
2017 SZEPTEMBER

Zászlóavatás 
az Eskü téren
8. oldal

Bemutatkozik  legújabb  
alpolgármesterünk – 4. oldal

Fél áron hajthatnak be a közutakra a 
helyi vállalkozók – 6. oldal

Véget értek a nyári  
rendezvények – 9. oldal 



2 GYÖMRŐ

Gondoskodó 
önkormányzat 

AKTUÁLIS

vagyunk!
Szeretném, ha a jövőben ez a mottó jellemezné az általam vezetett 
önkormányzat munkáját. Nemcsak a közigazgatás világában, hanem 
a város életének minden színterén. Az elmúlt hónapokban rengeteg 
olyan üggyel találkoztam, amely egyáltalán nem tartozott az önkor-
mányzat feladatainak körébe, de még csak hatáskörünk sem volt 
hozzá. Mégis valakinek segítenie kell a lakosok problémájának meg-
oldásában, mert lássuk be, ha valami gond van, mindenki rögtön azt 
kéri, tegyen valamit az önkormányzat. 

Dr. Mezey Attila, polgármester

Úgy tűnik, vannak dolgok, amelyek 
nem változnak. Régen azt mond-
tuk, bemegyek a tanácsházára, 
csináljanak valamit. Mint megta-
pasztaltam, ez ma is mindennapos, 
csak a név változott. Ezért a helyes 
hozzáállás meggyőződésem sze-
rint az, ha nem eltoljuk magunktól 
ezeket a problémákat, még akkor 

sem, ha nem is feladatunk, de 
legalább megpróbálunk segíteni. 
Ennek szellemében fogunk dol-
gozni a jövőben a város vezetésé-
ben is. Foglalkoztunk ezért például 
a Töves Majori tanyákat elárasztó 
bogárinvázióval, pedig ez állami 
feladat lett volna. De nem volt, aki 
segítsen az ott élőknek, csak az 

önkormányzat, hát segítettünk és 
megoldottuk.

Fontos, hogy városunk min-
den lakója tudja, hova fordul-
hat problémájával. 

Ezért létrehozunk egy olyan közös-
ségi felületet, ahová megírhatják 
problémáikat. Ez egyfajta városi 
hibabejelentőként is fog működni. 
Miután pedig egyre inkább teret 
hódít manapság az internetes, 
közösségi kommunikáció, ezért fel-
kértem a körzetes önkormányzati 
képviselőtársaimat, hogy akinek 
eddig nem lenne, az hozzon létre 
egy képviselői profilt, ahol a mai 
kor igényeinek megfelelően tar-
tani tudja a kapcsolatot képviselői 
körzetének lakosságával. Azonban 
nem csak az online világban kell 
gondolkodnunk. Életre hívom ezért 
a lakossági fórumok programját. A 
jövőben rendszeresen fogunk tar-
tani városrészek számára lakos-
sági fórumokat, ahol a körzet 
önkormányzati képviselője és a 
városvezetés közösen tájékoztatja 
a lakosságot aktuális kérdések-
ről, és válaszol az elhangzó felve-
tésekre. Ezeket a fórumokat lehet 
majd összefoglalóval közzétenni a 
Facebook világában, így nemcsak 
azoknak szól majd, akik ott voltak.
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Mint azt a választási kam-
pányban is ígértem, sze-
retnék olyan vezető lenni, 
aki meghallja az emberek 
hangját. 

Ennek szellemében nemcsak 
városrészi fórumok lesznek, hanem 
olyanok is, melyeken például városi 
fejlesztésekről, beruházásokról 
adnék tájékoztatást, mint például a 
most készülő új óvodaépület tervei. 
A tájékoztatás mellett pedig öröm-
mel várom majd a véleményeket, 
hozzászólásokat, mert ezek fon-
tosak ahhoz, hogy jó döntéseket 
tudjunk hozni. Szeretném, ha a 
jövőben sok más területen is ezt a 
szemléletet követnénk, és így pél-
daértékűen kiépítenénk itt Gyöm-
rőn a gondoskodó önkormányzat 
modelljét. 

Gondoskodunk az utakon 
közlekedőkről.

Városunk úthálózata is gondosko-
dásra szorul. Idén minden eddiginél 
több energiát fordítottunk a javítá-
sokra, kátyúzásokra. Ezt a munkát 
egy korszerű, új technológia alkal-
mazásával már a télen megkezd-
tük, így nem kellett tavaszig várni 
a javításokra. A nyár folyamán is 

minden hónapban végigjártuk váro-
sunk útjait, és javíttattuk a hibákat. 
Persze tudom, hogy ez a munka 
nem feltűnő, mert mindig azt vesz-
szük észre, ha kátyú van, nem azt, 
ha nincs. Remélem, azért idén jóval 
kevesebb észrevennivaló volt.

Szeretnék azonban egy még 
jobb hírrel is szolgálni a város útjain 
közlekedőknek. Idén kezdetét 
veszi egy hét éves városi útfelújí-
tási program. Ebben sorra vesszük 
városunk azon útjait, melyek reha-
bilitációra szorulnak. Ez a program 
szépen végighalad az egyre rosz-
szabb állapotban lévő útjainkon. 
Ha sikerül elnyernünk pályázati for-
rásokat, akkor felgyorsul, ha nem, 
akkor saját önkormányzati forrás-

ból is végigcsináljuk. Konkrét jó 
hírrel is szolgálhatok a távlati célok 
mellett, ugyanis szeptember utolsó 
hetében megkezdődik a Táncsics 
Mihály út körforgalomtól a Mendei 
út felé eső részének felújítása. A 
teljes burkolat-rehabilitáció októ-
ber első hetében készül el. Ezzel 
a munkával ez az útszakasz hosz-
szú évekre jó minőségű útja lesz 
városunknak. A beruházás kereté-
ben végzünk vízhálózati, nyomvo-
nal süllyedés javítási és padkaren-
dezési munkákat is. Megpróbáljuk 
megoldani az eddig nagy pocso-
lyákban összegyűlő víz levezeté-
sét az útprofil javításával. Azért, 
hogy ne csak az úttest legyen szép, 
rendezzük az út környezetét is. 
Rendbe tesszük a sportpálya kerí-
tésén át az elmúlt évek alatt elbur-
jánzó bozótost, valamint elbontjuk 
a város egyik szégyenfoltjának szá-
mító, a Sport büfé előtti romos kerí-
tést és a rozsdásodó hirdetőtáblát. 
Ennek a saroknak a megnyitásá-
val egy szép nyitott kis zöldterület 
jönne létre városunk egyik legfor-
galmasabb főútja mellett. A munká-
latok idejére mindenkitől megértést 
és türelmet kérek. Ahogyan szok-
ták írni: Önöknek épül!

Dr. Mezey Attila
polgármester
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Bemutatkozik legújabb 
alpolgármesterünk

Nagyon sokan ismerik Önt a ��
városban családja és mun-
kája által is. Honnan ismer-
hetik Önt a legtöbben?

Születésem óta Gyömrőn élek csa-
ládommal, feleségemmel és két 
felnőtt lányommal együtt, akik már 
egyre kevesebb időt töltenek itthon. 
Szakmám sajátossága miatt sokak-
kal vagyok ismeretségben: 1992-től 
kezdve én látom el a temetkezési 
feladatokat a városban, amely 
Gyömrőhöz teljesen ide köt. A csa-
ládi kötődés miatt hamar minket 
választottak az emberek, hogy sze-
rettük utolsó útját végigkísérjük. 
Ennek köszönhetően egyre több 
családdal bizalmas viszonyt alakí-
tottam ki, így nagyon sok ismerő-
söm lett a városban.

