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Online sajtótájékoztatón Dankó Béla 
országgyűlési képviselő jelentette be, 
hogy a kormány támogatást ítélt meg 
városunk fürdőjének fejlesztésére.  A 
közel 1,3 milliárd forintos fejlesztés 
településünk egyik legnagyobb 
beruházását jelenti. 
Dankó Béla országgyűlési képviselő: 
Elkezdődhet a gyomaendrődi 
Liget Gyógyfürdő és Kemping 
fejlesztésének előkészítése. Első 
lépésként, a kormány által biztosított 
125 millió forintos hazai forrásból, 
az önkormányzat elkészíttetheti a 
megvalósíthatósági tanulmányt, a 
műszaki terveket, lebonyolíthatja a 
közbeszerzést és az összeg fedezi a 
projektmenedzsment költségét is. A 
mintegy 1,3 milliárd forintos beruházás 
nem csak a fürdő szolgáltatásait növeli, 
energetikai korszerűsítést is jelent. 
Olyan fejlesztési lehetőség, amely 
Gyomaendrőd értékét, turisztikai 
vonzerejét növeli, és a fürdőlátogatók 
évi száztízezres számát növelheti. 
Fontos és örömteli bejelentés a 
gyomaendrődi Liget fürdő fejlesztése, 
hiszen ezáltal a Körösök Völgye 
turisztikai látnivalói is fejlődhetnek. 
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a 
turisták előszeretettel veszik igénybe az 
itteni szolgáltatásokat, ezért is fontos az 

olyan attrakciók fejlesztése, amelyek a 
térség vonzerejének növekedésére is 
pozitív hatással lehet.
Toldi Balázs polgármester: A 
fürdő fejlesztése önkormányzati 
beruházásban valósul meg, nettó 
összegű finanszírozása lesz, az áfát 
visszaigényeljük. Elképzeléseink és 
terveink szerint a projekt keretében 
fel tudjuk építeni a korábban 
már bemutatott csúszdaparkot. 
Fejleszteni tudjuk az uszodaépület 
medencéinek a számát, újabb 
wellness szolgáltatásokkal bővülhet 
a jelenlegi kínálat, növekedhet 
az egészségmegőrző gyógyászati 
kezelések száma. Jelentősen bővül a 
fürdőben található szállások férőhelyek 
száma. Tervezzük egy grillterasz, 
illetve a gyerekek számára egy e-car 
játékpálya megépítését is. Megújulnak 
a fürdő belső közlekedési útjai, járdái 
és zöld területei. Felújításra kerülnek a 
kemping útjai és közművei. Növekedni 
fog a parkolóhelyek száma. Szeretnénk 
racionalizálni és gazdaságosabbá 
tenni az energiafelhasználást, 
ezért egy energetikai fejlesztést is 
megvalósítunk. Megnyitjuk a fürdő 
területén található termálvizes kutat 
is, ami a biztonságosabb működést 
is segíti majd. A beruházás növelni 

fogja településünk turisztikai 
vonzerejét, közvetlenül járul hozzá a 
munkahelyteremtéshez. Természetesen 
számítunk rá, hogy a beruházás miatt 
növekedni fog a településünkre 
érkezők és az eltöltött vendégéjszakák 
száma, amely növelni fogja a 
városunkban található szálláshelyek 
és éttermek kihasználtságát is. A 
fejlesztés komplex jellege miatt bízom 
abban is, hogy a projekt jelentősen 
javít a fürdő gazdasági mutatóin, az 
így felszabaduló forrásokból pedig 
esetlegesen újabb fejlesztéseket tudunk 
majd megvalósítani! A fürdő a város 
turisztikai kínálatának kiemelkedően 
fontos területe. A sajátos mikroklímájú 
Erzsébet -ligetben, a páratlan 
természeti környezet megőrzésével, 
továbbra is családias hangulatú 
fürdőt képzelünk el. Alapvetően ezen 
nem kívánunk változtatni, mégis 
lesznek olyan elemek, amelyek a 
fiatalabb korosztályt is célozzák. A 
csúszdapark egyik látványos eleme 
lehet a kamikaze fantázianevű csúszda, 
amellyel 10 méteres magasságból 
rövid, egyenes szakaszon hirtelen 
felgyorsulva, majd lassítva érhető el a 
fogadó medence. Az anakonda csúszda 
lassabban és kanyargósabb úton ér el 
az új medencéhez. A külső, gépészeti 
berendezéseknek helyet adó épület 
tetején sodró medencét szeretnénk 
megvalósítani. 

Folytatás a következő oldalon...

Gyomaendrőd egyik legnagyobb beruházása a Liget fürdőben valósul meg
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A projekt első lépéseként a 
fürdőátalakítás tervezésére már ki is 
írtuk a közbeszerzési eljárást. Még az 
idén jó lenne a szerződést megkötni 
a kivitelezésre, és jövő év elején 
átadni a területet a kivitelezőnek. 
A projektek megvalósításakor, már 
a tervezés fázisában is többször 
kell majd a Magyar Turisztikai 
Ügynökséggel egyeztetnünk A 
kivitelezés után engedélyeztetési 
eljárások is lesznek. Remélem, hogy 
2023-ban már egy teljesen megújult, 
komplex szolgáltatásokat nyújtó 
fürdőt látogathatnak a helyiek és az 
idelátogatók egyaránt. Célunk az, 
hogy a most tervezett fejlesztésekkel 
több napos kikapcsolódást nyújtsunk 
a látogatóknak, amelynek során 
a holtágak, a kulturális értékek, 
és más turisztikai látványosságok 
megtekintésére is lehetőségük nyílik. 
Könnyid László, az MTÜ 
vezérigazgató-helyettese: Az Magyar 
Turisztikai Ügynökség mindig 
örömmel áll egy egészségturisztikai 

fejlesztés mellé, hiszen az nem 
csupán a település életében komoly 
mérföldkő, hanem minőségi fejlődés 
is, amely komoly előrelépést jelent a 
belföldi és nemzetközi turizmusban, 
a vendégéjszakák számának 
növekedésében is. A számok azt 
mutatják, hogy megvan a fejlődési 
potenciál Gyomaendrődben, hiszen 
tavaly nyáron a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központban több, mint 
11 ezer vendéggel, 34 ezret is meghaladó 
vendégéjszakát rögzítettek a városban, 
ami Gyomaendrőd méretéhez és 
lakosságszámához viszonyítva nagyon 
szép turisztikai teljesítmény. 2020-ban 
a pandémia következtében a belföld 
lett az utazások célhelye, a három nyári 
hónapban 11,6 millió vendégéjszaka 
generálódott Magyarországon. Az idén 
is jó szezonra számítanak. A turizmus 
építésében a járványhelyzet végeztével 
a fürdőkkel és a fürdőtelepülésekkel 
együtt komoly szintugrás érhető majd 
el. Az újrainduló turizmus nyertesei 
azok a térségek lesznek majd, amelyek 

készek a változásra, a megújulásra.
(Fotók forrása: A Gyomaendrődi 
Ligetfürdő és Kemping honlapja, 
illetve korábbi látványtervből)

Gyomaendrőd egyik legnagyobb beruházása ...(folytatás)

Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 

További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Harmadik helyezést ért el dr. 
Smiri Sándor, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezető-helyettese a 
Magyar Kormánytisztviselői Kar 
(MKK) Közügy-irat mininovella-író 
pályázatán.
A tavalyi második helyezést követően 
– dr. Smiri Sándor – idén is megmérette 
magát az MKK kormánytisztviselőknek 
kiírt pályázatán. A B.A.K.A. – 2020 
című pályaművében az integritást és 

a jogkövetést vette górcső alá egy 
fanyar humorú történetben, melynek 
címszereplője egy különleges 
képességekkel megáldott kutya. A 
díjazott alkotások az MKK honlapján 
és közösségi médiafelületén is 
megjelennek. A Gyomaendrődi Járási 
Hivatal vezető-helyettese elmondta: 
idestova húsz esztendeje, gimnazista 
kora óta ír kisebb elbeszéléseket, 
novellákat.

