járvány időszakára vonatkozik, 
ugyanúgy érvényes az elmúlt évek 
minden pillanatára, amit a betegek, 
a gyengék, az idősek megsegítésére 
fordítottak. Önök nélkül egy jóval 
kilátástalanabb világban élnénk. 
Hálás köszönettel

Toldi Balázs polgármester

Kedves Egészségügyi és Szociális Dolgozók!

Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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A koronavírus járvány végén járunk. 
Mennyire állt helyt Gyomaendrőd 
ebben a rendkívüli helyzetben?
Szerencsére megbetegedés nem 
volt a városban. Házi karanténban 
többen is voltak külföldi utazás 
miatt. Azt tapasztaltam, hogy a 
kezdeti nehézségek után a lakosság is 
alkalmazkodott a kialakult helyzethez 
és elfogadta a kormányintézkedéseket. 
A városvezetés arra törekedett, 
hogy a kormány által meghozott 
intézkedéseken felül további 
szigorításokat lehetőleg ne vezessen 
be, azokat viszont maradéktalanul 
tartsuk be, tartassuk be. Sokan azt 
hitték az elején, hogy legfeljebb 2-3 
hétről lehet szó, amíg a korlátozások 
érvényben lesznek. Ők nehezen 
viselték, hogy ennél jóval hosszabb 
ideig tartott, és még most is érvényben 
vannak korlátozások. A járványügyhöz 
értők számítanak második hullámra 
is, vannak, akik azt mondják, hogy 
a vírussal mindaddig együtt kell 
élnünk, amíg megfelelő oltóanyag 
nem áll rendelkezésre. Intézményeink 
maradéktalanul betartották a speciálisan 
rájuk hozott döntéseket, ennek 
megfelelően működtek, illetve térnek 
vissza, még ha feladataik ellátásában 
továbbra is vannak korlátok. 

A veszélyhelyzet elhárítása és a 
korlátozó intézkedések miatt, korábban 
már forrásátcsoportosítás történt 
az ez évi költségvetésben.  Hogy 
látja, elegendőek az eddig meghozott 
intézkedések?
Szeptember végén látjuk majd, hogy 
intézményeink költségvetéséből milyen 
mértékű bevételkiesésre számíthatunk. 
A korlátozások feloldása még nem 
jelenti azt, hogy az emberek visszatérnek 
a megszokott kerékvágásba, és 
mint a vírus előtti időszakban, 
ugyanolyan intenzitással veszik 
igénybe a szolgáltatásokat. Gondolok 
itt elsősorban a fürdőbelépőkre, a 
turisztikai látványelemek belépőire, 
szálláshelyek bevételére. Nagyobb 
probléma az iparűzési adó kiesésénél 
jelentkezhet. Ez fogja meghatározni a 
következő gazdasági év irányvonalát 
is.

A korlátozás a fürdőnél okozza a 
legnagyobb bevételkiesést, bár még 
igazán jó idő sem volt. 
Valóban, ott komoly problémát jelent 
majd a bevételkiesés. Igazgató úr 
tájékoztatása szerint, tavaly a Pünkösdi 

hétvégén 2,5 millió Ft bevétele volt a 
fürdőnek, az idén ez harmincháromezer 
forint volt. A fürdő nemcsak a rosszidő 
miatt került hátrányba, hanem a 
használói szokások visszaesése miatt 
is. Nehéz lesz a visszarendeződés, 
csak abban bízhatunk, hogy sikerül 
a bizalmat visszaszerezni és nagyon 
kellene a jó strandidő is. A fürdő jelentős 
bevételkiesése miatt szeptemberben 
a képviselő-testület dönteni fog a 
szükséges lépésekről. A fürdő igénybe 
vette a kormány által meghirdetett 
munkabér támogatási lehetőségeket, 
ez is segíthet a finanszírozásban. 
Remélem, hogy a fürdőzők bizalma is 
visszatér, és újból látogatják a strandot. 
Nagy igény lenne a gyógyászati 
kezelések újraindítására is, várjuk a 
döntéseket ez ügyben is.

Mennyire tudták kihasználni a 
kényszerű pihenő időt a szükséges 
felújításokra?
Kívül-belül történtek olyan felújítások, 
karbantartások, amelyek már régóta 
esedékesek voltak. Kültéri mosdók, 
öltözők, WC-k meszelése, festése 
történt, a medencék szokásos és 
szükséges karbantartása mellett. 

Mikor kapja vissza a hatalmat a 
képviselőtestület?
Nem rajtam múlik, de mi már 
májusban arra készültünk, hogy a 
júniusban tudunk testületi-ülést tartani. 
A bizottsági üléseket is megtartjuk. Ha 
mégsem szűnik meg a veszélyhelyzet, 
akkor az egyeztetett és szükséges 
döntéseket rendeletben hozom meg.

Korábban terveztek igazgatási 
szünetet, a képviselő-testület júliusban 
nem tartana ülést. Hogyan alakul a 
nyári menetrend?
Nem lesz igazgatási szünet, folyamatos 
lesz az ügyfélfogadás, ami már május 
végén visszaállt a normál rendre. 
Testületi ülés csak akkor lesz, ha 
szükségét látjuk. Korábban is azt 
tapasztaltuk, hogy a nyári időszak 
csendesebb, kevésbé kíván feszített 
munkatempót. Előfordult máskor 
is össze kellett hívnunk rendkívüli 
üléseket, amikor határidő, vagy az ügy 
fontossága miatt soron kívül kellett 
döntenünk. Lehet, hogy ez most is így 
lesz, egy-egy napirendi pont miatt. 
Augusztusban már visszatérünk az 
eredeti tervekhez, bizottsági üléseket 
és a hónap végén már testületi 
ülést is tartunk.  Reméljük ezután 

zökkenőmentesen halad majd az 
önkormányzati munka. Augusztus 20-
án ünnepi testületi-ülést is tartunk, 
ekkor adjuk át az ez évi kitüntetéseket, 
illetve a Szabadságteret is.