Szabadidős tevékenységei ��
által is ismert lehet többek-
nek, hiszen egyik hobbija 
miatt sokszor állt színpadra. 
Mi volt ez a hobbi?

A néptánc volt a legelső és legko-
molyabb elfoglaltságom életem-
ben, 14 éves koromtól csaknem 
25 évig néptáncoltam. Kisebb kiha-
gyás után 1998 környékén az első 
Rákóczi Napokra készített Hajdú 
tánc miatt felélesztettük a tánccso-
portot. Innentől újra aktívan részt 
vettem a város kulturális életében 
a Rozmaring Néptáncegyüttessel: 
szüreti felvonulásokon, városi ren-

Augusztusban megkezdett riportsorozatunk folytatásában, amely-
ben a városvezetőket, mint magánembereket mutatjuk be olvasóink-
nak, legfrissebben megválasztott városvezetőnket ismerhetik meg. 
Garamszegi Sándor alpolgármestert sokan ismerik, hiszen születése 
óta Gyömrőn él, és családi vállalkozása révén sokan kapcsolatba 
kerülnek vele személyesen is. De eddig csak közeli barátai tudhattak 
róla olyan információkat, amelyeket most velünk is megosztott.

dezvényeken egyaránt sokan talál-
kozhattak velem.

2000-ben a színjátszást is ezzel 
a csapattal kezdtük el, legelőször 
az István, a királyt mutattuk be, 
ahol Vecelin, német lovag szerepé-
ben debütáltam. Ezt követően búj-

tam betyár bőrébe a nagyszabású 
Csínom Palkó operettben, de ját-
szottam halottszállítót is a Gyalog 
Galoppban.

A helyi közéletnek is rég-��
óta aktív szereplője. Milyen 
szervezeteknek tagja?

Alapító tagja és egykor elnöke is 
voltam a ma is nagy sikerrel működő 
Gyömrő 2000 Körnek. A szervezet 
színeiben indulva az önkormány-

zati képviselőjelöltek közül az elsők 
között jutottam be a képviselőtestü-
letbe. A csapattal a mai napig együtt 
dolgozunk a különböző városi ren-
dezvényeken és a képviselőtestü-
letben is, akik közül sokakat bará-
tomnak is mondhatok.

A Gyömrői Polgárőr és Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület elnökeként 
is tevékenykedek, sokszor éjsza-
kai szolgálatot is vállalva számos 
önkéntes tagunkkal együtt. Érde-
kes megbízásaim egyike volt ehhez 
kapcsolódóan az új tűzoltóautó 
hazahozatalának feladata: Német-
országból kellett Gyömrőre vezetni 
az autót sok száz kilométeren át.

A hosszú vezetés nem áll ��
távol Öntől, hiszen egyik 
évben afrikai túrán vett részt. 
Mitől volt különleges ez az 
utazás?

2007-ben Sigmond Zsolt barátom-
mal részt vettünk a Budapest-Ba-
mako Rally-n. Túra kategóriá-
ban indultunk, ahol nincs verseny, 
a cél a táv teljesítése. Ez a rally 
egy jótékonysági futam: a részt-
vevők minden évben olyan eszkö-
zöket visznek a kontinensre, ame-
lyeket a helyiek nem tudnak más-
hol beszerezni. Az induló csapatok 
„örökbe fogadhattak” egy általuk 
kiválasztott afrikai falut. Mi Malo-
um-ot választottunk, és különböző 
iskolai felszereléseket, ceruzákat, 
tollakat, apróságokat vittünk a helyi 
iskolába. Nagyon különleges érzés 
ott lenni, amilyen helyeket, sorso-
kat sokszor csak a tv-ben látunk.

A verseny előtt is, de azóta meg 
főleg, egy terepjáró volt az álmom 
világéletemben. A mostani Daciam 
is azért van, mert ez a titkos vágy a 
mai napig él bennem.

Közlekedési módjára azon-��
ban nem mindig a négy kerék 
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Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal

Gyömrő, Fő tér 1.
Telefon: 06-29/330-011

E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége

Gyömrő, Fő tér 1/A. 
(régi hivatali épület)

Telefon: 06-29/330-056, 
06-29/330-057

Okmányiroda: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30

Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az okmányiroda nem időpontra, hanem 
sorszámos rendszerben dolgozik.

Hatósági osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00

Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

Gyámügyi osztály:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Gyömrői Városi Településfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.
Telefon: 06-29/331-920

E-mail: kht@gyomro.hu

Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Fő tér 1/b.

Telefon: 06-30/652-1052
Web: www.gyomromuvkozpont.hu

E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu

Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft. 

Tel.: 06-40/980-030
Fax: 06-29/530-101

E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu

jellemző, ahogy azt Mezey 
Attila is említette már előző 
cikkünkben. Hogy van jelen 
az életében ez a hobbi?

12 éves korom óta motorozok, 
előbb szereztem jogosítványt 
nagymotorra, mint autóra. Mindig 
is éreztem, hogy soha nem fogok 
tudni úgy autót vezetni, mint ahogy 
motoroztam, mert abban már sok-
kal nagyobb rutinra tettem szert. 
Az évek alatt már csaknem 1 millió 
km-t motoroztam.

Egyik alapítója vagyok a Gyöm-
rői Motoros Klubnak és a Motoros 
Faterok Gyömrő csapatnak, akik-
kel hétvégenként az országban és 
a határon túl is rengeteg kilométert 
megtettünk már. A csapattagok egy 
kiváló baráti társaságot alkotnak, 
akikkel szívesen töltöm szabadidő-
met, és veszek részt a túrák veze-
tésében. Egyik túránk után a Művé-
szeti Központ előtt összegyűlve 
igazi látványosságnak számítot-
tunk, ahogy megjelentünk együtt 
csaknem húsz motorral.

Egyéb extrém sportot is szí-��
vesen űz a motorozáson 
kívül?

25 éves koromban ráéreztem a síe-
lésre, és nem értettem, miért nem 
ezt csináltam eddig. Míg mások 
csak kedvtelésből síelnek, én 
szerettem volna ezt profi módon 
művelni. Elkezdtem síoktatói tan-
folyamra is járni a Testnevelési 
Főiskolára, amit végül három évvel 

ezelőtt sikerült is elvégeznem, így 
megszereztem az iskolai síoktató 
és sítúravezető képesítést.

Sajnos túl sokat nem síel az 
ember egy szezonban, pedig én, ha 
tehetném, télen csak síelnék, nyá-
ron csak motoroznék. Ameddig a 
két kezem és a két lábam megvan, 
és mozdítani tudom, addig síelni és 
motorozni fogok.

Sok helyen járt a világban, ahol ��
lehetősége volt több város 
működését is látni. Melyek 
ezek közül a kedvencei?

Imádok utazni, de közel sem jártam 
még annyi helyen, mint amennyin 
szeretnék. Szerencsére a sorsom 
több helyre is elvitt: mivel feleségem 
az egykori MALÉV-nál dolgozott, már 
akkor volt lehetőségünk utazni, ami-
kor ez annyira még nem volt divat. 
Európán kívül jártam többek között 
New York-ban, a Kanári-szigeteken, 
Thaiföldön, Kínában és Törökország-
ban is. A kedvenc helyem ezek közül 
New York volt, ami elsőre megraga-
dott. Hamar otthon éreztem magam, 
pedig sok rosszat olvastam róla úti-
könyvekben, de ha valaki ott van, 
egészen mást tapasztal.