Gyomaendrődi siker a Közügy-irat pályázaton

A közelmúltban újabb nagy értékű 
eszközökkel gyarapodott a Vidra 
Önkéntes Járási Mentőcsoport 
eszközparkja. Az „Önkéntes 
mentőszervezetek fejlesztése és 
felkészítése” elnevezésű KEHOP-
pályázaton a mentőcsoport az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól 
egy négykerekű motorkerékpárt 

(quadot) és egy ahhoz tartozó 
utánfutót nyert. Dr. Erdélyi Ferenc 
dévaványai gyógyszerész pedig 100 
ezer forint értékű egészségügyi eszközt 
(kötszereket, sebfertőtlenítőt, egyéb 
sürgősségi betegellátáshoz kapcsolódó 
kellékeket) tartalmazó adománnyal 
támogatta a mentőcsoportot.

Új eszközökkel gyarapodott a Vidra Mentőcsoport
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A koronavírus járvány második 
hullámában már sok megbetegedés 
történt Gyomaendrődön is. Fájdalmas, 
hogy halálesetek is történtek.
Azt mondhatjuk, hogy az első 
hullámot még viszonylag jól átvészelte 
településünk. A második hullám 
ideje alatt azonban már érkeztek 
az információk a megbetegedett 
személyekről, szinte mindenki tudott 
olyan ismerősről, aki elkapta a 
betegséget. Közülük sokan kórházba 
is kerültek, ahonnan sajnos nem 
mindenki került haza, mert legyőzte 
a betegség. Emiatt közelebbről 
érintett bennünket is a járvány.  
Érvényben van a rendkívüli jogrend, 
közben készül a város költségvetése 
is, amelyet február 15-én jóvá kell 
hagynia a képviselő-testületnek.
Még november végén sikerült 
összeállítanunk a város 2021. 
évi költségvetési koncepcióját. 
A költségvetés nem tartalmazhat 
hiányt. Mivel csökkenő bevételekkel 
számoltunk bizonyos adónemek 
csökkenése miatt, illetve nem ismertük 
még a minimál bér összegét, valamint 
azt, hogy lesz a forráskivonásokkal 
szemben kormányzati döntés a 
kompenzációról, az intézményeinknek, 
a hivatalnak és az önkormányzatnak 
is takarékosabb működési évet kellett 
tervezniük. Folyamatosan tartom a 
kapcsolatot a képviselőkkel, email és 
telefon útján is, ők is tájékozódtak a 
költségvetésről. Egyéni javaslataikat 
elküldik a hivatalba, ezek forintosításra 
kerülnek, majd egy újabb egyeztetés 
lesz az intézményvezetőkkel és 
a képviselőkkel is. Csak ezután 
döntünk a költségvetésről. A riport 
készítésének idején még nem tudom, 
hogy összeülhet-e a képviselő-
testület, vagy rendeleti döntést kell 
hoznom Gyomaendrőd város 2021. 
évi költségvetéséről. Bízom abban, 
hogy újra működhet a képviselő-
testület, hogy a döntést közösen tudjuk 
meghozni. Ez azt is jelentené, hogy 
valamennyire enyhül a járványhelyzet 
és visszatérhetünk a megszokott 
életünkbe, a normális ügymenetbe.
Új hírei vannak a Kállai hagyaték 
kiállításának elhelyezésére szolgáló új 
épületről.
Nemrégiben lehetőségem nyílt 
arra, hogy az EMMI Kulturális 
Államtitkársága elé terjesszem 
elképzelésünket. Az új épület a városi 
képtár és művelődési központ közös 
udvarában épülhetne fel. Ebben, a 

kifejezetten erre a célra tervezett 
és kivitelezett épületben kerülne 
elhelyezésre Kállai Ferenc hagyatéka 
mellett az Aranka Babamúzeum is. Két 
olyan látványos és egyedi kiállítással 
gazdagodhatna a város, amelyek a 
korszerű, a huszonegyedik században 
már elvárható, interaktív elemeket is 
felvonultató, látogatóbarát és vonzó 
kiállítások lennének. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy végre megvalósuljon 
a Kállai hagyaték kiállítása. 
Ugyanakkor, az Aranka Babamúzeum 
nagyértékű állományának elhelyezése 
is itt lenne jobb és alkalmas helyen. A 
kiállítási épület terveit, költségvetését 
kell elkészíttetnünk, hogy 
továbbléphessünk a megvalósításban. 
Már az idén szeretnénk a Kállai 
Napokat megvalósítani, ehhez is 
kértünk segítséget, és keressük a 
forrásokat, pályázati lehetőségeket. 
Álláshirdetések olvashatók a város 
honlapján, amelyekben az új bölcsőde 
munkatársait keresik.
Az új bölcsőde a Kistérségi Óvodához 
fog tartozni. Az épület még tavaly 
elkészült, most a bútorok elhelyezése 
folyik. Tavasszal az udvar parkosítása 
és a kültéri játékok elhelyezése történik 
majd. Ekkor még engedélyeztetési 
eljárások is lesznek, amelyek sikeres 
lezárta után lesz használható a bölcsőde. 
A most meghirdetett álláspályázatok 
eredményes lezárása után, augusztus 
1-től állhatnak munkába az új 
dolgozók. Nyithat a bölcsőde, várjuk az 
apróságokat! Mindig öröm, ha sikeres 
pályázatot tudunk megvalósítani. 
A bölcsődeépítés eddig kimaradt a 
pályázataink sorából, de azért vágtunk 
bele, mert igény van rá, és bölcsödét 
építeni a jövőbe vetett bizakodásunkat 
is tükrözi. Bár már sokszor elmondtam, 
az önkormányzatnak nem feladata a 
munkahelyteremtés, de a bölcsődeépítés, 
a tervezett fürdőberuházás is teremt új 
munkahelyeket. A bölcsőde közvetve is 
segíti a kisgyermekes szülőket, hiszen a 
munkába való visszaállásukat, esetleg 
éppen a munkahelyük megtartását 
segítheti. A fürdőberuházás is hatni 
fog a munkaerőpiacra, a magasabb 
színvonalú ellátást nyújtó fürdő 
reményeink szerint több látogatót 
vonz nemcsak a helyiek, hanem a 
turisták körében is. Növekedhet a 
szálláshelyek száma, pozitív hatással 
lehet a vendéglátás fejlődésére, ráépülő 
szolgáltatások jelenhetnek meg.

Köszönöm a beszélgetést!