És ha minden jól megy, akkor 
augusztus 21-én megtartják a halfőző 
versenyt, Gyomaendrőd ez évi első 
nagyrendezvényét.
Korábban döntöttünk arról, hogy a 
Szabadság tér megújítása után célszerű 
lenne a téravató ünnepséget összekötni 
egy rendezvénnyel. A vírushelyzet ezt 
is felülírta, emiatt nem az eredeti tervek 
szerint alakul a program. Augusztus 
20-án megtartjuk az ünnepi testületi 
ülést, a Szent István napi és a téravató 
ünnepséget. Másnap, augusztus 21-én 
az Erzsébet ligetben kerül sor a halfőző 
versenyre. Felvettük a kapcsolatot 
a megyei horgászszövetséggel, a 
Körösvidéki Horgász Egyesületek 
Szövetsége szakmai partnerként 
vesz részt a halfőző verseny 
megvalósításában. A napi program 
összeállt, sok szeretettel várjuk a 
főzőcsapatokat és a látogatókat!

A város honlapján látható a felhívás, 
amelyben gyűjtik az úthibákat. Mikorra 
várható a tényleges javítás?
Kiírtuk a közbeszerzési eljárást az 
első forduló megvalósítására, ami a 
kátyúzást jelenti. Ezen kívül lesz járda 
és parkoló építés is. A második ütemben 
az engedélyhez kötött építésekre írjuk 
majd ki a közbeszerzést. Remélem, 
hogy a kátyúzás már augusztusban 
megkezdődhet.

Bármely irányból jövünk, megyünk a 
városban, a főutak állapota kritikán 
aluli. Tudjuk, hogy a város csak 
panasszal élhet ezek javítása érdekében. 
Van arra esély, hogy belátható időn 
belül történik valami? 
Folyamatosan levelezek a megyei 
útkezelővel a főutak javítása érdekében. 
A közútkezelő tájékoztatása alapján 
a dévaványai utat a tavalyi évben 
felújított szakasztól folytatva, Gyoma 
irányában, egészen a járási hivatalig 
megújítják. Ez tehát a belterületi 
szakaszra is vonatkozik. A tervezők 
már végzik a szükséges felmérést, 
a megvalósulás csak a következő 
évre várható. Nagyon fontos lenne 
a Bajcsy út teljes felújítása is, évek 
óta hiába kérjük. Jó lenne a Szarvas-
Gyomaendrőd közötti útszakasz teljes 
felújítása is, ez gazdasági érdek is, a 
várost összekötni az M 44-es úttal. 

(Folytatás a következő oldalon...)

Megkérdeztük a polgármestert…
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A bel- és külterületi utak folyamatosan 
épültek az elmúlt években. Gyomán a 
Kossuth utca és a Hősök útja nagyon 
leromlott állapotban került. Tervezik 
ennek a frekventált helyszínnek a 
megújítását?
A forgalom kinőtte a Kossuth utca 
lehetőségeit. Üzletek, intézmények, 
a rendőrség, a nyomda, mind olyan 
forgalmat generál, amelyet lassan 
már nem képes átereszteni ez az 
útszakasz. Forgalomtechnikai szakértő 
bevonásával kívánunk erre megfelelő 
megoldást találni. Az önkormányzat sok 
parkolót létesített már ezen a szakaszon 
is, hiszen még a posta előtti parkolót is 
a városnak kellett kialakítania. Ezt már 
az idén szeretnénk megterveztetni. Be 
kell vonnunk a vállalkozásokat is a 
megoldásba, mert sem a rendőrség, sem 
a nyomda udvarán nem lehet parkolni, 
a dolgozók az utcában parkolnak. A 
nyomdához gyakran érkezik kamion 
is, aminek közlekedése akkor is 
gondot jelentene, ha nem lenne ott a 
sok, parkoló autó. Mivel ez sajáterős 
beruházással oldható meg, megfontolt 
döntés kell a forrás biztosításához. 
Most már nincs olyan belterületi út, 
amely ne lenne szilárd útburkolatú, 
ezért el lehet kezdeni az utak javítását. 
Itt mindenképpen a városkép javítását, 
a turisztikai szempontból is frekventált, 
jelentős forgalmú, látogatottságú 
helyeknek kell elsőbbséget élvezni.

A veszélyhelyzet ideje alatt döntött a 
kormány arról, hogy kulturális területen 
dolgozók elveszítik közalkalmazotti 
státuszukat. Ez már a nyáron feladatot 
ad az önkormányzatnak, a könyvtár 
mellett érinti a két művelődési 
ház dolgozóit is. Tervez-e ezzel 
kapcsolatban intézményi átszervezést a 
város vezetése?
Szerkezetben nem tervezünk 
változtatást. a képviselő-testületben 
egyetértés van, hogy ebben a 
formában és felállásban működtessük 
az intézményeinket. Sajnálatos 
döntésnek érzem, de betartunk 
minden törvényi előírást. Első 
körben az intézményvezetőkkel 
fogunk egyeztetni, és hamarosan 
írásban kell nyilatkoztatnunk minden 
munkavállalót a jogviszonyuk 
átalakításáról. A kivitelezésben a 
hivatal illetékes dolgozóinak kell 
közreműködni, hiszen ezek az 
intézmények csak részben működnek 
önállóan.

Több nagy projekt is indult volna 
ebben az évben. A bölcsödéről tudjuk, 
hogy megkezdődött a kivitelezés. Ezen 
kívül mi a helyzet a csúszdapark, 
a közvilágítás és a lakásépítési 
projektekkel? 
A bölcsőde építése a tervek szerint, 
fennakadás nélkül halad, reméljük, 
hogy az ütemezésnek megfelelően 

folytatódik. A lakásépítésnél a kiviteli 
tervek elkészítése a következő 
lépés, hogy költségesíteni tudjuk. A 
csúszdapark és a közvilágítási hálózat 
fejlesztését egyelőre elhalasztjuk, 
kivárva azt, hogy milyen gazdasági 
hatása lesz a koronavírus-járványnak. 
Pályázatot kell kiírnunk a tervezésre, 
ezután készülhet el a kivitelezési 
terv, amely alapján elkészíthető 
a költségvetés. Közben azokat a 
megoldásokat is kidolgozzuk, hogy 
milyen finanszírozási forma lenne a 
legmegfelelőbb.