Sok helyen jártam, de kevés 
helyen éreztem úgy, hogy ott le tud-
nék telepedni. Kőkemény gyömrői-
nek érzem magam. Mindenhol tet-
szik egy kicsit, de csak egy dara-
big, aztán mindig visszahúz a kis 
„falum”.

BZs
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Jó itt vállalkozni!
Szeptembertől fél áron hajthatnak be Gyömrő közútjaira a helyi vállalkozóink!

Egy több mint kilenc éves ren-
deletünket vizsgáltuk felül, s 

aktualizáltuk. A helyi közutak és 
műtárgyaik állagának megóvása, 
fenntartása, a helyi közutakon a 
biztonságos közlekedés biztosítása 
céljából alkotta meg önkormányza-
tunk helyi rendeletét, mely szerint 
a településünkre behajtó tehergép-
járműveknek (3,5 tonna felett) meg-
határozott rend szerint behajtási 
engedélyt kell kérnie önkormány-
zatunktól.

Ez a helyi és környékbeli vállal-
kozókat érzékenyen érinti, hiszen 
az így megnövekedett szállítási 
költséget vagy beépítik díjukba, 
vagy „lenyelik”, ha a megrendelő 
felé nem tudják érvényesíteni azt. 
Sok esetben pedig egyszerűen 
bliccelnek, nem kérik meg, és nem 
fizetik meg a behajtási díjat.

Köztudomású az, hogy telepü-
lésünk úthálózatának nagy része 
nem teherforgalomra lett tervezve. 
Egy-egy nehezebb tehergépjármű 
elhaladása nagyobb igénybevé-
telt jelent az adott útszakasznak, 
mintha több száz személygépko-
csi haladt volna át rajta. Ezáltal az 
út szerkezete jobban károsodik, 
a nehéz gépjármű kerekei letörik 

az út szélét, víz-bekötővezetékek 
törnek el. Ezeket a hibákat pedig 
előbb vagy utóbb ki kell javítani. De 
ki tegye? Célszerű lenne a károko-
zóval megtéríttetni a kárt, de mire 
kiderül a káresemény, addigra az 
esetek döntő hányadában az elkö-
vető nem fellelhető vagy letagadja 
a károkozás tényét. Nos, 2008-ban 
emiatt lett behajtási díj megálla-
pítva.

A módosítás tartalmazza az újon-
nan kialakult utcákat is, és – segítve 
helyi vállalkozóinkat – „Gyömrő 
városban bejelentett telephellyel 
rendelkező gépjármű tulajdono-
sokat, üzembentartókat 50% díj-
kedvezmény illeti meg az éves 
díjból.” A jobb átláthatóság céljából 
megszüntettük az egy-egy építke-
zésre kiadandó engedélyeket, csak 
a folyamatban lévők maradtak meg.

Önkormányzatunk cserébe vál-
lalja, hogy „a behajtási enge-
délyből származó díjakat útfenn-
tartásra, közútfejlesztésre és a 
közúthoz tartozó csapadékvíz 
elvezetés megoldására kell fel-
használni.”

Rendeletünk teljes szövege 
megtalálható városi weblapunkon 
(www.gyomro.hu), vagy műszaki 

Hodruszky Lajos, alpolgármester

irodánkban készségesen segíte-
nek az érdeklődőknek vagy igény-
bevevőknek.

Helyi közlekedési rendünk felül-
vizsgálatát folytatjuk, teljes gőzerő-
vel a parkolási renden és új parko-
lók kialakításán dolgozunk. Ugyan-
csak még az idén feltérképezzük 
a balesetveszélyes gócpontokat, s 
szakemberek bevonásával egy tel-
jes, településünket átfogó megol-
dási javaslatot dolgozunk ki. Lako-
saink észrevételét, javaslatát is – a 
fent említett témakörben – várjuk 
az info@gyomro.hu email címen, 
vagy a hivatali telefonszámokon.

Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Klimatizálták a 
mentőállomást 
és a rendőrőrsöt

 
Gyenes Levente néhány gyömrői 
vállalkozó barátjával összefogva, 
az idei forró nyár során, közösen 
adományozott három darab klíma-
berendezést a helyi mentőállomás 
és a rendőrőrs részére, amelynek 
beszerelési és beüzemelési költ-
ségeit is közösen finanszírozták. A 
nyári kánikulában ezzel igyekeztek 
enyhíteni a huszonnégy órás szol-
gálatot ellátó rendőreink és mentő-
seink körülményein,  valamint pél-
dát mutatni a többi vállalkozásnak, 
vállalkozónak a gyömrői társadalmi 
szerepvállalás fontosságáról. 

A közös akcióban Dóczi Ist-
ván, Szabó István, Király Lajos 
(Gyömrő 2000 Kör), Tajti Gábor 
(Gyömrő 2000 Kör), Gyenes 
Levente (Gyömrő 2000 Kör) vet-
tek részt.

GYÖMRŐI  KÖZÉLET

Együttműködés  
a környék polgárőr 
egyesületei között

A Gyömrői Polgárőr Egyesület 2017 júliusában együttműködési meg-
állapodást kötött Ecser, Üllő és Vecsés polgárőr egyesületeivel. A pol-
gárőr egyesületek innentől kezdve közös szolgálatokat fognak ellátni 
Gyömrő közbiztonságának növelése érdekében. A szolgálatellátások 
mintegy négy-öt szolgálati gépkocsival, tíz fő polgárőrrel fognak zajlani, 
így Gyömrő területét már száz százalékosan le tudjuk fedni.

Hayth Andor
szolgálatvezető

Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Ünnepi hulladékszállítási rend
2017. 10. 23-i hétfői szállítás 

helyett a szemétszállítás 2017. 
10. 27-én, pénteken történik.
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Általános tűzgyújtási 
tilalom feloldása

A földművelésügyi miniszter az 
ország területén lévő erdőkben és 
a fásításokban, valamint az erdők 
és fásítások határától számított két-
száz méteres körzetben lévő külte-
rületi ingatlanokra, a 2017. június 
20-tól, az EVgF/513/2017. számú 
határozattal elrendelt általános tűz-
gyújtási tilalmat 2017. szeptember 
12-én történt kihirdetéssel azonnali 
hatállyal feloldja.

A miniszter felhívja a lakosság 
és a kirándulók figyelmét, hogy az 
erdőben tüzet gyújtani csak a kije-
lölt és kiépített tűzrakó helyen, szél-
csendes időben szabad. A tüzet nem 
szabad felügyelet nélkül hagyni, 
távozás után pedig minden esetben 
gondoskodni kell annak eloltásá-
ról. Az erdőn kívüli területeken és a 
lakott területeken történő tűzgyújtás 
esetén is minden esetben fokozott 
figyelemmel kell eljárni, mert a tűz 
felügyelet nélkül könnyen tovább-
terjedhet és súlyos károkkal járó 
közvetlen tűzeset forrása lehet.

(FM Sajtó)

GYÖMRŐI  KÖZÉLET

Új zászló az Eskü téren

Augusztus 19-én új zászlót avat-
tunk fel az Eskü téren a ’48-as 
székely honvédtisztek mártírom-
ságáról való megemlékezésen. 
Az eddig felállított magyar és 
székely zászlók mellett Gyömrő 
Város zászlaját is elhelyeztük 
egy családias hangulatú ünnep-
ség keretében a Székely kapu 
felavatásának évfordulóján. 