Megkérdeztük a Polgármestert Változás a gépjármű 
adónál

A gépjárművek után fizetendő súly-
adó számos szabálya változik: 2021-től 
nem az önkormányzatok szedik be, 
hanem a NAV (és már idén április-
ban változott az, hogy a befizetett adó 
egyetlen forintja sem marad helyben, 
hanem az államkasszába folyik be a 
pénz). Ez azt jelenti, hogy aki például 
csoportos beszedéssel vagy rendszeres 
átutalással fizet, annak módosítania 
kell a beállított adatokat. Az autóso-
kat érintő változások között van az is, 
hogy 2021-ben a megszokottnál egy 
hónappal később fizethető be a súly-
adó első részlete. A súlyadót, mint 
minden helyi adót, évente két részlet-
ben, eddig március 15-ig és szeptem-
ber 15-ig kellett megfizetni – 2021-ben 
azonban március helyett április 15. 
lesz az első részlet befizetésének a ha-
tárideje. A második részletet már a 
megszokott szeptember 15-i dátumig 
kell rendezni. 2021. év elején minden 
autós kap egy levelet az adóhivatal-
tól, amiben három adatot közölnek ve-
le: mennyi az adó összege, azt milyen 
számlaszámra és meddig kell befizet-
ni. Ami nem változik: a személyautó 
súlyadója továbbra is a teljesítménytől 
és a gyártási évtől függ. 
A változások nem befolyásolják a gép-
járműadó alóli mentességeket. A 2020. 
december 31-én fennálló adómentes-
séget és szüneteltetést az önkormány-
zatok adatszolgáltatása alapján a NAV 
hivatalból, automatikusan veszi figye-
lembe az adó kivetésénél. 2021. janu-
ár 1-től a mentességet, a szüneteltetést 
és az adókedvezményt is a GJADO 
„Adat- és változásbejelentő lap a gép-
járműadó mentesség/kedvezmény/
szüneteltetés igénybevételéhez” el-
nevezésű adatlapon lehet bejelente-
ni, amely legegyszerűbben az Online 
Nyomtatványkitöltő Alkalmazással 
(ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A 
nyomtatvány papír alapon is elérhe-
tő majd a NAV központi ügyfélszol-
gálatain.  A 2020. december 31-éig 
keletkezett, változott vagy megszűnt 
adókötelezettséggel kapcsolatos kér-
désekkel továbbra is az önkormányza-
ti adóhatóságokhoz kell fordulni.

(NAV tájékoztatás alapján)
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2021. január 1-ét követően szigorúan 
tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri 
égetése. Korábban az önkormányzatok 
helyi rendeletben engedélyezhették az 
úgynevezett zöldhulladék égetést.  Az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet 225. §- a értelmében: „Ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, 

a lábon állónövényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben 
és a belterületi, valamint a külterületen 
lévő zártkerti ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos.” A szabályok megsértése 
esetén a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzvédelmi bírságot 
szabhat ki.

TILOS a zöldhulladék égetés

Napjainkban nagyon sokféle 
műanyagot használunk, mely jelen 
van a ruháinkban, a használati 
és berendezési tárgyainkban, 
építőanyagokban és műanyaggal 
csomagolunk. Ennek következtében a 
műanyag zacskók, eldobható műanyag 
palackok képezik a háztartási hulladék 
egy részét. A műanyagok lassan 
bomlanak le a természetben, ha pedig 
elégetjük őket, szennyezik a levegőt 
és károsíthatják az egészségünket. 
A fahulladékok többsége különböző 
gyanta és lakk maradványok mellett 
faanyagvédő anyagokat is tartalmazhat, 
így égésük során szintén jelentős káros 
anyag kibocsátással kell számolni. 
A lakossági (szilárd) tüzelésnek 
a gáztüzeléssel szemben a szilárd 
szennyezőanyag kibocsátása jelentős, 
mely a levegő aeroszol terhelésének 
számottevő növekedéséhez vezet, mely 
jelentős egészségkárosító hatással bír. 
Ráadásul a szilárd tüzelőanyagokat 
(szén, fa, biomassza) sokszor keverik a 
háztartásban keletkező hulladékokkal. 
Ez utóbbiak égetése tilos!
A levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet 4.§-a értelmében: Tilos 
a légszennyezés, a diffúz forrás 
környezetvédelmi követelményeknek 
nem megfelelő működtetése miatt 
fellépő levegőterhelés, valamint a 
levegő lakosságot zavaró bűzzel 
való terhelése, továbbá a levegő 
olyan mértékű terhelése, amely 
légszennyezettséget okoz.
Továbbá a 306/2010. (XII.23.) 
Korm. rendelet 27. §-a szerint: 
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a 
hulladékok égetésének feltételeit 
rögzítő jogszabályban foglaltaknak 
nem megfelelő berendezésben történő 
égetése, a háztartásban keletkező 
papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék 
háztartási berendezésben történő 
égetése kivételével tilos. Nyílt téri 
hulladékégetésnek minősül, ha a 
hulladék - az elemi kár kivételével - 
bármilyen okból kigyullad.
A háztartásokban használatos kályhák 
és egyéb tüzelőberendezésekben, 
valamint a szabadban is, tilos a 
hulladék, a háztartási szemét égetése. 
Csak a papír és kezeletlen faanyagok 
égetése megengedett a tüzelőanyagok 
mellett. Ügyeljen környezetére, 
figyeljen a levegő tisztaságának 
védelmére!

TILOS a hulladék és a 
szemétégetés

Bűncselekmény is lehet az 
illegális hulladéklerakás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény értelmében tilos a hulladékot 
elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, 
tárolás, lerakás szabályaitól eltérő 
módon – felhalmozni, ellenőrizetlen 
körülmények között elhelyezni, 
kezelni. A környezetvédelmi hatóság 
a jogellenesen elhelyezett vagy 
elhagyott hulladék elszállítására és 
kezelésére kötelezi azt a személyt, 
aki a kötelezettségének önként nem 
tesz eleget. Ha a kötelezés nem vezet 
eredményre, a hulladékgazdálkodási 
bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) 
Korm. rendelet alapján a jegyző a 
hulladékgazdálkodási bírság összegét 
1 500 – 50 000 forint között állapítja 
meg, amely az elkövetőt nem menti 
fel a szabálysértési, vagy büntető 
felelősségre vonása alól.
Szabálysértés megállapítása 
esetén 150.000 Ft-ig terjedhet a 
szabálysértési bírság, valamint az 
illegális hulladéklerakás a 
bűncselekményi kategóriát is 
kimerítheti, amely esetben a 
cselekmény akár szabadságvesztéssel 
is büntethető.

Lakossági használt sütőolaj begyűjtés
A használt sütőolaj szelektív 
gyűjtésével segíthetik a helyiek 
a város kulturális intézményeit, 
miközben környezetük védelmében is 
aktívan vehetnek részt. A rendszer már 
több száz magyarországi településen 
működik. A lakosság elérhető 
közelségben, forgalmas és népszerű 
helyekre viheti a használt sütőolajat, 
zsiradékot. A gyűjtést lebonyolító 
cég minden összegyűjtött kilogramm 
használt sütőolaj begyűjtése után 
általában a gyűjtőponti intézménynek, 

25 forint/kg visszatérítést is nyújt. 
Gyomaendrődön a közművelődési 
intézményekhez folyik be ez az 
összeg. A Kállai Ferenc Művelődési 
Központ és a Szent Antal 
Népháznál elhelyezett gyűjtőedények 
használatával jelentősen csökkenthető 
a talajszennyezés és a csatornahálózat 
terhelése. Az egyre elterjedtebb 
szelektív gyűjtés, ezáltal környezetünk 
védelme, újabb lehetőséggel bővül. 
Használja Ön is a sütőolaj és zsiradék 
begyűjtő edényeket! 