Turisztikai marketing film készült, 
milyen célból?
Azt kívántuk bemutatni, hogy a 
város körüli, csodálatos természeti 
környezetben olyan, minőségi 
szálláshelyekkel rendelkezik 
városunk ahol a családok kényelemes 
körülmények között, nem nagy 
tömegben tölthetik el szabadságukat. A 
koronavírus-járvány utáni bizonytalan 
helyzetben egy újabb célcsoportot, a 
családok számára mutattuk meg, hogy 
biztonságos és szép nyaralásban lehet 
részük, ha Gyomaendrődöt választják. 
Bemutattuk a látványosságokat 
is: Aranka Babamúzeum, Kner 
nyomdaipari gyűjtemény, kilátó és a 
lombkorona sétány, ami a horgászat 
mellett érdekessé teheti pihenésüket, 
ezek mellett még gasztronómiai 
élményekben is részük lehet.

Köszönöm a beszélgetést!

Megkérdeztük a polgármestert… (folytatás)

Elhunyt Láng Miklós
2020. május 19-én 101. évében 
elhunyt Láng Miklós, Gyomaendrőd 
Díszpolgára.
Láng Miklós 1986-ban kezdeményezte 
egy gyomai Vidovszky emlékszoba 
létrehozását. A gyűjtemény alapját 
az általa ajándékozott Vidovszky 
Béla festmények adták. Létrehozta 
és működtette a Vidovszky Béla 
Emlékbizottságot. Amikor az Endrőd 
és Vidéke Takarékszövetkezet egyik 
termében kialakították a Vidovszky 
Emlékszobát, a berendezési tárgyakat 
és a festményeket ajándékba adta. Ez 
lett a Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény törzsanyaga. 
1989-ben a képtár és a helytörténeti 
gyűjtemény anyaga elhelyezésre 
került a jelenlegi épületben. Az 
1991-ben, a képtár működtetésére 
létrehozott közalapítvány Láng 

Miklós szívügye volt. Aktívan, 
cselekvően vett részt minden egyes 
feladatban. Elévülhetetlen érdemei 
vannak abban, hogy Gyomaendrődön 
városi képtár alakult, melyet 1993 
decemberében, méltó kiállító hellyé 
alakítottak a közreműködésével. 
A Közalapítvány Gyomaendrőd 
Város Közgyűjteményeiért 
kuratóriumának tevékeny, alkotó 
tagja volt. A kuratóriumnak 
2002-ig volt tagja, de még utána 
is évekig eljárt a kuratóriumi 
ülésekre, tanácsaival, kapcsolataival 
segítve a kuratórium munkáját. 
Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete Láng Miklós részére 2019 
augusztusában Gyomaendrőd 
Díszpolgára címet adományozott.
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„Szívesen emlékszem vissza a gyomai 
évekre: az Őzedmajorhoz közeli 
tanyánkra, mely oázisként fogadott, 
amikor nyaranta hazaérkeztem, 
feltöltődtem, és megnyugtatott az a 
környezet.”                    (Szilágyi István)
2020. május t3-án ragikus 
körülmények között elhunyt Szilágyi 
István színművész, Gyomaendrőd 
díszpolgára. A kitűnő, országosan 
elismert, népszerű színművész 
számos karakterszerepben, filmben, 
tv-játékokban, sorozatokban és 
színpadokon aratott sikert, alkotott 
maradandót. 2009-ben vette át 
díszpolgár kitüntetését, amely nagyon 
meghatotta. Egy, a Gyomaendrődi 
Hírmondóban 2009-ben megjelent 
riportban így nyilatkozott: - Amikor 
időm engedi, akkor vissza-visszatérek 
ide. Sok rokonom van itt, úgyhogy 
családi ünnepségekre, rendezvényekre, 
ha időm engedi, akkor eljövök. 1957-
ben mentem el végleg a településről, 
de egyáltalán nem érzem idegennek 
magam most sem. Új utak, új házak 

épültek, ez természetes, de a város 

jellege megmaradt. A templomok, 
a városháza, a terek mind-mind 
emlékeztetnek az itt töltött időre. 
Őszintén mondom, hazajövök 
Gyomaendrődre. 
Szilágyi Istvánt 2020. május 22-én  
helyezték örök nyugalomra, 
Budapesten, a Kozma utcai Új 
Köztemetőben. . A református szer-
tartás részeként a város képviseletében 
Toldi Balázs polgármester is beszédet 
mondott, lerótta kegyeletét. 
(A kép forrása:  Szamosi László, Győri 
Nemzeti Színház)

A temetéssel kapcsolatban nyilatkozta 
Toldi Balázs polgármester: Városunk 
önkormányzata saját hallottjának 
tekintette elhunyt díszpolgárunkat.  
Szilágyi István halála előtt többször 
fölvettük a kapcsolatot a művész 
úrral, megsegítése érdekében, de 
a fia közbelépése miatt ez mindig 
meghiúsult. Kegyeleti okok miatt 
sem szeretném ennek részleteit a 
nyilvánosság elé tárni. Amikor a 
baptista szeretetszolgálat munkatársai 

sikeresen léptek fel a Szilágyi házaspár 
segítésében, velük vettük fel a 
kapcsolatot. Elsősorban építőanyaggal 
segítettük volna házuk felújítását. 
Ezt a szándékunkat megerősítettem 
a szeretetszolgálat vezetőjének 
személyes egyeztetésünkön, ezt az 
ajánlatunkat, szándékunkat továbbra 
is fenntartjuk.  A haláleset után a 
Győri Nemzeti Színház igazgatójával, 
Forgács Péterrel egyeztettem 
a temetésről, és arról, hogy 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
is saját halottjának tekintette Szilágyi 
Istvánt, a temetés költségeit vállalva. 
Ezt közösen álltuk a színházzal.