Az ünnepséget Kossuth László és 
Kossuth Pál nyitották meg, akik 
évtizedek óta vesznek részt tevéke-
nyen a tér fejlesztésében. Az Eskü 
tér eddigi megújítása és a Székely 
kapu felállítása társadalmi mun-
kában, felajánlások által valósult 

meg, amelyben nagy szerepe volt 
az Eskü Tériek Baráti Körének.

Dr. Mezey Attila polgármester 
beszédében kiemelte, hogy a terü-
letet érintő fejlesztés folytatódni 
fog. Az önkormányzat jövőbeli ter-
vei között jelentős fejlesztési ötle-
tek találhatók meg erre a területre 
vonatkozóan, a tér teljes arculatát 
korszerűsíteni kívánják. A megújult 
Eskü teret szeretnénk egy szép, 
sétányokkal ellátott, többfunkciós 
közparkká alakítani.

Köszönjük az ünnepség előké-
szítésében és lebonyolításában 
nyújtott segítséget a közreműkö-
dőknek!

BZs
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Az év meghatározó 
rendezvénye
Lecsófeszt

GYÖMRŐI  KÖZÉLET

Az idei főzőversenyen több mint 60 
csapat mutatta be, milyen is szerin-
tük az „igazi“ lecsó, és idén először 
a grill szerelmesei is megmérethet-
ték tudásukat. A zsűri nagyon elége-
dett volt (bár a sok lecsó kóstolását 
sokára heverték ki), hogy izgalmas 
tálalásokat, különleges ízeket, érde-
kes megoldásokat láthattak a csa-
patoktól. Természetesen most sem 
maradt éhes senki, hiszen csak-
nem 3000 adag lecsót kóstoltak 
a kilátogatók, akik az ország min-
den szegletéből érkeztek. Aki pedig 
nem szereti ezt a nyári finomságot, 
BBQ bemutató sátrunknál óránként 
különböző mennyei finomságokat 
kóstolhatott a nap folyamán.

Természetesen most sem marad-
hatott el a hagyományos Paraszt-
olimpia, amelyet idén a tavalyi év 
kihívói – „Tibi és a Pösti Parasztok“ 
csapata nyert a nézők nagy örö-
mére. Gratulálunk nekik! Így egy 
évig ismét övék a Parasztolimpia 
vándorkupája.

A rendezvény új színfoltja volt az 
életmód sziget, ahol életvezetési 
tanácsadást, előadásokat, bemuta-
tókat láthattak a kilátogatók. 

A nap izgalmainak levezetéseként 

Immár 8. éve rendezzük meg csapatommal a Lecsófesztet, ami a 
kiemelkedő látogatottsági és népszerűségi mutatók alapján idén is 
méltó hírét vitte Gyömrőnek szerte az országban.

Kökény Attila és a Gesarol együttes 
jubileumi koncertjére szórakozha-
tott a nagyérdemű, és nem is akár-
hogyan. Az eső ellenére a közönség 
kitartó volt és végigbulizta velünk az 
estét.

A KULTURISZT elnökeként 
ezúton szeretném köszönetemet 
kifejezni Mindenkinek! Egy ilyen 
méretű és volumenű fesztivál elő-
készítő munkái sok hónapot vesz-
nek igénybe. A Csapat által végzett 
önzetlen és óriási mértékű társa-
dalmi munka idén is meghozta gyü-

mölcsét, amiért én, személy szerint 
is hálás vagyok mindnyájuknak!

Ugyanakkor köszönet illeti min-
den támogatónkat, segítőnket, vala-
mint az önkéntes és hivatalos szer-
vek munkatársait, dolgozóit, akik 
munkájukkal, illetve adományukkal 
hozzájárultak a rendezvény sikeré-
hez.

A rendkívüli munka eredménye 
lett a már szakmai körökben is elis-
mertségnek örvendő fesztiválunk.

Jövőre újra, ugyanitt!
Szabó Zsolt

elnök
KULTURISZT
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TeSzedd! 2017
Idén szeptember közepére, a 15-17-i hétvégére hirdette meg a Föld-
művelésügyi Minisztérium az országos szemétszedési akciót. Tele-
pülésünk elsőként csatlakozott eme időponthoz, s első körben is 
több mint 300 önkéntes csatlakozott felhívásunkhoz. Mind a három 
napra jelentkeztek oktatási intézmények, civil szervezetek, közössé-
gek és egyéni lakosok is.

Pénteken reggel 8 órától a Gyöm-
rői II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanárai és tanulói, szinte tel-
jes létszámban Mezey Attila pol-
gármesterrel, több mint 200 fővel 
jelentek meg a Tőzeges tó mellett, 
s öko iskolához méltóan, nagyon 
sok zsák szemetet gyűjtöttek össze 
a környékről. Ugyancsak szép lét-
számmal a Gyömrői Fekete István 
Általános Iskola diákjai és pedagó-
gusai az iskola környékétől kezdve 
a vasútállomásig gyűjtötték a sze-
metet. Egyetlen középfokú tanin-
tézményünk is kivette részét a sze-
métgyűjtésből, a Teleki László Gim-
názium és Informatikai Szakgim-
názium tanulói több mint 60 fővel 
szedték a szemetet tágabb környe-
zetükben.

Külön említést érdemelnek a Har-
mónia Idősek Falvának lakói is, ahol 

az átlag életkor a szemétszedők 
között 81 év (!) volt. Mind önként 
jelentkeztek és botokkal, rollátorok-
kal közlekedve örömmel segítettek 
a környezetünk tisztábbá tételében.

Szombati nap reggelén a Gyömrő 
2000 Kör tagjai a két alpolgármes-
terrel közösen a stranderdőt és kör-
nyékét tisztították meg az eldobált 
szeméttől. A nap folyamán az Eskü 
Tériek Baráti Köre a Gyömrő 2000 
Kör tagjaival az Eskü tér és környé-
két, lelkes segítők –akik között volt 
sülysápi, mendei, üllői maglódi és 
monori lakos is – a Tápió patak és 
környékét tisztították meg a hulla-
dékoktól.

A vasárnap délutánra meghir-
detett szemétszedés a Liget Lakó-
parkban majdnem elmaradt a sza-
kadó eső miatt. De néhányunkat 
az sem érdekelte, hogy nemcsak 

az emberek, hanem az eső is sze-
metelt, esőkabátban és gumicsiz-
mában szedtük zsákokba a soka-
sodó szemetet. A Boglárka Nyug-
díjas Klub az eső elálltával vállalta 
a Maglódra vezető út és környéké-
nek megtisztítását.

Örülök, hogy az idei akció is 
sikeres volt – annak ellenére, hogy 
településüzemeltető cégünk és 
közmunkásaink az év többi részé-
ben folyamatosan szedik a szeme-
tet –, több mint kétszáz zsák hulla-
dékot tudtunk összegyűjteni önkén-
teseink segítségével.

A begyűjtött hulladékok alapján 
látható volt, hogy nagyon sok az 
eldobált sörös doboz, energiaita-
los és üdítős doboz, PET palack, 
alkoholos üveg, cigarettás doboz, 
csoki- és jégkrém papír. Mindenki 
vonja le a következtetést, vajon 
kik lehetnek a renitens szemete-
lők. Hogyan lehetne rájuk hatni? 
Hogyan lehetne környezetünkre 
jobban odafigyelni, hogy minél rit-
kábban tegyük fel a kérdést: Nem 
bántja a szemét a szemét?