Az illegális szemét elszállítása az önkormányzatnak – végső soron 
az adófizető lakosságnak – jelentős többletköltséget okoz. Kérünk 
mindenkit, hogy az ingatlanukon keletkező hulladék megfelelő 
hulladékkezeléséről, a hulladék elszállíttatásáról a törvényi előírásoknak 
megfelelően gondoskodjon! Kérünk minden jóérzésű lakost, aki a 
közösségért felelősséget érez, figyeljen a jogellenes magatartásra, és ha 
ilyet tapasztalnak, tegyenek bejelentést!

FIGYELEM!
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Súlyos betegség következtében, 
hatvanhat éves korában hunyt el 
Jakus Imre.
Jakus Imre Endrődön született, 
korábban az ÁFÉSZ-nál, majd a 
Béke Mgtsz ágazatvezetőjeként 
dolgozott. Később magánvállalkozó, a 
Pentament Kft. ügyvezető igazgatója 
lett. 2009-től rokkantnyugdíjas volt. 
1972-ben megalakította Endrőd 
első ifjúsági klubját Casino néven, 
melynek éveken át vezetője is volt. 
Ifjúsági vezetőként több szervezet 
aktív résztvevőjeként tevékenykedett. 
1998-2010 között Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának egyéni, 
választókörzeti képviselője volt.  
Választókörzetében (Nagylapos 
és Öregszőlő) fontosnak tartotta a 
településrészek felzárkóztatását, 
a városi életszínvonalhoz. Főbb 
tevékenységei voltak: Nagylapos 
egészséges ivóvízzel történő ellátása, 
Öregszőlő ivóvíz gerincének 
kiépítése, szilárd burkolatú utak 
építése (Iskola, Tóth Árpád, 
Mester utcák), Öregszőlőbe vezető 
kerékpárút létesítése, közvilágosítás 

korszerűsítése, Szent Imre Idősek 

Otthonának létrehozása. Külterületi 
iskolák emlékhelyeinek létesítése, a 
megemlékező ünnepségek szervezése. 
Helyi gazdasági társaságok, 
egyesületek tisztségviselője is 
volt, éveken keresztül (Tűzoltó 
Egyesület, Városi Sport Egyesület, 
Bónomzug vizéért Egyesület, Liget 
Fürdő Kft.) Alapító tagja volt az 
Öregszőlő Gyermekeiért, a Barátság 
Sportegyesületért, a Tulipános 
Óvodáért alapítványoknak. 2003-2010 
között a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola Iskolaszékének elnöke volt. 
Városunk legnagyobb főzőversenyét 
hozta létre, és szervezte a „Bogrács 
Napja” gasztronómiai rendezvényt. 
A rendezvény szervezésétől 
minden évben elbúcsúzott, de 
szerencsére soha nem hagyta magára 
a szervezőket, minden évben új 
ötletekkel tevékenykedett tovább. 
Inspiráló volt aktivitása, vitalitása, 
elhivatottsága Öregszőlő iránt. 
Díjai, kitüntetései: Kiváló Ifjúsági 
Vezető (1980), Kiváló Munkáért 
MÉM Miniszteri Kitüntetés (1986), 
Rózsahegyi Emlékplakett (1999), 
Borsodnádasdért Emlékplakett 

(2005), Árvízvédelemért Bronz 
Érdemérem (2006), Tompa Mihály 
Emlékplakett (2011). Közéleti 
tevékenységének elismeréséként 
Gyomaendrődért Emlékplakettet 
kapott 2016-ban. Jakus Imre 
sokoldalú, önzetlen, közéleti 
tevékenységét ez úton is tisztelettel 
köszönjük meg. Fájó szívvel, őszinte 
részvéttel búcsúzunk tőle.

ELHUNYT Jakus Imre

Online kézműves vásár a megyei önkormányzat honlapján
A Békés Megyei Önkormányzat múlt 
év végén online karácsonyi vásárt és 
facebook kampányt szervezett azért, 
hogy a koronavírus-járvány miatt ne-
héz helyzetbe került kézműveseknek és 
kistermelőknek megjelenési lehetőséget 
biztosítson. Az önkormányzat honlapján 
létrehozott aloldalon rövid bemutatkozás 
található azokról a vásározókról, akik a 
Megyenap elnevezésű rendezvények 
kézműves vásárában és kistermelői pia-
cán részt vettek.
A visszajelzések alapján a kezdeménye-
zés sikeres, több kézműves és kistermelő 
számolt be arról, hogy az aloldalon lévő 
elérhetőségeinek segítségével találták 
meg vevők, és vásároltak tőle. 
A karácsonyi vásárok bezártak ugyan, 
de az aloldalt a megyei önkormányzat 

továbbra is működte-
ti azzal a szándékkal, 
hogy az ott bemutat-
kozó kézműveseket, 
kistermelőket minél 
könnyebben megta-
lálják és megismer-
jék a vásárlók. Az 
aloldalon jelenleg 32 
vásáros érhető el, de 
további kistermelők 
és kézművesek jelent-
kezését is szívesen 
fogadják.

- A Békés megyei online kézműves vá-
sárt a pandémiás helyzet végéig biztosan 
működtetni fogjuk. Amint a járvány le-
csengőben lesz, mérlegeljük a lehetősé-

geinket, és az akkori tudásunknak meg-
felelően döntünk majd a továbbiakról 
– mondta Zalai Mihály, a megyei önkor-
mányzat elnöke.
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Kistérségi Óvoda hírei

Szívekben gyűlnek a színes 
kupakok

Szív alakú kupakgyűjtőt helyez-
tünk el a Kossuth úti Százszorszép 
Óvoda épülete előtt. A kezdeménye-
zés tavasszal a Blaha úti Csemetekert 
Óvodánál is megvalósul. Az ötlet 
Dániából indult el, de ma már számos 
településen megtalálható hazánkban 
is. Célunk, hogy az egyik leggyako-
ribb hulladék ne a környezetünket, vi-
zeinket szennyezze. Gyermekeinket, 
a családokat, városunk lakóit a sze-
lektív gyűjtésre ösztönözzük. Ezután 
kerüljön újrahasznosításra, hiszen 
értékes műanyagból készül, amely-
re nagy a kereslet. A felvásárlás után 
felaprítják, majd újraolvasztják. Apró 
granulátumokká szervesülnek a ko-
rábbi kupakok, ezekből pl. zöldség-
tároló rekeszek, szemeteskukák, ke-
verőedények, öntözőkannák, lapátok 
készülnek. 
Gyűjtjük a műanyagból készült:
- ásványvizek, üdítőitalok 
- dobozos gyümölcslevek, tejek
- flakonos mosószerek, öblítők, tisztí-
tószerek
- samponok, tusfürdők, balzsamok, 
testápolók, fogkrémek tisztára mosott 
kupakjait

A bevételt jótékony célja szeretnénk 
felajánlani. Az első időszakban egy 
SMA betegségben szenvedő kisfiú 
gyógykezelésére, ezért a „Szép jövő-
ért Zsombornak Alapítvány” felé to-
vábbítjuk. 

A kupakgyűjtő szív megvalósulásáért 
köszönetünket fejezzük ki a Cseppke 
Óvodai Alapítványnak, Csapó 
Bélának és Bárkai Zsoltnak.

Elektronikai hulladékgyűjtés-
re készülünk

Városi elektronikai hulladékgyűjtő 
akciónap kerül megrendezésre 2021. 
március 19-én, óvodáink és a Cseppke 
Óvodai Alapítvány szervezésében. 
Ezen a napon várjuk a lakosság aktív 
részvételét is, hogy együtt tegyünk a 
tisztább és élhetőbb környezetünkért, 
lakóhelyünkért. 