Az elmúlt hónapokban 
megsokszorozódott azoknak az 
eseteknek a száma, melyek során, a 
város közterületein vagy más személy 
magánterületén települési hulladék 
jogellenesen került elhelyezésre. 
A hulladékgazdálkodáson, 
mint kötelezően ellátandó helyi 
közfeladaton túl, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata számára minden 
évben több millió forintos kiadást 
jelent a jogellenesen lerakott hulladék 
kezelése, elszállítása, az illegális 
gyűjtőhelyek felszámolása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

kiemelt figyelmet fordít a 
hulladékszállításra. A szelektív, 
a kommunális és a zöldhulladék 
elszállítása rendszeres és folyamatos. 
2020. május 18. napjától újra az 
általános nyitva tartási rend szerint 
üzemel a Hulladékudvar, továbbá a 
DAREH Bázis – eleget téve a jogszabályi 
előírásoknak – legalább évi egy 
alkalommal biztosítja a lakosság részére 
a lomtalanítás lehetőségét is.
A fentiekre tekintettel szeretném 
tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője a jogellenes 

hulladéklerakást akár ötvenezer 
forintig terjedő hulladékgazdálkodási 
bírsággal, valamint a közterületek 
használatának és rendjének 
biztosításáról szóló helyi rendelet 
alapján akár százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal 
sújthatja,   a település közterület-
felügyelője pedig ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy 
tartsuk be a szabályokat, vigyázzunk 
együtt Gyomaendrődre!

Toldi Balázs polgármester

Bírságolhatók az illegális szemételhelyezések

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

HÉTFŐ-PÉNTEK 7-15 személyesen 
vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Ügyelet ideje alatt hívható telefonszámok
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

CSŐKE JÁNOS 66/285-065; 30/630-8097

Szilágyi István emlékére

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Megjelenik Gyomaendrőd közigazgatási területén 6100 pld-ban,  
ingyenes terjesztéssel. 
Kiadás és szerkesztés Határ Győző Városi Könyvtár, 
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel: 66/218-370  
email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya. ISSN szám: 2062 4352.  
Nyilvántartási szám: 725525.  
Nyomtatás: Gyomapress Kft, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.  
Felelős vezető: Varga Mihály. Ha nem kapta meg az újságot, 
jelezze a 66/218-370 telefonszámon. 

A következő lapszám 2020. augusztus hónapban jelenik meg.
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Március közepén nyitott volna a hulladékudvar a Gyomaszolg 
telephelyén. A koronavírus járvány miatt azonban, csak 
május 18-tól fogadja a lakosságtól érkező lomszemetet. 
A hulladékudvart a DAREH Kft működteti. Nyitvatartási 
időben, csak a gyomaendrődi lakossági hulladékot vesznek 
át, a mérlegelés után, díjmentesen. 

5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 2.  
Telefonszám: 06-30/681-60-58 

NYITVA TARTÁS:  
Hétfőn és Csütörtökön 08:00-16:00 h között;  

minden hónap első szombati napján: 08:00-16:00 h között

Az igénybevétel feltételei: lakcímigazoló kártya és 
személyi igazolvány bemutatása szükséges; és nem lehet 
hulladékszállítási tartozás. A hulladékgyűjtő udvarba csak az 
olyan, elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítható be, amely 
a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik és megfelel a 
követelményeknek. átvesznek többek között autógumit, 
kevert építési törmeléket, zöldhulladékot, öblösüvegeket, 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket. A 
pontos darabszámokról és a követelményekről a DAREH 
honlapjáról tájékozódhat. https://www.dareh.hu/_bazis/
gyomaendrodi-hulladekgyujto-udvar/

Hulladékudvar működik 
Gyomaendrődön

A Kft. az alábbi szolgáltatásokat kínálja a lakosság és 
vállalkozások részére egyaránt: hulladékszállítás konténer 
kihelyezéssel, konténerbérlés. 
Telephely: 
Regionális Hulladékkezelő Kft. 
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 
Telefon: 06-30-941-36-97; E-mail: rhkkft@gmail.com; 
web: rhk-kft.hu
Április 1-től október 31-ig: 
Hétfő-péntek: 07:00 - 17:00 
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA
November 1-től március 31-ig: 
Hétfő-péntek: 07:30 - 16:00  
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA
Hulladék lerakás: A lerakón az ömlesztetten gyűjtött 
kommunális szilárd hulladékot és ipari hulladékokat 
lehet elhelyezni. A hulladékkezelő telepre a lakosság 
is szállíthat be hulladékot. Szelektív hulladékkezelés: 
a lerakóban cégektől és a lakosságtól is átveszik a 
szelektíven gyűjtött hulladékot. Komposztálás: Cégektől 
és lakosságtól is átveszik a komposztálható hulladékot 
(zöldhulladék). Az elhelyezés díjköteles, amit a 
beszállított hulladék helyszínen mért súlya alapján kell a 
beszállításkor megfizetni.

Tájékoztató a Regionális Hulladék-
kezelő Kft. működéséről

Módosult a fúrt kutak bírságmentes 
engedélyezésére vonatkozó határidő, 
az országgyűlés ugyanis elfogadta az 
erre vonatkozó törvénymódosítási 
indítványt. Az idei év végére 
rögzített határidő három évvel, 2023. 
december 31-ig kitolódik.
Az érvényes szabályozás szerint 
eredetileg a 2020. december 31-ig 
kaptak haladékot a vízkivételt biztosító 
vízi létesítmények, azaz a kutak 
bírság mentes engedélyezési eljárásai. 
Fennmaradási engedélykötelesnek 
számít minden olyan kút, mely 
korábban engedély nélkül épült vagy 
a létesítési engedélyt ugyan megkapta, 
de a tervektől eltérő műszaki 
tartalommal és paraméterekkel valósult 
meg. Az Országgyűlés elfogadta azt a 
törvényjavaslatot, mely tartalmazza 
az erre vonatkozó módosítást. Ennek 
értelmében a korábban az idei év végére 
rögzített határidő három évvel, 2023. 
december 31-ig kitolódik. Eddig 
lehet a kutak tulajdonosainak a bírság 
kockáztatása nélkül kezdeményezni 
kútjuk helyzetének a rendezését. 
– Mentesülhet a vízgazdálkodási 
bírság befizetése alól, aki engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltet felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízlétesítményt, 

ha a vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2023. december 
31-ig kérelmezi – olvasható az 
„Egyes törvényeknek a polgárok 
biztonságát erősítő módosításokról” 
című törvényjavaslatban. 
A fennmaradási engedéllyel 
kapcsolatos információk és szükséges 
formanyomtatványok elérhetőek 
az Önkormányzat honlapján:  
www.gyomaendrod.hu oldalon.