Hodruszky Lajos
alpolgármester,  

a TeSzedd! helyi kordinátora

Harmónia Idősek Otthona 

A Teleki gimisek

Gyömrő 2000 Kör

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata
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Őszi Rajzás 
városunkban is

Szeptember 9-én szombaton Pécelen rendezte meg 
a Magyarországi Bogarasok Klubja a nagy Őszi 
Rajzást tagjai és a „bogárimádók” részére.

SZABADIDŐ

A Volkswagen Bogarak találkozóján egésznapos 
programok, koncertek, kirakodóvásár, főzőverseny 
és vidámpark is várta a rendezvényre kilátogatókat. A 
nap egyik leglátványosabb eleme a kiállított modellek 
felvonulása volt, amely során nemcsak Pécelen, de a 
Gyömrő 2000 Kör invitálására városunkban is felbuk-
kantak a különleges járművek.

A felvonulás alkalmával Gyömrőn több mint száz 
Volkswagen bogárhátú, „hippibusz” és más VW autó-
ritkaság bukkant fel az utcákon a délután folyamán, 
és örvendeztette meg egy rövid bemutatóval a Polgár-
mesteri Hivatal előtt összegyűlt közönséget. Az érdek-
lődőket és a felvonulás résztvevőit egy kis fogadással 
vártuk, a finom ételekkel, italokkal és egy kis zenével 
fűszerezett délutánon igazi fesztiválhangulat alakult ki 
a téren.

A kezdeményezés nagyon sikeres volt, sokan jöttek 
ki megnézni a különleges járműveket, ezért jövőre is 
szeretnénk folytatni azt.

BZs
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í00 

Október 5. 
1700 

Múltunk forrásai, 
népi hagyományok 

Előadó: Terék József 
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett 

zenei előadóművész, zenepedagógus, népzene 
kutató, tárogatóművész 

 

Előadás címe: 
A tárogató, mint hungarikum 

 

Október 4. 
1700 

A víz, az élet forrása 
Vendégünk: Rehor Csaba 

üzemvezető 

Gyömrő Gyöngye – Múlt, jelen, jövő c. 
előadásában ismerteti az üzem 

történetét 
 

   A héten, azaz október 2-8. között a beiratkozás 
ingyenes és a késedelmi díjat is elengedjük! 

Várjuk sok szeretettel régen látott és új 
olvasóinkat egyaránt! 

Október 12. 
1300-1700 

Október 18. 
1800 

Október 26. 
1700 

   Kézműves 
foglalkozás 

Vidám, őszi díszek papírból és papírgurigából 
A délután folyamán bármikor lehet csatlakozni! 

Nagy Gáspár és a forradalom emlékére készült 
ünnepi megemlékezés és kiállítás 

Nagy Gáspár a Hullámzó vizeken kereszt c. versciklusához König Róbert grafikus által készített 
linómetszeteit bemutató kiállítás. 

Helyszín: Hankó István Művészeti Központ 
Gyömrő, Fő tér 1/b. 

Népek és országok rendezvénysorozat legújabb 
állomása: Amerika 

Élményeiket elmesélik: Csánky-Kalenyuk Marianne és Kalenyuk Éva 

KÖNYVVÁSÁR 
Október 17-21. között hatalmas könyvvásárt tartunk, darabár: 50-150Ft! 

Helyszín: Városi Könyvtár, Gyömrő Táncsics M. út 43. 

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár október 31-én és november 1-jén az ünnepre való tekintettel zárva lesz! 
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Táncest 
a Kristály  

Duóval

– a keringőtől a 
rock and rollig –

a Hankó István Művészeti Központban
2017. október 14-én 17-23 óráig

Büfé, zene, tánc..
Belépőjegyek megvásárolhatók a művészeti  

központban 800 Ft-os áron.
Infó: 06-30-652-1052

hi.muvkozpont@gmail.com

A Hankó István  
Művészeti Központ 
programjai

Tisztelettel meghívjuk Önt  
és kedves Családját az

Aradi vértanúk 
kivégzésének alkalmából 

rendezett
városi megemlékezésünkre

2017. október 6-án, pénteken 18 órakor az Eskü térre
Ünnepi beszédet mond: Dr. Mezey Attila polgármester

Közreműködik: a GyömrőSzínház társulata

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Tisztelettel meghívjuk Önöket 
az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából 
rendezett 

városi megemlékezésre
2017. október 23-án, hétfőn 17 órára 

a Hankó István Művészeti Központba.
Ünnepi beszédet mond  

Dr. Mezey Attila polgármester

2017.  október 16-án,  18 órakor
Nyolcvan nap 

alatt  
a Föld körül

Fábry Sándor 
estje

Jegyek 3100 Ft-os áron 
 megvásárolhatók  

a művészeti központban,  
valamint a

tixa.hu oldalon.
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Próbáld ki magad híradósként a 
televíziótörténeti kiállításon!

A szeptemberi iskolakezdés a gyerekeknek elsősorban a tanulás, a 
„munka” időszaka, de időnként érdemes egy-egy délutánjukat, hét-
végéjüket élményekkel teli programokkal gazdagítani. Külön öröm 
ez olyankor, ha olyan kikapcsolódási lehetőséget sikerül találnunk, 
amely nemcsak a gyerekek, de minden korosztály tetszését elnyer-
heti.

Budapest nyolcadik kerülete bizo-
nyosan a főváros leghírhedtebb 
része. Gyakran hallunk kétes 
ügyekről, bizarr eseményekről, 
pedig Józsefváros ékkövét is meg-
találhatjuk ezen a környéken. A Kál-
vin tértől alig öt perc sétával érhet-
jük el az 1925-ben létrejött Magyar 
Rádió objektumait. Üzemépülete 
a hetvenes évek végén készült el, 
földszintjének egyik helyiségében 
régen ebédlő és konyha volt, mára 
azonban előkelőbb funkciót tölt be: 
A felújított, átalakított rész ad ott-
hont a Rádió- és Televíziótörténeti 
Kiállítóhelynek.

A tárlattal kapcsolatban Herpai 
András muzeológus mesélt arról, 
hogy miért is érdemes ellátogatni 
ide.

Mikor alakult a kiállítás, ��
mióta látogatható?

A Rádió- és Televíziótörténeti Kiál-
lítóhely 2011-ben a Magyar Rádió 
Hangmúzeum és a Magyar Tele-

vízió Technikatörténeti és Műsor-
múzeum egyesülésével jött létre. 
Később kibővült az MTI anyagaival 
és ezek után, 2015-ben alakult újjá, 
Rádió- és Televíziótörténeti Kiállító-
hely címmel.

Mitől más ez a kiállítás egy ��
hagyományos múzeumi 
gyűjteményhez képest?

Ez egy olyan gyűjtemény, amely 
a magyar rádiózás, televíziózás 
múltját bemutatva egy közösségi 
élményt is tud adni, régi technikai 
eszközökkel, régi rádiókkal, televí-
ziókkal, a műsorgyártásban hasz-
nált, és ahhoz szükséges eszkö-
zökkel.