Szakmai partnerség a környe-
zettudatos nevelés jegyében

Nemzetközi pályázat megvalósítá-
sában vesz részt intézményünk az 
Erasmus+ Iskolai, óvodai partnersé-
gek című program keretében. A pro-
jekt két ország partnerségével zajlik, 
melyben a koordinációs szerepet a 
debreceni Mesekert Óvoda vállalta. 
További partnerintézmény a szatmár-
németi Liceul Reformat óvodái és 
a nagyenyedi Első Lépések Óvoda, 
mely öt éve testvéróvodánk is egyben. 
Közös célunk az intézmények egy-
más közötti tapasztalatcseréje, tudás-
megosztása, egymástól való tanulás, a 
felnövekvő generáció környezet iránti 
gondoskodó, érdeklődő, értékóvó ma-
gatartásának kialakítása, fejlesztése. 
Olyan intézményekkel terveztük a 
közös munkát, akiknek igénye az in-
nováció, kompetensek a fenntartható 
fejlődés témakörében és igényük van 
a szakmai fejlődésre.
Mivel a partnerintézmények már ed-
digi eredményeikben is jelentős elkö-
telezettséget mutattak a környezettu-
datos nevelés és a folyamatos fejlődés 
terén, így fogalmazódott meg közös 
mottónk: Szeresd! Ismerd! Védd! 
(SZIV) a Zöld Óvodák szellemében. 
Tapasztalatcserénk fő iránya a szabad 
játékba integrált nevelés és a tanulási 
tevékenységeken keresztül hogyan, 
milyen eszközökkel lehet hatni a kör-
nyezettel kapcsolatos magatartásunk 
formálására. A 15 hónapig tartó pro-
jekt 2020 szeptemberében indult. A 
100%-os intenzitású támogatás össze-
ge 47,550 EUR, ebből 10,950 euróval 

gazdálkodhat intézményünk. 
A támogatással egyrészt a környe-
zettudatosságra, fenntarthatóságra 
való nevelés pedagógiájának szakmai 
módszertárát tudjuk fejleszteni, mely-
nek közvetlen célcsoportjai az óvodás 
gyermekek. Hangsúlyt fektetünk a 
szülők közösségének megszólítására 
is, hiszen közös nevelőmunkánk alap-
ja a kölcsönös bizalom és az együtt-
működés. Építünk a gyermekek ter-
mészetes kíváncsiságára, mozgásigé-
nyére, miközben olyan programokat 
tervezünk, melyek környezettudatos, 
szociálisan érzékeny, nyitott szemé-
lyiség formálását segítik az óvodai 
nevelés keretein belül. Gyermekeink 
részére többek között interaktív él-
mény programokat, múzeumpedagó-
giai, bábszínházi előadásokat terve-
zünk. 
Másrészt a partnerintézményekben 
dolgozó pedagógusok számára meg-
valósuló mobilitások keretében „jó 
gyakorlatok” cseréje – egymás közöt-
ti tapasztalatcsere, tudásmegosztás és 
a pedagóguskompetenciák fejlesztése 
valósul meg a Kárpát-medence intéz-
ményei közötti oktatási tér kialakítá-
sával, külhoni magyar és román óvo-
dákkal való tartós kapcsolatépítéssel. 
A járványhelyzet felülírta a projek-
tünk ütemtervét, így partnertalálkozó-
ink megszervezése még várat magára. 
Bízunk benne, hogy 2021-ben lesz 
alkalmunk a személyes találkozókra, 
hiszen a terveink között szerepel a 
pedagógusok számára egy akkreditált 
továbbképzés a debreceni Mesekert 
óvoda szervezésében, melynek témája 
a korszerű szemlélet az óvodai környe-
zeti nevelésben. Szatmárnémetiben a 
mese szerepe az érzelmi intelligencia 
fejlesztésében című szakmai napokon 
veszünk majd részt, Nagyenyeden pe-
dig az újra hasznosítással foglakozó 
szakmai program került megtervezés-
re. A záró konferenciát intézményünk 
szervezésében, Gyomaendrődön ren-
dezzük, várhatóan ősszel, a fenntart-
hatóság pedagógiájának jegyében ne-
ves előadókkal.
A projekt folyamatos megvalósítása 
során az érzelmi intelligencia és kör-
nyezeti nevelés magas szintű megva-
lósítására fókuszálunk, a fenntartható 
fejlődés biztosítására kidolgozott 
innovációk pedig beépítésre kerülnek 
az óvodák Pedagógia programjába. 
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Nehéz múlt időben beszélni Rólad,…
nehéz elfogadni, hogy ezentúl csak 
szívünkben élsz tovább,...de ott 
a végtelenségig…Drága Margó! 
Margó óvó néni! …Szívügyed 
volt a hivatásod. Minden gyermek 
felé kerested és meg is találtad a 
hozzá vezető utat. Szeretettel és 
kellő következetességgel nevelted, 
fejlesztetted őket. Mindig, mindent 
tudatosan csináltál és erős akarattal. 
Olyan igényes környezetet teremtettél 
magad körül, ahol jó volt gyereknek 
lenni. Ahová beköltözött a meleg, 
családias hangulat, ahol jól érezte 
magát gyerek és felnőtt egyaránt. Tele 
voltál ötletekkel és tenni akarással. 
Kreativitásod és fantáziád nem ismert 
határokat, amihez jó kézügyességed is 
megadatott. Mindig örömmel alkottál. 
Fogékony voltál az újra s rugalmasan 
alkalmaztad az újszerű módszereket. 

Egész pályád során az értéket, 

értékeset képviselted. Csak „tiszta 
forrásból merítettél”, amikor zenei 
vagy irodalmi anyagot választottál 
a gyerekeknek. Ilyen egy jó óvónő, 
s Te ilyen voltál…s ilyen maradsz 
emlékezetünkben…tanítómesterünk, 
igazi példaképünk, gyermekeink 
óvó nénije, jó kollégánk, barátunk! 
Soha nem felejtjük el az együtt töltött 
éveket. A közös élmények, a sok 
nevetés, a jó hangulatú beszélgetések, 
a gyerekekkel való foglalkozás öröme, 
örökre összekötnek bennünket…
Itt vagy még a mindennapjainkban: 
kézírásod egy-egy jegyzetben, egy 
vers hangulatában, egy mesehős 
személyében, egy öltésben az 
elszakadt plüssmackón, egy 
dallamban, amelyet mindig szívesen 
énekeltél….soha nem feledünk!

„…utad szép és örök
a Tündér-fényű csillagok között.”  

( Radnóti M.)

Mészáros Vendelné, Margó óvó néni emlékére...

 
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. 

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu 
Telefon/fax: 66/386-269 

 

Az Ipari park területén (Inkubátorház) 

bútorozott irodahelyiségek kiadók. 

Érdeklődni munkaidőben:  
Dinya József +36203836077 telefonszámon,  

vagy a fenti email címen lehet. 

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

HIRDESSEN ÖN IS A 

HÍRMONDÓBAN!

HIRDETÉSE MINDEN 

GYOMAENDRŐDI 

HÁZTARTÁSBA ELJUT!

Ha nem kapta meg a lapot, 

jelezze a szerkesztőség felé. 