Pap-Szabó Katalin jegyző

Jó hír a fúrt kutak tulajdonosainak!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
2020 januárjában a TOP-1.4.1-19 Böl-
csődei férőhelyek kialakítása, bővítése 
c. pályázati felhívás keretében 100%-
os támogatási intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A 
megítélt támogatás összege: 219 999 
998 Ft. A Kőrösi Csoma Sándor u. 1. 
alatti önkormányzati tulajdonú telken a 
lábazatépítési munkát végzik. A 28 fé-
rőhelyes bölcsőde nem csak a kisgyer-
mekes családok számára nyújt majd 
jelentős segítséget az édesanyák mun-
kavállalását segítve, hanem új munka-
helyek is létrejönnek.

Épül az új bölcsőde
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A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel 
kiadott Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatában (OTSZ), a lakosságra 
vonatkozó előírások is szerepelnek. 
Ezek megsértése esetén a hatóságnak 
tűzvédelmi bírság kiszabását kell 
kezdeményeznie az elkövetők ellen.  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
ezzel összefüggésben, rendeletben 
szabályozta a kerti hulladékok 
égetését. A rendeletnek megfelelően: 
kerti nyesedék, zöldhulladék és avar 
ünnepnapok kivételével, 10 és 16 
óra között égethető el a szabadtéri 
tűzgyújtási szabályok betartásával. 
Hulladék és szemét égetése a 
kályhákban és kazánokban is tilos! 
ebben az időszakban is tilos! 

Jövő év január 1-jétől törlik 
ezt a rendelkezést, így általánossá 
válik a levegő védelméről szóló 
kormányrendelet alapján a tilalom 
az egész országban. 2021. január 
1-től kezdődően tilos lesz a kerti 

hulladék égetése. Kérjük, fordítsanak 
fokozott figyelmet arra is, ha általános 
tűzgyújtási tilalmat hirdetnek, mert 
ez vonatkozik a lakosságra is. Ez 
alól kivétel, ha valaki a kertjében 
szabadtéren süt-főz. A saját kertben 
felállított tűzhely, vagy grillsütő 
használata nem tiltott a tűzgyújtási 
tilalom idején sem, de az általános 
égetési szabályok betartására figyelni 
kell: 

• nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt 
parazsat, hamut;

• gondoskodni kell a megfelelő, 
a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz 
- víz, homok - készenlétben tartásáról;

• az égetést követően a tüzet 
gondosan el kell oltani, meg kell 
győződni arról, hogy valóban kialudt.

Aki nem tartja be a szabadtéri 
tűzgyújtás, égetés szabályait, 
tűzvédelmi bírsággal is sújtható.

Jó, ha tudja – A zöldhulladék égetésről

Korábban, egész Európa területén 
a kémiai vegyszerekkel történő légi 
szúnyogirtás volt a legelterjedtebb.  Ez 
a módszer csak a kifejlett szúnyogokat 
pusztítja. A légi, kémiai irtás hatóanyaga 
károsan hatott az ökoszisztémára. 
Az eddig használt szerek többsége a 
szúnyogokkal közel azonos méretű 
egyéb rovarokra és bogarakra is veszélyt 
jelentett. A méhészeknek például évről 
évre komoly veszteséget okozott. 2019. 
évben a szúnyogirtó szerek többsége 
visszavonásra került, ezzel a kifejlett 
szúnyogok ellen alkalmazható, légi 
kémiai szerek kijuttatási lehetőségei 
is megszűntek. 2020-tól kizárólag 
földi eljárással lehet védekezni. 
A hazai gyakorlatban megmarad 
a biológiai és kémiai védekezés, 
ám az csak földi úton lehetséges. A 
szakemberek egy része azt szeretné, 
ha hangsúlyosabb szerepet kapna a 
biológiai irtás, amelynek eredményei 
kevésbé környezetkárosítóak. A 
biológiai védekezés során a kizárólag 
az emberi vérrel táplálkozó szúnyogok 
lárváira veszélyes baktériumokat 
juttatnak az élő vizekbe. Ezért nagyon 
fontos, hogy a tenyészhelyeket jól 
feltérképezzék, és hogy azok jól 
megközelíthetők legyenek. A biológiai 
védekezés egy-egy esőzés után szinte 
lehetetlen, hatékonysága nagyban 
függ az időjárástól, eredményességét 
jelentősen csökkentik az áradások 
is.  A földi, kémiai permetezést nagy 
teljesítményű motor által előállított 
ködfelhő kijuttatásával végzik. Ez a 
talaj közelében megbúvó szúnyogokra 
is képes hatni. A kémiai irtás járulékos 
kockázata az egyéb rovarok pusztulása, 
amely a táplálékláncban is károkat 
okoz. Az idei évtől tehát ne várjuk a 
szúnyogirtó repülőt, mert nem lesz 
légi úton történő irtás, csak földi 
szúnyoggyérítés. A külterületeken 
továbbra is a katasztrófavédelem 
végezteti állami költségen a 
szúnyoggyérítést. 