Amiért érdemes ide eljönni, az 
a különleges módszer, amellyel 
betekintést tudunk nyújtani tab-
letek segítségével, interaktív ele-
mekkel, hang és képanyagokkal 
az élményt teljessé téve a rádiózás 
és televíziózás múltjába. Műkö-
dik egy szinkronstúdiónk, ahol ere-

deti, hatvan-hetvenéves kellékek-
kel felvételt készítve lehet kipró-
bálni a szinkronizálás folyamatát, 
amelyet egy QR kód segítségével 
saját e-mail címünkre is elküldhe-
tünk. Televízió-stúdiónkban pedig a 
Duna TV régi díszletei között ismer-
hetjük meg a hírolvasók életét, amit 
ki is próbálhatunk.

Milyen korosztálynak aján-��
lott a kiállítás, kiknek lehet 
érdekes?

Az iskolás korosztálytól kezdve 
bárki megtalálhatja kedvenc részét 
a gyűjteményből. Az idősebb gene-
ráció tagjai régi emléket találhat-
nak, a fiatalok pedig a régi emléke-
ket új köntösben, új megvilágítás-
ban tudják megismerni, ami nagy 
élményt jelenthet számukra.

Neked melyik a kedvenc tár-��
gyad a múzeumban?
Mindegyik a kedvencem! De 

egy-két érdekesebb eszközt kiemel-
nék, például az Orion 299-es hang-
versenyrádiót, ami a Törley csa-
ládé volt, a karperecrádiót, vagy 
a Marconi kamerát, ami a négyes 
stúdióban működött. Mindegyikhez 
sok-sok élmény fűződik, ezért nem 
is tudnám megmondani, melyik 
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az az egy eszköz, ami kedvenc 
lehetne, mert ez a gyűjtemény egy-
ségesen szolgálja a múltunk, jele-
nünk megismerését.

Mikor tekinthető meg a kiál-��
lítás?

Kiállításunk keddtől szombatig láto-
gatható, keddtől péntekig kilenctől 

Őszi napéjegyenlőség
A csillagászati ősz szeptember 21-én kezdődik, ezt nevezzük „őszi 
napéjegyenlőségnek”. A déli féltekén e napon kezdődik a csillagá-
szati tavasz. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyen-
lítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. 

Az őszi napéjegyenlőséggel hiva-
talosan is elkezdődik az ősz, mivel 
szeptember 21-én a Föld bolygó 
átlépi azt a határt, amikor az éjsza-
kák már hosszabbak, mint a nappa-
lok. Az őszi napéjegyenlőség csil-
lagászatilag általában szeptember 
22-re esik. 

A fény, a Nap erejének, tüzé-
nek csökkenése ekkor éri el újra az 
egyensúly állapotát: a nappal és az 
éjszaka egyforma hosszú. E naptól 
a sötétség válik erősebbé, a külvi-
lági tűz fogyásával a belső, befelé 
forduló, emésztő tűz nyer teret. 
Rövidülnek és hűlnek a nappalok, 
a sötét órák száma napról-napra 
növekszik, egészen december 
21-ig, a téli napfordulóig.

Az őszi napforduló ősi ünnep: 
a Földanya ünnepe, a beérett ter-
mésé, a gyümölcsöké, a szüreté és 

a megnyugvásé. Ilyenkor olyan földi 
javakkal ajándékoz meg minket a 
természet, melyekhez nem jutha-
tunk hozzá az év többi részében – 
friss mustot iszunk, friss diót, mogyo-
rót, lédús szőlőt, körtét, almát, répát, 
burgonyát eszünk.

Az ősi kelták Mabon-nak (aki a 
Földanya Istene) nevezték a nyári 

ötig, szombaton pedig tíztől este 
hatig.

Hogyan képzeled el a jövőt? ��
Milyen ötletek, tervek, kon-
cepciók vannak?

A következő években szeretném 
ezt a kiállítást kiegészíteni. Idő-
szakos kiállításokkal is készü-

lünk, éppen aktuális a szeptem-
ber 12-én megnyíló Abigél kiállí-
tásunk. Szabó Magda idén lenne 
száz éves, és arra gondoltunk, 
hogy mivel a Magyar Televíziónak 
volt egy nagyon sikeres sorozata, 
az Abigél, ennek a világát hozzuk 
most el ide, a kiállítótérbe.

Zilahi Zoltán

termés és a kemény munka befeje-
zésének ünnepét. Behozták az utolsó 
aratást, mielőtt még a tél magáénak 
követelte és fehér csöndbe burkolta 
volna a tájat. Ekkor ünnepelték meg 
azt a bő termést, amit a föld adott 
nekik.

Emlékezzünk mi is az ősi szoká-
sokra a szüret és az őszhez kötődő 
mulatságok idején! Gyönyörköd-
jünk az ősz színeiben kirándulása-
ink alkalmával, vegyük magunkhoz 
mindazokat a gyümölcsöket, vita-
minokat, amivel ebben a gyönyörű 
évszakban ajándékozott meg ben-
nünket a természet!

SZÉ
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Őszi immunerősítés  
természetes módszerekkel

Az őszi esős és hűvösebb napokon is szükséges, hogy jó kedvünk 
legyen, energiaszintünk magas legyen. Így fontos, hogy ebben az 
időszakban nagy figyelmet fordítsunk arra, hogy mit viszünk be a 
szervezetünkbe. 

A tapasztalatok alapján nyá-
ron nem fordítunk elég figyelmet 
szervezetünk vitamin- és ásványi 
anyag ellátottságára, így éppen az 
őszi időszakra ki is ürülnek a szer-
vezetünkből. Ez igaz a gyerme-
kekre is. Az időjárás változása mel-
lett az iskolai környezet, a nagyobb 
közösség hatására ők is gyorsab-
ban megbetegedhetnek.

Mivel erősítsük immunrend-��
szerünket?

Ahhoz, hogy távol tartsuk magunk-
tól a betegségeket, az immun-
rendszerünket kell megerősíte-
nünk. Az immunerősítésben az 
egyik legjobb vitamin a C-vita-
min. A C-vitamin antioxidáns és 
immunerősítő hatása nélkülöz-
hetetlen a szervezetünkben zajló 
fontos folyamatokhoz. A C-vita-
mint fogyaszthatjuk megelőzés-
ként, de már kialakult megbete-
gedés esetén is sokat segíthet a 
gyógyulási folyamatban. Mivel a 
C-vitamin már többféle formában 
is kapható – kapszula, tabletta, 
por – minden korosztály megtalál-
hatja a neki megfelelőt.

A másik immunerősítésben haté-
konyan használható vitamin a D-vi-
tamin. Magyarország lakosságá-
nak nagy része D-vitamin hiányos. 
Pedig ez a vitamin gyulladáscsök-
kentő, a csontok vitaminja, és hiá-
nya csontritkuláshoz vezet. Tanul-
mányok bizonyítják a D-vitamin inf-
luenza ellenes hatását is.

Mi segíthet még ilyenkor az ��
egészség megőrzésében?

Mind a felnőtteknél, mind a gyere-
keknél bevált természetes immun-
erősítő, vírus-, baktérium- és gom-
baölő a grapefruitmag kivonat. 
Hatékonyan alkalmazható felső-
légúti problémák kezelésében és 
megelőzésében, emésztőrendszeri 
bántalmaknál, de akár aromaterá-
piában is. Gyermekek esetén külö-
nösen fontos arra figyelni, hogy 
alkoholmentes formában szerez-
zük be.

Gazdag vitamintartalma, immun-
erősítő és antioxidáns hatása 
miatt a homoktövis is a segítsé-
günkre lehet. Magból készült ola-
jának antibakteriális, fertőtlenítő és 
gyulladáscsökkentő hatása van. A 
homoktövissel hozzájárulhatunk 
szervezetünk megfelelő vitamin-
szintjéhez is.

Ha valamilyen meleg italra ��
vágyunk…

Immunerősítés céljából fogyaszt-
hatunk különböző gyógyteákat is. 
Az egyik legismertebb ilyen gyógy-
tea a csipkebogyó. A csipkebo-
gyó nemcsak C-vitaminban gaz-
dag, de tartalmaz A, B, K vitamint 
és ásványi anyagokat is. A másik, 
szintén kiváló immunerősítő a kas-
virág vagy más néven echinacea. 
Gyógyteáknál érdemes figyelni a 
megfelelő elkészítésre, mert van-
nak olyan teák, melyek áztatásos 
módszerrel, míg mások forralásos 
módszerrel készíthetők el. Az elké-
szítés módja fontos a hatóanyagok 
megőrzése szempontjából.

A természet tárháza gazdag 
immunerősítő és betegség meg-
előző szerekből. Használjuk őket 
és őrizzük meg egészségünket ter-
mészetes módszerekkel!

Rádóczi Edina
Természetgyógyász  

– Fitoterapeuta
www.biogyogyaszat.hu
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Találkozás Janka Tarsókával és 
a Vén Vackorral, avagy kitűnők 
kirándulása Gödöllőn

Ködös, nyirkos reggelre ébredtek 
a Fekete István Általános Iskola 
tanulói, akik szeptember 18-án, 
hétfőn reggel indultak útnak, 
hogy látogatást tegyenek Erzsé-
bet királynénál Gödöllőn, illetve 
felfedezzék a Szent István Egye-
tem botanikus kertjének legkü-
lönlegesebb növényeit. 

Mire Gödöllőre ért a vidám csapat,  
– mert azért mégiscsak nagyszerű 
érzés tanítási időben egy jó társa-
sággal kirándulni – felszállt a köd, 
ragyogott a nap, és a pompás kas-
tély kitárta kapuját előttünk. 

Először a még csodásan zöldellő 
kastélykertben tettünk egy üdítő 
reggeli sétát. Bár személyesen 
nem találkoztunk Janka Tarsókával 
és Budai Imolával, de egy vidám 
kvíz keretében megtudtuk, hogy 
„ők” a kastélykertben élő védett 
növények.  

Ezután kezdetét vette az időuta-
zás: a gyerekek Erzsébet királyné 
családjának és udvartartásának 
„bőrébe” bújva járhatták végig a 
kastély termeit, megismerkedhet-
tek a királyi család mindennapjai-
val, szokásaival. Megtudták a többi 
közt azt is, hogy bár a kastély a 
királyi család pihenését szolgálta, 
Ferenc József mégis végig dol-
gozta napjait, kevés szabadidejé-
ben vadászott, és kizárólag ő lőhe-
tett vaddisznóra. Mindenkit elkáp-
ráztatott, hogy Erzsébet királyné, 
azaz Sisi milyen sokat adott a meg-
jelenésére. Csodás hajkoronájának 
megformálása naponta 3 órát vett 
igénybe és 30 éves kora után nem 
engedte magát lefestetni azért, 

hogy az emberek emlékében egy 
fiatal királyné alakja maradjon meg. 
A bálterembe érve a fiúk megtanul-
ták, hogyan kell táncra kérni kora-
beli módon a hölgyeket, a lányok 
pedig most már könnyedén el tud-
ják fogadni a felkérést. 

A kastélybeli látogatás után más 
jellegű érdekességek vártak ránk. 
A gödöllői egyetem mezőgazda-
sági karának botanikus kertjébe 
érkeztünk, ahol egy rendkívül tar-
talmas és érdekes szakvezetés 
keretében megismerkedtünk sok 
meglepően izgalmas és egzotikus 
növénnyel. A kertben található egy 
mammutfenyő, bambuszok, külön-
féle húsemésztő növények, külön-
leges alakú citrusfélék, valamint 
a kert híressége a  „Gödöllői Vén 

Vackorfa”, az ország és Európa 
legismertebb vadkörtefája, mely 
2013-ban a hazai Év Fája verseny 
győztese, illetve 2014-ben az euró-
pai Év Fája verseny ezüstérmese 
lett.

Tartalmas és mozgalmas napot 
töltöttünk Gödöllőn, hiszen a tör-
ténelem és a botanika, a múzeumi 
foglalkozás és a természetjárás 
egyaránt része volt a programunk-
nak. Tanultunk és figyeltünk, vetél-
kedtünk és beszélgettünk, sétál-
tunk és elfáradtunk, együtt voltunk! 
Jó volt!

Olaszné Kovács Andrea
Gyömrői Fekete István  

Általános Iskola

OKTATÁS
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Irány a Mars! projekt befejezése
OKTATÁS

A Gyömrői Weöres Sándor Álta-
lános Iskola a 2016/2017-es tan-
évben sikeresen pályázott az 
Emberi Erőforrások megbízásá-
ból az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által a Nemzeti Tehet-
ség Program végrehajtásának 
cselekvési programja alapján 
hirdetett, a matematikai, a ter-
mészettudományos, a technikai, 
digitális, valamint a szakmatanu-
láshoz szükséges kompetenciák 
erősítése a köznevelési intéz-
ményekben támogatására kiírt 
pályázaton.

A nyertes pályázathoz felépített, az 
egész tanévet átívelő programban 
20 diákunk 2 pedagógus (Antalné 
Csorba Katalin és Tusorné Fekete 
Éva) irányítása mellett széleskörű 
csillagászati és programozási isme-
reteket sajátított el.

A projekt során részt vettünk a 
Kutatók éjszakája programsoroza-
ton belül az Óbudai Egyetemen a 
Gyerekegyetem előadásán, illetve 
Robotika bemutatón. December-
ben érdekes beszélgetést folytat-
tunk Skype-n keresztül Jávorszky 
Gábor programozóval (Anglia, 
Oxford) a munkájáról, a progra-
mozás tanulásáról. Az egész éves 
munka során megismertük a Mar-
sot, Lego robotokat építettünk és 
programoztunk, és elkészítettük a 
mi Mars kolóniánkat. Ebbe a mun-
kába Klima Eszter tanárnő is bese-
gített a 2. félévben.

Májusban, 3 napos táborozáson 
vettünk részt Budapesten, a Csil-
lebérci Szabadidő Központban. A 
kirándulás során ellátogattunk a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont Konkoly Thege Mik-

lós Csillagászati Intézetébe, ahol 
Kiss László Igazgató Úr fogadott 
minket. Az óbudai Barátság Sza-
badidő Park területén található 
Polaris Csillagvizsgálóban Mizser 
Attila, a Magyar Csillagászati Egye-
sület főtitkára tartott egy előadást a 
csapatnak, majd távcsövön keresz-
tül megfigyeltük a Jupitert.

A csillebérci tábor területén is 
számos programon vettek részt a 
diákok: elkészítettük a Naprend-
szer kicsinyített változatát, űresz-
közöket építettünk, logikai felada-
tokat oldottunk meg, de volt csa-
patverseny, számháború, robot 
programozás és kertmozi is.

Munkánkat több fórumon is 
bemutattuk. A Digitális Tematikus 
Héten a felső tagozatos diákok 
nemcsak betekintést nyerhettek a 
munkánkba, hanem kipróbálhatták 
a Lego robotok programozását is. 
A Mars esten a szülők is megtekint-
hették az eredményeinket. 

A POK Tavaszi Pedagógus Napok 
keretében az érdeklődő pedagógu-
sokat hívtuk meg egy hangulatos 
programra, ahol ismertettük a projekt 
tematikáját, módszereit, eszközeit, 
és a gyerekek bemutatták a munká-
jukat: Mars (NASA) filmet lefordítot-
ták, feliratozták, bemutatták, hogyan 
képzelik a Mars kolonizálását, 3D 
eszközöket terveztek, Scratch játé-
kokat programoztak, Lego robotokat 
építettek és programoztak. 

A gyereknapon alsó tagozatos 
gyerekeknek mutattuk be az elké-
szült terepasztalunkat és a Lego 
robotok programozásának alapjait.

A projekt végére elkészült a pro-
jekttermékünk, a Mars terepasztal, 
és nagyon sok programot írtunk a 
felépített Lego robotjainkhoz. Mun-
kánkról, tevékenységeinkről vide-
ókat, képeket a blogunk (weores-
mars.blogspot.hu) galériájában lát-
hatnak.

Tusorné Fekete Éva, Antalné 
Csorba Katalin, Klima Eszter
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Rákóczi népe hagyományőrző 
tábor Sárospatakon

A Gyömrői II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola Rákóczi népe 
hagyományőrző csapata ezen a 
nyáron is Sárospatakon táboro-
zott a Magyarország Felfedezői 
Szövetség vezetőképző táborá-
ban. Ahhoz, hogy elmondhassuk, 
mi is történt a tíz napos tábor 
ideje alatt, Laza Máté táborzáró 
beszédéből idézek:

„Miről is szól ez az alkalom?
Egy számomra – és azt hiszem, az itt 
jelenlévők mindegyikének számára 
– felejthetetlen hét lezárása. A hét, 
amikor idő utaztunk Karoson, Árpád 
oldalán a visszacsapó íj segítségével 
legyűrtük a besenyőket; a hét, ami-
kor belebújtunk elődeink szerepébe 
Vizsolyon, és ugyan viszontagsá-
gos körülmények között, de közösen 
elértük a Biblia kinyomtatását. A hét, 
amikor bevettük Boldogkő várát; a 
hét, amikor ringatóztunk egy ladikon 
a Bodrog hullámain; a hét, amikor fel-
avattuk nemes ifjainkat a sárospataki 
Rákóczi-vár lovagtermében; a hét, 
amikor zötyögtünk a kisvasúton Pál-
háza és Rostalló között a gyönyörű 
környezetben, majd visszasétáltunk 
a tervezett végállomáshoz, a Kőka-
puhoz. A hét, mikor a vezetőkkel 
közösen a helyes vágányra állítot-
tuk és beindítottuk a Pro Patria Kol-
légium gőzmozdonyát. De ami a leg-
fontosabb, most itt vagyunk. Együtt 
határon belül és határainkon túl élő 
MAGYAROKKÉNT, BARÁTOKKÉNT 
egy nagy CSALÁDKÉNT.

Nem csak a hét programjait zárjuk 
le most. Ez az alkalom a hét során 
végzett munkátok megkoronázása, 
elismerése. Én személy szerint 
büszke vagyok rátok gyerekek, mert 
gyönyörű munkát végeztetek, fan-

tasztikusan viselkedtetek, bárhol is 
jártunk. Büszke vagyok fiatal veze-
tőitekre, akik mindenben mellette-
tek álltak, és segítettek nektek, hogy 
a helyes úton induljatok, azon is 
maradjatok, és megértsétek, átérez-
zétek szövetségünk szellemiségét. 
Végül, de nem utolsó sorban büszke 
vagyok az idősebb vezetőkre, men-
torokra, akik nélkül ez a remek hét 
nem jöhetett volna létre, és akik egy 
olyan kezdeményezésre adták foga-
dalmaikat, ami által a Magyarország 

Felfedezői Szövetség újra régi fényé-
ben ragyoghat.

A vezetők könyvét olvasva egy 
mondat rendkívüli módon megma-
radt bennem, aminek az aktuali-
tása megkérdőjelezhetetlen: »már 
nekünk is van történeti múltunk, 
hiszen itt vannak a szövetség hűsé-
gében megmaradt ifjak és felnőttek, 
akiknek hivatásuk a gyerekek sze-
retete, nevelése, akik a szövetség 
jövőjét teszik reményteljessé.«”

Badacsonyi Judit

2017.10.14., szombat

Bio vásár, tökös finomságok

Töklámpás faragó verseny 

Táncos és zenei fellépések

 

- Tökös sütik, tökmagos perec sütés 

- Tökös kalandpark 

 a Villa 

udvarán felállított NAGYSÁTORBAN 

Sztárvendég:

Hangos Banda

Kozma Orsi

14.00

15.00

15.30
tól

A rendezvény Fõvédnöke: Gyenes Levente
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Felelős kiadó: SIGNAL Média és Informatika 
Nonprofit Kft.

Főszerkesztő: Király Erzsébet
Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.

                     Megjelenik 6000 példányban
***

Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu  e-mail címre várjuk.
A magazin  a www.gyomro.hu weboldalon is olvasható.  

Várjuk fotóikat, cikkeiket!
A Gyömrő magazin szívesen fogadja az Ön fotóját 
is! Ha valamilyen helyi érdekességet lát, vagy úgy 

érzi, elkapott egy remek pillanatot, ossza meg 
velünk és több ezer olvasónkkal! E-mail címünk: 

ujsag@gyomro.hu

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
ingyenes ruhaosztást szervez

2017. október 5-én
csütörtökön 8.00−16.00 óráig,  

és október 6-án pénteken 8.00−12.00 óráig
a régi (Prause J.) Művelődési Házban
a Szent István út 65−67. szám alatt.

Szívesen fogadunk jó állapotú gyermek-felnőtt
ruhaneműt, háztartási eszközöket, játékokat.
Adományok átvétele október 4-én szerdán

9.00−17.00-ig a ruhaosztás helyszínén.
(Csak tisztára mosott, jó állapotban lévő  

ruhaneműt veszünk át).
Támogatásukat köszönjük!

Hirdessen a Gyömrő Magazinban!
Szeretné, ha vállalkozása biztosan eljutna min-
den gyömrői lakoshoz? Hirdessen a Gyömrő 
Magazinban! Több mint 6000 példányban megje-
lenő havilapunk garantáltan minden postaládába 
eljut, a visszajelzések alapján pedig a lakosság 
döntő hányada rendszeresen olvassa. Hirdetési 
méretek: ¼, ½ és egész oldal. A térség egyet-
len szolgáltatójaként csomagajánlat keretében 
lehetőséget nyújtunk akár nyomtatott, online és 
televíziós hirdetések megjelentetésére is! Ára-
inkról és a további paraméterekről érdeklődjön 
a hirdetes@signaltv.hu e-mail címen, vagy a 
0630/937-7128-as számon 9 és 16 óra között.

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

Biztonságban szeretné tudni értékeit?

• Magas fokú védelemmel ellátott,      
   változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:

- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.) 

- fióki nyitva tartási időben: 
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a) 
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.) 
   Várhatóan: 2017. augusztusától!                             

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért  
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy   
forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz.  
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

AKÁR A NYÁRI SZABADSÁG IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB  
IDŐTARTAMRA VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA  
SZÉFBÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

 http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html