Elérhetőség: 66/218-370

varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Iskolánk 2019-ben LEGO Education 
Mindstroms EV3 eszközcsomagot 
nyert a „Programozz robotot! 
Programozd a jövőd!” pályázat 
keretében. A 2019/2020-as 
tanévben indultak el Péter Ferenc 
tanár úr vezetésével az eszközök 
használatához kapcsolódó első 
robotika foglalkozások, valamint egy 
az informatika világával foglalkozó 
pályaorientációs workshopon is részt 
vehettek diákjaink. 
A 2020/21-es tanévben a szakkörre 
járó 7.a osztályos tanulók az első 
magyarországi online robotika 

bajnokságon az Edu Robotics Cup-
on. A csapatnak önállóan kellett 
kidolgoznia egy saját ötleten alapuló 
projektet. A feladat egy speciális robot 
építése és programozása, valamint 
a megfelelő írásbeli bemutató és 
videó dokumentáció elkészítése volt. 
Tanítványainkra büszkék vagyunk, 
mert nagyon szép eredményt értek el, 
ugyanis mindössze 2 hónap robotikai 
tapasztalattal a középmezőnyben 
végeztek az országos versenyen. 
A csapat tagjai: Gyuricza Tamás, 
Molnár Marcell és Magyari Barna.
Szeretnénk a jövőben minél 

több tanulót bevezetni a robotika 
világába, mert hiszünk benne, hogy 
a robotprogramozási feladatok 
és versenyek felkeltik a fiatalok 
érdeklődését a természettudományok 
és az innovatív technológiák iránt, 
ösztönzik az informatikai, műszaki 
irányú pályaválasztást.

„Programozz robotot! Programozd a jövőd!”

A Gyulai Tankerületi Központ 
jóvoltából 2020 decemberében az 
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító 
számú „Digitális kompetencia 
fejlesztése” című kiemelt projekt 
keretében beszerzett Acer TMP215-
52 típusú tanulói notebookokkal 
gazdagodott intézményünk. 
Emellett a Tankerületi Központ 
közel 500.000 Ft-ot biztosított a 
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola könyvtári állományának 
fejlesztésére. A keretösszegből 

beszerzett könyvek és a digitális 
eszközök támogatják az új Nemzeti 
alaptantervben megfogalmazott célok, 
feladatok megvalósítását, segítik a 
pedagógusok szakmai munkáját és 
hozzájárulnak a tanulói kompetenciák 
fejlesztéséhez. Örülünk, hogy 
modern, az idegennyelv-oktatást 
támogató szótárakkal, helyesírási 
szabályzatokkal, pedagógiai témájú 
tanári kézikönyvekkel, kötelező 
olvasmányokkal bővült könyvtári 
állományunk.

Új digitális eszközök, módszertani segédletek a 
tanulás-tanítás támogatásához

Intézményünk 2020-tól az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye. Január 21-
én az érdeklődő kollégák számára 
Ágostonné Farkas Mária igazgatónő, 
Tóthné Szabó Irén és Dinya Lívia 
tanárnők tartottak online módszertani 
előadást az „Élménypedagógiai 
elemek felhasználása a tanítás-tanulás 
folyamatában - Játékos vetélkedő 
szervezése a Magyar kultúra napja 
alkalmából” címmel.
A résztvevő pedagógusok képet 
kaphattak arról, hogy mit jelent az 
élménypedagógia, megismerhették 
annak legfőbb alappilléreit, alapelveit, 
továbbá az élményközpontú tanulás 
tanórai, valamint tanórán kívüli 
alkalmazásának céljait és jelentőségét. 
Az elméleti ismeretek elsajátításának, 
elmélyítésének, az ötletek, gyakorlatok 
saját élményű kipróbálása az egyik 

leghatékonyabb módja. Ezt az élményt 
kívántuk pótolni az elméleti előadás 
közben bemutatott kisfilmekkel. 
A délután zárásaként lehetőséget 
biztosítottunk a kollégák számára a 
látottak, hallottak megbeszélésére, 
véleményük meghallgatására, az 
esetlegesen felmerülő kérdések 
feltevésére.

Bázisintézményi program – 
fókuszban az élménypedagógia

A II. világháborút követően tömegesen 
hurcolták kényszermunkára a 
legyőzött országok lakosait a 
Szovjetunióba. A szovjethatalom a 
német Harmadik Birodalom bűneit az 
ártatlan civileken kívánta megtorolni. 
A mai Magyarország területéről 1944. 
decmeber 22. és 1945. február 2. között 
több, mint 60 ezer német nemzetiségű 
vagy német nevű nőt és férfit hurcoltak 
el jóvátételi munkára. E tragikus 
történelmi esemény - a „málenkij 
robot” - gyomaendrődi áldozataira 
emlékeztek a gyomaendrődi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és 
iskolánk képviselői 2020. január 3-án 
a Gyomai Evangélikus Templomnál 
elhelyezett szál virággal és mécsessel.

A „málenkij robot” 
áldozataira 

emlékeztünk

További hrek, informáicók: 
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu
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Örömmel fogadtuk, hogy 
a mindennapos testnevelés 
megszervezéséhez a Fő úti 
épület felújításakor az udvari 
épületszárnyban kialakításra került 
egy nagyobb méretű tornaszoba a 
hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel 
együtt. Iskolánk Diáksport 
Egyesülete a tornaszobát 2020 végén 
bordásfalakkal szerelte fel, így egy 
egész falfelület vált alkalmassá 
a kondicionális és koordinációs 
képességek fejlesztésére, 
színesítve ezzel a testnevelés órák 
gyakorlatanyagát. Az egyesület által 
beszerzett öltözőpadok a kulturált, 
higiénikus öltözködést biztosítják 
a tanulóknak. Emellett különböző 
sporteszközöket (ugrókötelek, 
labdák), az alsóbb évfolyamosok 
számára pedig a mozgáskoordinációt 
fejlesztő játékokat (bobo-car) vásárolt 
a sportegyesület, a beszerzések értéke 
meghaladja a 300 ezer forintot.
Az átalakítási, szerelési munkálatokat 
az intézmény technikai dolgozói 
végezték el. A sporteszközök és az 
infrastrukturális bővítés hozzájárul 
az egészséges életmódra nevelés 
kiszélesítéséhez, a mozgáson keresztül 
szerzett élmények gazdagításához 
és a tanulók egészségkultúrájának 
fejlesztéséhez. 

Kis Bálint Általános Iskola híreiÚj sporteszközök

A megyei Bolyai Anyanyelvi 
csapatversenyen első helyezést 
ért el az iskolánk 7.a osztályos 
tanulóiból összeállított diákcsapat. 
A Bolyai Lurkók: Tóth Malvin, 
Kiszely Kitti, Varjú Zétény, Gyuricza 
Tamás és Szilágyi Péter - a megyei 
döntőben elért eredmény alapján - 
továbbjutottak az országos versenyre 
is. A 2020. december 5-én online 

keretek közt megszervezett döntőn 
nagy izgalommal oldották meg a 
feladatokat tanítványaink. Néhány 
órán belül már az eredményt is 
megtudhattuk, az előkelő 8. helyen 
végzett a csapat. Felkészítőjük: 
magyartanáruk, osztályfőnökük: 
Hunya Jolán. Gratulálunk a 
versenyzőknek és felkészítőjüknek!

Élmezőnyben az Országos Bolyai Versenyen

Gyomaendrődi Magyar Galamb és 
Kisállattenyésztő Egyesület Krónikája 
1950-2020. című könyvben bemutatjuk 
a tenyésztők munkáját Gyomán, 
Endrődön és Gyomaendrődön. 

Kiemelt helyen kezeljük a Forgács 
József által Gyomán kitenyésztett 
magyar autosex tyúkgalambot, mely 
a tojásból kikelés utána megmutatja, 
hogy milyen ivarú. A hímek testét nem 
fedik pelyhek, a tojók pelyhesek.