Ne várják a repülőt! – 
Megszűnt a légi 
szúnyoggyérítés

A meglévő kamerahálózatát bővíti 
az önkormányzat. Mivel visszatérő 
probléma a külterületi zugokban 
elhelyezett, hulladékgyűjtő 
pontok körüli áldatlan állapotok 
kialakulása, itt lesznek az 
új kamerák. A zugokban a 
nyaralótulajdonosok kommunális 
hulladéka számára, kulturált 
hulladékgyűjtő pontokat alakított 
ki az önkormányzat, önerőből. Ezek 
azonban illegális lerakóvá váltak, 
ahonnan heti rendszerességgel 
kell eltakarítani a lomhulladékot 
és építési törmeléket. Ennek 
tetemes költségét a város, a 
közösség fizeti meg. Várhatóan 
júniusban már üzemelni fog a 
kamerarendszer, amely éjszakai 
felvétel készítésére is alkalmas. 
Megfigyelés alá kerül a Sirató 
zug, a Kecsegés zug, a Torzsás 
zug, a Soczó zug, a Bónom zug, a 
Peresi zug és a gyepmesteri telep 
hulladéklerakója. A videofelvételek 
birtokában az önkormányzat 
az illetékes hatósághoz fordul 
majd, hogy csökkenjen az 
illegális hulladéklerakás és az 
elkövetők szembesüljenek tetteik 
következményével.

Bővíti a térfigyelő kamerarendszert 
az önkormányzat

Fotó: Megyeri László
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A Szabadság tér felújítása projekthez kapcsolódóan, 
megújult az Erzsébet ligeti játszótér is. Két új elemet 
vehettek birtokba a gyerekek. Megújult a játszótér burkolata 
is, szegélykővel vették körül a felfrissített homokfelületet. 
Várhatóan a szökőkút mellett épül meg a legújabb játszótér. A 
Szabadság térre tervezett új játszótér kellemes környezetben, 
új közösségi pontja lehet a város lakosságának. Megújul, 
felfrissül a Szabadság tér funkciója is.

Játszótéri jó hírek

Hargita megye szervezésében online 
kerekasztalon vett részt Kelemen 
Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, 
Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes, 
a 13 magyarországi testvérmegye 
vezetője – közöttük Zalai Mihály -, 
az RMDSZ szenátorai, parlamenti 
képviselői és V. Németh Zsolt 
miniszteri biztos.

A Hargitai Megyenapokon évről éve 
találkoztak a testvérmegyék vezetői, 
képviselői, a politikai élet szereplői, 
mindazok, akik a partnerségi kap-
csolatok erősítésén munkálkodnak. A 
Nemzeti Összetartozás Évében Hargita 
megye ezt még inkább hangsúlyozni 
szerette volna közös programok, ese-
mények szervezésével, azonban mind-
ez a koronavírus-járvány miatt meg-
hiúsult, pontosabban online formában 
valósult meg. A programsorozat része-
ként szervezett Hargita megye közös 
videokonferenciát, melyen részt vett 
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetsé-
gi elnöke, Böjte Csaba Ferences rendi 
szerzetes, a Hargita megyei polgár-
mesterek, a 13 magyarországi testvér-
megye és a testvértelepülések vezetői, 
valamint neves romániai és magyaror-

szági elöljárók.
Kelemen Hunor elmondta: 70 
év agresszív asszimiláció után 
30 éve viszonylagos szabadság 
következett, 10 éve pedig fordulópont 
történt a nemzetpolitikában, 
erősödik a nemzeti összetartozás. 
A testvérmegyék tapasztalataikat 
osztották meg együttműködésük 
fejlesztése érdekében, valamint 
egymás támogatására irányuló 
kezdeményezésekkel éltek.
Mindezek után - szimbolikusan - 
egy közös nyilatkozatot fogadtak 
el a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából a testvérkapcsolatok 
megerősítése érdekében, végül erdélyi 
népdalénekesekkel együtt közösen 
elénekelték a magyar és a székely 
himnuszokat.

Videokonferencia a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében

FOGADÓÓRA

Farkas Zoltánné (6. sz. 
választókörzet) képviselői 

fogadóórát tart 
2020. június 23-án (kedd) 16-

17 óra között, a Városháza 
alpolgármesteri irodájában 

(Selyem út 124.)

FOGADÓÓRA

Tisztelt Gyomaendrődiek! Kedves 7. számú 
Választókerület Lakói!

Értesítem Önöket, hogy minden héten, pénteken 9-10 
óra között fogadóórát tartok a Gyomaendrőd Város 
Közös Önkormányzati Hivatalban. (Gyomaendrőd 

Selyem út 124. szám alatt) 
Tisztelettel: Lehóczkiné Timár Irén Alpolgármester
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TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási Együttműködések 
a Gyomaendrődi Járásban”

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok egyikébe tartozik: 
közfoglalkoztatott vagy 25 év alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy 
ápolási díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel rendelkezik és
szeretne jelenlegi élethelyzetén változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

 
 

 

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 
„Helyi Foglalkoztatási Együttműködések a 
Gyomaendrődi Járásban”

Ha Ön régóta munkát keres, és a következő célcsoportok 
egyikébe tartozik: közfoglalkoztatott vagy 25 év 
alatti fiatal, GYESE-ről - GYED-ről vagy ápolási 
díjról visszatérő, 50 év feletti, alapfokú végzettséggel 
rendelkezik és szeretne jelenlegi élethelyzetén 
változtatni, keresse a foglalkoztatási paktum 
szolgáltatásait:

• munkaerő-piaci szolgáltatások
• képzési támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• bérköltség- és bértámogatás
• munkába járáshoz kapcsolódó utazási 
• költségtérítés

További információ a Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefonszám: 06-66-386-705; 30/743-2817. 
E-mail: gyomaendrod.foglalkoztatas@bekes.gov.hu

Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 11. Tel.: 06-66-282-067

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00148 azonosító számú 
pályázat keretében, 3,42 millió forintból megvalósult a 
belső helyiségek festése, a világító testek cseréje, bőví-
tése, a riasztó rendszer korszerűsítése, praktikus és esz-
tétikus galéria sínrendszer felszerelése, tájékoztató tábla 
elhelyezése. A projekt európai uniós támogatás segítsé-
gével a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A járványügyi helyzettel kapcsolatos enyhítések ellenére 
még nem tudunk csoportokat fogadni, s korlátozott szá-
mú vendég tartózkodhat egy időben a kiállító termekben. 
A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyezünk el, valamint a lá-
togatók kötelesek saját maszkjukat viselni. Mind e mel-
lett kellemes közgyűjtemény látogatást kívánunk, mely 
keretében Vidovszky Béla, Corini Margit festményei, 
Holló László grafikái és festményei, valamint a Kállai 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzőművész növen-
dékeinek munkái láthatók.

Nyitva tartás: hétfő: szünnap; kedd: 8-13; szerda: 12-17; 
csütörtök: 8-13; péntek: 12-17; szombat: 8-13; vasárnap: 
zárva

Megyeriné Csapó Ildikó kuratóriumi elnök

2020. június 23-án újra nyit a 
Vidovszky Béla Városi Képtár

HELYI AUTÓBUSZ MENETREND
2020. május 30. – 2020. november 07.

TEMETŐI JÁRATOK

2020. május 30-tól szombati napokon a következő időpontokban 
közlekedik a helyi autóbusz járat a

GYOMAI KÖZTEMETŐBE 
Dérynétől 8:15
MÁV állomásról 8:25
Szabadság térről 8:30

Temetőből vissza 10:10

Szombatok:
06.06. 09.12.
10.24.        09.26.
06.20.        10.10.
06.20. 10.31.
07.04. 11.01.
07.18. 11.07.
08.01.
08.15.
08.29.

ENDRŐDI KÖZTEMETŐBE 
MÁV állomásról 8:00
Szabadság térről 8:05
Dérynétől-Endrődi út 8:15
Temetőből vissza 9:40

Szombatonként:
05.30.     09.19.
06.13.     10.03.
06.27.     10.17.
07.11.     10.31.
07.25.     11.01.
08.08.     11.07.
08.22. 
09.05.
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Sajtóközlemény

Közösségi kompetenciafejlesztés a 
Határ Győző Városi Könyvtárban

A Határ Győző Városi Könyvtár a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00564 azonosítószámú „Közösségi 
kompetenciafejlesztés a Határ Győző Városi Könyvtárban” című pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében megvalósul a közös hobbit űző emberek, csoportok megalakulása, működése, valamint a közös 
kulturális érdeklődésű emberek találkozhatnak egymással. A projekt célja a közösségfejlesztés, a közösségi kompetencia 
fejlesztés a kultúra bázisán megszerzett ismeretek, élmények segítségével, megtapasztalásával. Két programelemben 
valósul meg: húsz kulturális rendezvény megvalósítása, húsz alkalomból álló digitális készségeket és képességeket 
fejlesztő előadás sorozat. A pályázati projekt keretében megvalósuló programok, foglalkozások eredményeként fejlődik 
Gyomaendrőd kulturális élete, javul az egyén boldogulásának életminősége, erősödik a közösségépítő tevékenység, 
közösségi összetartozás.
 
Projekt összköltségvetése: 5 669 445 Ft. 
A projekt befejezésének dátuma: 2020.11.30. 
 
A projektről bővebb információt a www.hgyvk.hu oldalon olvashatnak. 
 
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

Intézmény megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 
Telefon: +36 (66) 218-370
E-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Honlap: hgyvk.hu
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Iskolánkban kiemelkedően fontosnak 
tartjuk az angol nyelv oktatását, 
ezért igyekszünk a tanulókkal minél 
változatosabb, színesebb, érdekesebb 
formában gyakorolni az idegen nyelvet. 
Idén külföldi levelezőtársakat kerestünk 
a gyerekeknek. A negyedik, ötödik 
osztályosok svéd levelezőtársakkal, 
a hetedik, nyolcadik osztályosok 
pedig brazil levelezőpartnerekkel 
gyakorolhatták az angol nyelvet. A 
negyedik osztályosoknak a média 
világából jól ismert, jelenleg Floridában 
élő Gombos Edina kislánya, a 11 éves 
Miranda segítette a nyelvtanulást 
motiváló levelével, és a gyerekeknek 
készített videóival. A negyedikes 
tanulók lelkesen válaszoltak a kislány 
videóüzeneteire, természetesen angol 
nyelven. Reméljük, hogy sok új 
barátság születik majd, és segít abban, 
hogy a gyerekek bátran megszólaljanak 
angol nyelven.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola hírei
Angol nyelvű levelezőpartnereket kerestünk

Az interneten mutatta be a Békés 
Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság az „Így közlekedtek Ti” 
című rajzpályázatra a Békés megyei 
óvodákból és általános iskolákból 
beérkezett díjnyertes rajzokat. A 
kiírás szerint a gyermekeknek 2-3 fős 
csoportokban kellett a közlekedési 
szabályok betartásának fontosságát 
bemutató, nagyméretű rajzokat 
készíteniük. Békés megyében 40 
általános iskolából és 23 óvodából 430 
rajz érkezett a rendőrkapitányságokra. 
A felső tagozatosok között 1. 
helyezettek lettek iskolánk tanulói: 
Horváth Nikolett, Nagy Kata, Putnoki 
Balázs 6. a osztályos tanulók. A 
Szarvasi Rendőrkapitányság különdíját 
kapták Kónya Ákos és Szántai Patrik. 
Felkészítő tanáruk Kocsi-Pésó Irma 
volt. Gratulálunk!

„Így közlekedtek Ti” –digitális kiállítás a Facebookon

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola eredményes pályázata alapján 
a 2019/2020-as tanévben elnyerte 
az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
címet.
A megtisztelő címet azok a 
köznevelési intézmények viselhetik, 
akik magas színvonalú nevelő-oktató 
tevékenységükkel, gyermekközpontú 
pedagógiai gyakorlatukkal, 

innovációkra nyitott szakmai-
módszertani kultúrájukkal, követésre 
érdemesek, mintaként szolgálhatnak 
a hasonló típusú intézmények 
pedagógusai körében. Az intézmény a 
hálózati tanulás megszervezéséhez, a 
pedagógusok közötti tudásmegosztás 
támogatásához – bemutató órák, 
tehetséggondozó versenyek, pedagógus 
továbbképzések lebonyolításához 

- korszerűen felszerelt épületeivel 
megfelelő infrastrukturális hátteret 
biztosít. 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
cím megtisztelő mind az intézmény 
vezetése, mind a nevelőtestület 
tagjai számára, hiszen pedagógiai 
jó gyakorlataink bemutatásával, 
átadásával szakmai tudásunkat 
elmélyíthetjük, tovább fejleszthetjük.

Kis Bálint Általános Iskola hírei
Elnyertük az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

A koronavírusjárvány terjedésének 
megakadályozása érdekében 
kihirdetett kormányzati bejelentéseket 
figyelembe véve, 2020. március 
16-án az iskolákban bevezetésre 
került a digitális, tantermen kívüli 
oktatás. A megváltozott körülmények 
következtében, iskolánk a megszokottól 
eltérő módon szervezte meg a 
nyolcadikos tanítványok búcsúztatását. 
A heteken át tartó előkészületek után, 
kis csoportokban két napon keresztül 
vártuk a feldíszített osztálytermekben 
a végzős tanulókat. Szűk körben 
szervezett, bensőséges, szép ünneppel 
köszöntünk el ballagó diákjainktól. 
Az iskolai hagyományokat követve, 
a nevelőtestület és a Gyermekekért 
Alapítvány döntése alapján a 
2019/2020-as tanévben is jutalmaztuk 
a legkiválóbb eredményeket elért 

nyolcadikos tanulókat:
Gyomaendrőd Város Jó tanuló, jó 
sportolója elismerést vehetett át: 
Fekécs Noémi,
Szunyog Hanna.
Német nemzetiségi díjat kapott: 
Kézi Zoltán
Kis Bálint-díjas: Uhrin Andor;
a Kis Bálint Iskola kiváló diákja: 
Szilágyi Adrienn;
az év diákja: Bula Boglárka.
Halász István-díjban részesült: 
Mertz Attila.
Hálásak vagyunk a gyermekek 
szüleinek, hogy nyolc évvel ezelőtt 
iskolánkat választották, bíztak 
bennünk, az általános iskolai évek 
alatt egyenrangú partnerként együtt 
tervezhettünk, szervezhettünk, 
tevékenykedhettünk velük.
A hatvanöt ballagó nyolcadikost 

három – mind emberileg, mind 
szakmailag – kiválóan felkészült 
osztályfőnök támogatta fáradhatatlan 
lelkesedéssel, megértő türelemmel. 
A 8.a osztályt Forgácsné Gyetvai 
Krisztina, a 8.b-t Ökrös Katalin, a 8. 
c osztályt Tóthné Szabó Irén vezették. 
Forgácsné Gyetvai Krisztina magyar-
történelem szakos tanár, a 8.a osztály 
tanulói közössége és a szülők ajánlása 
alapján, az iskolavezetés, a DÖK és 
az alapítvány támogatásával elnyerte 
a Kis Bálint-díjat. Az intézmény 
munkatársainak kreativitása és 
rugalmassága tette lehetővé, hogy 
tanítványainknak színvonalas, méltó 
ballagási ünnepséget szervezzünk. 
Szeretettel búcsúzunk nyolcadikos 
diákjainktól, visszavárjuk őket a Kis 
Bálint Iskolába.

Rendhagyó ballagási ünnepség

Tankerületi elismerések pedagógusnap alkalmából
Hornokné Lapatinszki Gizella 
ünnepélyes keretek között 2020. 
június 8-án vehette át Gyulán a 
„Kiváló pedagógiai munkáért” 
tankerületi elismerést. Hornokné 
Lapatinszki Gizella a Gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola alsós 
munkaközösségének meghatározó 
pedagógusa. Aktív, innovatív tagja 
a nevelőtestületnek. Különösen 
fontos számára a sport, a mozgás 
iránti szeretet felkeltése. Az iskolai 
diáksport egyesület elnöke, számos 
sportrendezvény koordinátora, az 
általa szervezett programok város- 
és országszerte ismertté teszik 
intézményünket. Projektekben 
pályázatíróként, megvalósítóként 

mindig lehet rá számítani. Nyitott az 
új ismeretekre, módszerekre, mint 
mozgásterapeuta, a Mozgáskotta 
intézményi jó gyakorlat elkötelezett 
híve, hozzájárul a tanulási nehézségeket 
mutató gyermekek képességeinek 
és személyiségének fejlesztéséhez. 
Határozott egyéniség, munkatársai, a 
szülők és a tanulók egyaránt tisztelik 
és kedvelik. A tanévben végzett 
kiemelkedő pedagógiai munkájuk 
elismeréseként díszoklevelet kaptak: 
Kovácsné Bácsi Ilona, Kovácsné 
Nagy Katalin tanítók, Ökrös Katalin 
és Tóthné Szabó Irén tanárok.
Gratulálunk az elismerésekhez, további 
szakmai sikereket, jó egészséget 
kívánunk!
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Délkelet - Magyar Birkózó Bajnokság

2020. március 7-én Gyomaendrődön a Varga Lajos 
Sportcsarnokban ismét megrendezésre került a magas 
színvonalú diák I-II. magyar bajnokság. Ezen a szombati 
versenyen 146 versenyző állt a szőnyeg elé nagyszerű győzni 
akarással. A versenyt Toldi Balázs Gyomaendrőd város 
polgármestere nyitotta meg. Ezt követően / a képen látható / 
mind a 146 birkózó 1 perces hídban tartással tisztelte meg a 
tokiói olimpiára utazó magyar birkózókat.
Elkezdődtek a színvonalas mérkőzések, melynek végén a 
Hencz WSE versenyzői közül két fiú kitartó küzdelmek árán 
ismét a dobogóra állt. Eredmények a következők: Szűcs 
Csaba III. hely /Kis Bálint Általános Iskola tanulója/ Gulyás 
Tamás III. hely /Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
tanuló/ Nagy Botond IV. hely /Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola tanulója/ Ökrös Nándor V. hely /Kis Bálint Általános 
Iskola tanulója/. Köszönjük a város sportvezetőségének 
a lehetőséget a verseny színvonalas megrendezéséhez. 
Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekért, és 
kitartást kívánunk a további felkészülésre. 

(Hencz Gyula A Békés Megyei Birkózó Szövetség és a 
Hencz WSE elnöke)