Bemutatjuk tagjaink tenyésztői 
eredményeit és díjait.

A könyvet meglehet vásárolni a 
Sikér Kft. Kossuth Lajos út 2. alatt 
lévő 4. számú boltjában a Vásártéri 
lakótelepnél lévő 3. számú boltjában, 
Fő út 26. alatt lévő 1. számú endrődi 
boltjában, valamint az OMart 
Könyvesbolt és Ékszerüzlet Fő út 192. 
szám alatt lévő boltban. 

Telefonos rendelést leadni 
Knapcsek Lajosnál a 06-30/953-1355 
telefonszámon lehet.

Megjelent: Gyomaendrődi Magyar Galamb és Kisállattenyésztő 
Egyesület Krónikája 1950-2020.

 

GYOMAENDRŐDI 
MAGYAR GALAMB ÉS  

KISÁLLATTENYÉSZTŐ EGYESÜLET 
KRÓNIKÁJA 
1950 – 2020 

    

 

 
 

 

   

 

 

Gyomán 1965-75 között kitenyésztett galambfajta, a 
Magyar Autosex Tyúkgalamb 

Kitenyésztőjének neve: Forgács József 
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Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium hírei – Gimnáziumi egység

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskolát és Gimnáziumot is új kihívások 
elé állította a digitális oktatás. A diá-
koknak már tavasszal szembe kellett 
nézniük az online tér és az otthoni tanu-
lás nehézségeivel, a pedagógusoknak 
pedig korábban ismeretlen helyzetben 
kellett helyt állniuk. A tapasztalatokról 
és az intézmény előtt álló feladatokról 
Tóth Ferenc igazgatót kérdeztük.
- Hogyan éli meg az iskola a digitális 
oktatást? Mik az alapelvek ezzel kap-
csolatban?
- A legfontosabb dolog az egészség 
megőrzésén túl a tanévre szóló cé-
lok minél eredményesebb teljesítése. 
November közepe óta számos iskolai 
rendezvényünket nem, vagy nem az 
előre tervezett módon tudtuk megol-
dani. Szintén kedvezőtlen, hogy a ha-
gyományos értelemben vett iskolai hét-
köznapok és iskolai élet ugyanekkortól 
nincsenek: diák, tanár és szülő egyaránt 
érzi ennek hiányát, melyet egyszerűen 
nem lehet pótolni. 2020 tavaszához 
hasonlóan most sem engedtük el tanu-
lóink kezét.  A kollégáim jellemzően 
személyes jelenléttel járó online órákat 
tartanak. Ezeken a tanuló felteheti kér-
déseit, szóbeli, vagy képpel/videóval 
illusztrált szemléltetést kaphat tanárá-
tól, egyszóval aktívan bekapcsolódhat 
az órába. Nyilvánvaló, hogy egy ide-
gen nyelvi, matematika óra esetében 
vagy egy emelt szintű érettségi vizs-
gára történő felkészítő foglalkozásnál 
ez a célravezető módszer. Az egysze-
rű üzenetváltásos órákra, ahol írásban 
megküldött feladatokra a tanuló kész 
munkát ad be a határidőre kisebb hang-
súlyt helyezünk. Ennek a tanítási mód-
szernek köszönhetően ott vagyunk a 
középiskolák élmezőnyében.
- Milyen feladatok hárulnak a szakta-
nárokra / osztályfőnökökre?
- Az előbb említett online foglalko-
zások tömege nagyon megterhelő ta-
nárnak, diáknak egyaránt. Mialatt a 
pedagógus azzal szembesül, hogy a ha-
tékony és szemléletes tanítás megszer-
vezése tantermen kívül eléggé kompli-
kált, a tanuló sem a megszokott módon 
tud érintkezni a tanáraival. Például 
nincs szemkontaktus, nem a megfelelő 
minőségben hallja a tanár által kiejtett 
idegen szavakat, ritkábban kap azon-
nali visszajelzést. Az oktatáson kívül 
nevelünk is, ez pedig a személyes kon-
taktus hiányában ugyancsak nehéz. Az 
osztályfőnöki órákra marad mindazon 
megbeszélni való, ami gondot okoz. 

Legfőbb nehézség, hogy nem áll ren-
delkezésre elég információ a tanulók 
hangulatáról, egyéni nehézségeikről, 
illetve az előforduló informatikai hát-
ráltató tényezőkről. Az órai távollét 
okát az osztályfőnököknek kell felde-
ríteniük. Erre sokszor nem elég heti 
45 perc. Összességében azonban azt 
tapasztaljuk, gimnazistáink többsége 
pontosan tudja, hogy az iskola értük 
van. 
- Melyik platformot használják? Mi a 
tapasztalat róla?
- 2021 decemberére főként a Google 
Classroom-ot. Erről már az általános 
iskolai tanulóink oktatása során szám-
talan kedvező tapasztalatot szereztünk: 
egyszerűen kezelhető, sokoldalú, meg-
bízható.  A tavaszi tapasztalatokra ala-
pozva szeptemberben már gyorsabban 
és határozottabban tudtunk nekifogni 
a feladatainknak. Ezúttal megvolt az 
az előnyünk, hogy tanulóink is átéltek 
már hasonlót, továbbá a miniszterelnö-
ki bejelentés után volt másfél napunk 
tantermi keretek között, míg március-
ban egy sem. 
- A szülőket mennyire terheli meg a 
digisuli? Vannak visszajelzések?
- Igen. Több problémát okoz az online 
oktatás. Vannak családok ahol nincs, 
vagy nem megfelelő állapotú a szá-
mítógép, illetve lassú az internet. Van, 
ahol több testvér osztozik egyetlen gé-
pen. Máshol a tanuló nem tud a saját 
szobába visszahúzódni, így nehezen 
teremtheti meg a csendes, nyugodt kör-
nyezetet. Több szülő jelezte továbbá, 
hogy túlzottnak tartja gyermeke leter-
heltségét. A négy fal közé bezártság, a 
tartós egy helyben ülés, illetve a társas 
kapcsolatok szakadása is próbára teszi 
diákjaink és családjuk testi-lelki ál-
lapotát. Amit tudtunk, megtettünk. A 
rászoruló családoknak igyekeztünk se-
gíteni. Az iskola kölcsönadta a tartalék 
erőforrásait: több, eddig polcon pihenő 
laptopot használhatnak azok, akik más-
ként nem tudnák a szükséges eszközö-
ket beszerezni. 
- Tudnak a diákok előre tervezni óra-
rendileg?
- A szeptemberi órarenden több kisebb 
módosítást hajtott végre az iskolaveze-
tés: a cél a helyzethez alkalmazkodó, 
minél célszerűbb munkamenet kiala-
kítása. A tanárok már az első digitális 
órán a gyerekek tudtára adták, milyen 
aktivitást várnak a tanulóktól, valamint 
arról is, hogyan szervezik meg a tanítást 
óráról órára. A legnehezebben megold-

ható feladat továbbra is a számonkérés. 
Erre használható a Classroom által kí-
nált számos lehetőség, de a kollégák 
esetileg élhetnek a kiscsoportos fog-
lalkozás lehetőségével, illetve egyéni 
ötleteket is bevetnek. Az osztályzatok 
természetesen nem maradhatnak el. Az 
első féléves teljesítményükről a diákok 
a napokban kapják meg a visszajelzést 
a félévi tájékoztatás formájában. 
- Hogyan lehet a hiányzást kezelni?
- Alapelvünk szerint a tanulót két do-
logra kötelezzük: legyen aktív részt-
vevő az órán, illetve bárminemű gond 
esetén kommunikáljon a tanárával. Bár 
előfordul, hogy a tanuló vagy a szülő 
együttműködése hagy némi kívánni 
valót, diákjaink összességében sza-
bálykövetők. A pedagógiai hozzáadott 
érték rögtön mérhető egy ilyen „szük-
séghelyzetben”. A kilencedikesekkel 
alig fél éve dolgozunk együtt, de úgy 
érzem, a gyerekekben már kialakult 
egy pozitív viszonyulás az iskola felé. 
Ez az eredményes együttműködés leg-
fontosabb feltétele. 
- El tudják-e azt érni, hogy a diákok ne 
üljenek 10-12 órát gép előtt?
- Ösztönzöm kollégáimat, hogy a tan-
terv idénre szabott feladatainak ered-
ményes teljesítése mellett próbáljanak 
a gyerekek munkaterhének mérséklé-
sére is figyelni. Bízom benne, hogy a 
tanulók szabadidejükben megmozgat-
ják tagjaikat, akár úgy is, hogy ottho-
nukban segítenek szüleiknek.
- Ön szerint hogyan lehet ezt a nehéz 
időszakot a legeredményesebben átvé-
szelni?
- Fontos, hogy a diákok ne tévesz-
szék szem elől a célt: egyéni karrier-
jüket tizenéves korban tanulással le-
het leginkább megalapozni. A Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium ebben eredményesen tud-
ja segíteni őket. Aki törekszik és part-
nere tanárának, csodákat művelhet. 
Iskolánk eddigi majd 60 éves történeté-
ből erre igen sok példa van. Legyenek 
ők a következők.

Fókuszban a digitális oktatás
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Endrődiek Baráti Köre Egyesület tájékoztatója - „Endrőd – 290.”
Sikerekben, egészségben bővelkedő, 
covid mentes boldog újévet kívánunk 
Gyomaendrőd minden kedves 
lakosának!
2021, -ha csak a számokat tekintjük- 
jobbat ígér, hisz a régi, népi bölcsesség 
szerint a 21 nyerőszám. Úgy legyen! 
Ráfér mindannyiónkra az elmúlt 
év után. Idén számos történelmi 
évfordulóra emlékezhetünk / a teljesség 
igénye nélkül/:
-Honfoglalás 1125. évfordulója
-575 évvel ezelőtt 1446-ban 
választották meg Hunyadi Jánost 
Magyarország kormányzójává
-310 évvel ezelőtt 1711-ben született 
meg a Szatmári béke, a Rákóczi 
szabadságharcot lezáró békeszerződés, 

és nem utolsó sorban
-az 1956-os forradalom 65. 
évfordulóját.
Idén emlékezhetünk Gyomaendrőd 
endrődi városrésze, ENDRŐD 
hivatalos újra telepítésének 290. 
évfordulójára is.
Az Endrődiek Baráti Köre egyesület 
több évtizedes tevékenységéhez 
hűen, igyekszik kezdeményező lenni 
a szülőföld szellemének ápolása, 
hagyományőrzés és településtörténeti 
megemlékezések szervezésében. Ez a 
szellemiség volt és változatlanul marad 
is egyesületünk alapja. Különösen 
büszkék vagyunk azon tagjainkra, akik 
maradandót alkottak ilyen események 
kapcsán.

Idén is szeretnénk a településrészen 
méltóan megemlékezni elődeinkről és 
magáról az évfordulóról amint erre a 
járványhelyzet enyhülése, feloldása 
lehetőséget biztosit. Reméljük, az 
elszármazottak is tudják majd vállalni, 
hogy a korábban megszokottak szerint, 
közös ünneplés is megvalósulhasson. 
Az idő rendkívül gyorsan telik, 
a technikai feltételek rengeteget 
változtak, de a szülőföldhöz való 
kötődés, az endrődi gyermekévek 
nosztalgikus hatása legtöbbünkben nem 
változik. Az eseményről, programról 
kellő időben tájékoztatást fogunk adni.

Tisztelettel,
Timár Imre (elnok), 

Dr. Varju László (titkár)
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HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND  2019. január 1-től visszavonásig
                    TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON

Öregszőlő Népház MÁV Szab.tér MÁV Szab.tér Népház Öregszőlő
4:45 --- 4:55

4:55 5:05 5:10Mamut 5:20 5:30
5:30 5:40 5:45 6:05 --- 6:15
6:20 6:30 6:35 6:40 ---- E        6:55 7:00 Kond.úton

6:50 6:55 Nagyl-ra
Szarv.út7:05     7:10 R E        7:30 ---- ---- 7:35 E R     7:55
Nagylról 7:05 7:20 E        7:35 7:40

8:10 E        8:25 8:30 Fürdő 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10Fürdő 10:20 10:25 E      10:40

10:50 11:05 11:10Fürdő 11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35 13:50 13:55 E R   14:10 14:20 Kond.úton

14:15 14:20 ---- E      14:35
Szarv.út14:25 14:40 E      14:55 15:00Fürdő

14:50 E      15:05 15:10 15:25 15:35Fürdő E 15:45 R Nagyl-ra
15:50 15:55 E R   16:10 16:20 Kond.úton

Nagylaposról    16:15 R E      16:30 16:35
Szarv.út16:25 16:30         16:40 16:55 17:00Fürdő E      17:15

17:20 17:30 17:35 18:15 18:20 18:30
18:30 18:40 18:45 19:15 19:20Fürdő 19:30
19:40 19:50 19:55 21:20 21:25 21:35
21:35 21:45 22:45 22:50 ---- 23:00
23:00 23:10

                  TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
4:45 ---- 4:55

4:55 5:02 5:07 Mamut 5:20 5:30
5:30 5:40 5:45 6:05 ---- 6:20
6:20 6:30 6:35 6:50 ---- E        7:00 7:05 Kond.úton

Szarv.út 7:10 7:20 E        7:35 7:40 7:50 7:55 E        8:10
8:10 E        8:25 8:30  Fürdő 9:20 9:25 E        9:40
9:50 E      10:05 10:10Fürdő 10:20 10:25 E      10:40

10:50 E      11:05 11:10Fürdő 11:20 11:25 E      11:40
11:50 E      12:05 12:10 13:00 13:05 E      13:20
13:20 E      13:35

14:15 14:20 ---- E      14:35 14:45 Kond.úton
Szarv.út14:50 14:55 E      15:05 15:10 Fürdő 15:50 15:55Fürdő E      16:10

16:20 E      16:30 16:35 16:55 17:00 17:10
17:20 17:30 17:35 19:20 19:25Fürdő 19:40
19:40 19:50 19:55

21:20 21:25 21:35
21:35 21:45 22:45 22:50 ---- 23:00
23:00 23:10

PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00 8:05 8:15

8:15 8:25 8:30 Fürdő 9:20 9:25 9:40
9:50 10:00 10:05 13:20 13:25 13:35

13:45 13:55 Fürdő14:15 14:20 --- 14:35
14:45 14:55 15:00

          MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
8:00 8:05 8:15

8:15 8:25 8:30 9:20 9:25 9:40
9:50 10:00 10:05 Fürdő 16:00 16:05 16:15

16:20 16:30 16:35 16:55 17:00Fürdő 17:15
17:20 17:30 17:35

E: LIDL-hez is közlekedik R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik


