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Minden lapzárta napján megállapí-
tom, hogy szerkesztőbizottságunk-
nak ebben a hónapban is sikerült 
olyan témákkal feltöltenie magazi-
nunkat, amelyek nemcsak a lako-
sok helyi hírek iránti igé-
nyeit elégítik ki, hanem 
érdekes információkat, 
újdonságokat és hasz-
nos ismereteket is tar-
talmaznak. De mint az 
élet nagyon sok terüle-
tére, erre is érvényes, 
hogy igen szubjektív le-
het annak a megítélése, 
hogy mi számít jónak, 
érdekesnek vagy hasz-
nosnak.

Éppen ezért kérjük kedves lako-
sainkat, hogy ha szívesen olvas-
nának valamiről a Gyömrő Maga-
zinban, amit még nem érintettünk, 
vagy bármilyen témát hiányolnak 
lapunkból, ami szerintük másokat is 
érdekelhet, jelezzék ezt nekünk, és 
mi igyekszünk szélesíteni kínálatun-

kat. Észrevételeiket elküldhetik ne-
künk e-mailben az ujsag@gyomro.hu 
email címre.

A tavaszi napsugarakkal együtt 
elindultak városunk szabadtéri ren-

dezvényei is, amelynek 
örömére megjelent idei 
programnaptárunk. A 
2018-as évben tovább 
bővült a rendezvénykí-
nálat, idén is a pezsgő 
kulturális élet, a széles 
választék és a fergete-
ges programok jellemzik 
majd Gyömrőt. Annak 
érdekében, hogy min-
den lakosunk értesüljön 
rendezvényeinkről, má-

jusi lapszámunkhoz mellékletként 
csatoljuk a 2018-as Gyömrői Prog-
ramnaptárt. Érdemes átböngészni, 
hiszen minden korosztály találhat 
benne magának kedvére való prog-
ramot az év során.

Oldal-Benkő Zsanett
főszerkesztő

A hónap fotója

Tavaszi fények a Tőzegesen (Fotó: Baksa Boróka) 
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk értékeit, szépségeit, legismer-
tebb helyeit vagy eseményeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az 
ujsag@gyomro.hu e-mail címre kérjük elküldeni minden hónap 10-éig „A hónap 
fotója” tárggyal. Az e-mailben kérjük megadni a fotó készítőjének nevét, telefon-
számát és a kép címét. Minden hónapban a legjobbnak ítélt kép megjelenik a 
Gyömrő Magazin „A hónap fotója” rovatában.
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2018. április 16-án megtartotta az 
év harmadik rendes testületi ülé-
sét a képviselő-testület, melynek 
keretében – többek között – az 
alábbiakról döntöttek:

Szabadidős rendőrök 
idén is szolgálatban

Elfogadta a képviselő-testület a 
Gyömrői Rendőrőrs 2017. évi beszá-
molóját, amely szerint tavaly is jól ala-
kultak a közbiztonsági statisztikáink, 
hasonlóan a korábbi évekhez. Így vá-
rosunk igen biztonságosnak mond-
ható, a bűncselekmények száma 
messze a környék átlaga alatt van.

A képviselők döntöttek arról is, 
hogy idén is folytatjuk a tavalyi év-
ben elindított szabadidős rendőrök 
foglalkoztatását. A szabadidős ren-
dőrök a kiemelt időszakokban, el-
sősorban hétvégente, illetve az esti, 
éjszakai órákban nagyobb létszám-
ban lesznek jelen városunk központi 
területein. Az így szolgálatba állított 
egyenruhások kizárólag az önkor-
mányzat által megjelölt területeken 
teljesítenek szolgálatot, nem vezé-
nyelhetőek el szolgálatteljesítési he-
lyükről máshova.

Testületi hírek

Bizottság vizsgálja az 
orvosi ügyelet működését

A képviselő-testület a helyi orvosi 
ügyelet működésével kapcsolatos 
lakossági észrevételek megvizsgá-
lására ideiglenes bizottságot ho-
zott létre, elnökének Székely Attila 
képviselőt nevezte ki. A bizottság 
feladata, hogy az ügyelet tavalyi 
működése során felmerült lakossági 
észrevételeket objektívan vizsgálja 
meg, és készítsen jelentést az ered-
ményekről. Ezúton kérjük lakosain-
kat, hogy észrevételeiket juttassák 
el önkormányzatunkhoz elérhetősé-
geink egyikén!

Új pénztárépülete lesz a 
Tófürdőnek

Az idei évre tervezett beruházások kö-
zött szerepel a Tófürdő pénztárépüle-
tének átépítése is. A tervek között egy 
modern, kártyás fizetéssel is működő 
pénztárhelyiség és egy elektronikus 
beléptető rendszer is van. Ugyanakkor 
magának az épületnek a kialakításánál 
igyekeztünk megőrizni a Tófürdő bé-
kebeli múltjára utaló hangulatot. Az új 
főbejárati elrendezés lehetővé teszi a 
gyors beléptetést, így a nagy forgalmú 
nyári napokon remélhetőleg minél ke-
vesebb időt kell sorban állással tölteni 
a jegypénztár előtt.

Meghívó
Id. Pál Mihály

szobrászművész
Ifj. Pál Mihály

szobrászművész
Pál Gábor

képzőművész

három generáció munkáját bemutató kiállítására
a Csepel Galériába.

(1215 Budapest, Csete Balázs u. 15. • 06-1/278-0711)

A kiállítás megtekinthető 2018. május 4-ig hétfőtől csütörtökig 8–16 
óra között, pénteken előzetes bejelentkezéssel.
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ban a célok eléréséhez általában egy 
logikus út vezet. Ebben nem számít a 
pártállás. Volt olyan képviselő, aki azt 
mondta, hogy hat éve tagja a testü-
letnek, de vele még soha nem ült le 
beszélgetni egy polgármester. Ennyi, 
ilyen egyszerű. Talán egy történettel 
tudnám ezt érzékeltetni a legjobban. 
Nemrégiben egy sajtótájékoztató után 
testületi ülést tartottunk. Az ülés után 
pedig a képviselők zöme még ott 
maradt, és vagy két órát beszélget-

tünk. Nemcsak városi ügyekről, ha-
nem mindenről. Sportról, időjárásról, 
tudományról, magánéletről, vagyis 
mindenféléről. A vége felé a mellet-
tem ülő Tölli Laci odafordult hozzám, 
és azt mondta: „én most olyan jól ér-
zem magam, olyan jó így beszélgetni, 
és olyan jó, hogy nem kötelező utál-
ni egymást.” Úgy vélem ebben a kis 
sztoriban benne van minden.

• Miben jár más úton mint polgár-
mester?

Én úgy tekintek magamra, hogy pol-
gármesterként első vagyok az egyen-
lők között és nem több. Nem építek 
személyi kultuszt, nem sztároltatom 
magam. Úgy is mondhatnám, hogy én 
nem a Facebook és a média világában 
élek, hanem a valódi életem néhány 
mozzanata jelenik meg a közösségi 
médiában. Egyszerűen csak szeret-

„Első az egyenlők között”
Interjú dr. Mezey Attila polgármesterrel

Mezey Attila, polgármester

Egy kerek esztendő telt el a tavalyi 
időközi polgármesterválasztás óta. 
Az azóta eltelt egy évről, a követ-
kező évek terveiről kérdeztem vá-
rosunk polgármesterét. 

• Egy évvel megválasztása után 
kézenfekvő a kérdés: Hogyan 
értékelné röviden az elmúlt egy 
évet?

A legfontosabb célom volt békét te-
remteni a város közéletében. Úgy 
végezni hatékonyan a munkámat, di-
namikusan fejleszteni a várost, hogy 
közben ne borzolják botrányok a köz-
életet. 

Kikerülni az országos médiából, és 
csendben, de lakosainkra odafigyelve 
dolgozni. Sosem szerettem kisváro-
sunkban az ellenzék szót, mert egy 
ekkora településen nem törvényszerű, 
hogy ellenzéknek lennie kell. Sikerült 
megszüntetnem a sok problémát oko-
zó szembenállásokat, és végre közös 
célokért tudunk, közösen dolgozni. 
Szóval ellenzék nélkül dolgozhatunk, 
és erre büszke vagyok. Persze ehhez 
szükség volt az Ő támogató, pozitív 
hozzáállásukra is, mert csak így si-
kerülhetett. Úgy vélem tehát, hogy fő 
célkitűzésem teljesült. Minden más el-
ért eredmény és a jövőbeni hatékony 
munka erre épül. Szeretném minden-
kit megbecsülve, jól végezni a munká-
mat. Ezt nagyon őszintén mondom. A 
város élete pedig lendületesen halad 
tovább, rengeteg fejlesztésen dolgo-
zunk, épül, szépül a város.

• Mi kellett az ellenzék megnyeré-
séhez?

Roppant egyszerű dolgok. Nem ke-
resni a direkt konfrontációt és nem 
okot adni rá, vagyis szándékosan 
nem gyártani ellenzéket. Emellett csu-
pán meghallgatni a másikat, beszél-
getni, odafigyelni. Egy ilyen kisváros-

ném jól végezni a munkámat az itt 
élők érdekében. Egy hétköznapi em-
ber vagyok innen, Gyömrőről. Emel-
lett nagyon élvezem a demokráciát. 
Szó szerint élvezem, hogy közösen 
hozunk meg döntéseket, és szinte ki-
vétel nélkül konszenzussal, egyhangú 
szavazással. Olyan jó egyetértés után 
felállni az asztaltól. Sokkal jobb érzés, 
mint amikor többségi szavazással, az 
ellenfelet legyőzve diadalmaskodunk. 
Persze tudom, hogy sokan most 
megmosolyogják ezt a hozzáállást, de 
egy ilyen kisvárosban lehet jól működ-
tetni a demokráciát. 

• Ezt úgy értsem, hogy nem szeret 
önállóan dönteni?

Szó sincs róla. Van, amikor gyors, 
pragmatikus döntésekre van szükség 
a hatékony munkához. Sokszor hozok 
ilyet. Viszont más esetekben fontos a 
megvitatás, mások véleményének a 
meghallgatása és elfogadása. Sőt, 
vannak esetek, amikor pedig hasznos 
a döntések átengedése másoknak. A 
legfontosabb viszont ezen esetek kö-
zött az egészséges egyensúly megta-
lálása. Na, ez az igazi feladat!

• Mit tart az elmúlt egy év legna-
gyobb sikerének? 

Erre könnyű válaszolnom. Az egész-
ségház megmentését. Amit tényleg a 
sírból, a bezárásból hoztunk vissza. 
Ebben az ügyben tényleg kellett a jó 
ötlet, a helyes hozzáállás, a jó tárgya-
lási taktika, politikusok meggyőzése, 
ügyünk mellé állítása. A bezárásra 
ítéltségből sikerült egy hatalmas be-
ruházás előtt álló, fejlesztésre váró, 
fennmaradó intézményt csinálni. 

• Legnagyobb kudarc?
Talán az, hogy olyan helyről kapok tá-
madásokat munkám során, ahonnan 
a legkevésbé számítottam rá és a leg-

4

2018 ÁPRILIS2018 ÁPRILISPOLGÁRMESTERI HÍREK



kevésbé érdemlem meg. Ez elszomo-
rít, de nem tudom megoldani a hely-
zetet. Szóval ezt vehetjük kudarcnak. 

• Kedvenc projekt?
Ebből sok van. Például a mostani fá-
sítási program vagy a madárbarát ovi, 
hogy a kisebbekkel kezdjem. Illetve 
minden, ami gyermekekkel kapcso-
latos. A babacsomagok, az ovik, is-
kolák fejlesztése és mondhatnám úgy, 
hogy vesszőparipám a közétkeztetés 
javítása. Nagyobbakból pedig az utak 
fejlesztése. Már a 2006-os aszfalt-
programot is én irányítottam, és hogy 
úgy mondjam, megkedveltem az asz-
faltszagot. Remélem, lehet is majd mi-
nél többfelé érezni a városban, vagyis 
lesz útfelújítás bőven.

• Kedvenc munkahelyi feladat?
Mindenhol ott lenni, mindenre odafi-
gyelni! Legkedvesebb feladatom ha-
vonta az a két-három délelőtt, ami-
kor a babacsomagokat kézbesítem. 
Na, az tényleg feltöltődés. Ugyanígy 
kedvencem, amikor rendezvénye-
ken kell fizikai munkát végezni. Pa-
kolni, szerelni, dolgozni egész nap, 
hogy egy sikeres rendezvényt hoz-
zunk össze. Ezt nagyon élvezem. A 
beruházások irányítását is kedve-
lem. Vagyis ebből kiderülhet majd az 
olvasók számára, hogy nem a ked-
venc helyem az iroda.

• Legkevésbé szeretett munka?
Őszintén? A naponta néha több száz 
aláírás. Na, az elég unalmas, de hát a 

munkámhoz tartozik. A város hivatali 
teendői is a munkám része.

• Mennyiben tudja hasznosítani 
munkája során jogi doktori vég-
zettségét?

Állandóan és minden nap. Szinte min-
den, amit csinálok a jog valamely terü-
letéhez kötődik. Szerződések, közbe-
szerzések, hivatali ügyek, rendeletek 
alkotása, törvények alkalmazása. A 
jog használata behálózza a minden-
napjainkat. Sokkal hatékonyabban 
tudok így dolgozni, hogy nem kell ál-
landóan jogi tanácsokat kérni. Aminek 
pedig külön örülök, hogy nagyon sok 
hozzám forduló lakosnak tudtam se-
gítséget, tanácsot adni jogi ügyekkel 
kapcsolatos problémájukban.

• Milyen jövőt lát városunk előtt? 
Mit szeretne megvalósítani a kö-
vetkező években?

Egy összetartó, városát szerető kö-
zösséget szeretnék építeni. Hogy 
az itt élők szeressék ezt a várost, és 
érezzék jól magukat. Ehhez pedig kell 
a fejlődés, szép intézmények, gondo-
zott közterületek, sok rendezvény. Sok 
projekten dolgozunk most is. Új óvo-
dát kell építenünk, bővíteni a bölcsit, új 
iskolákhoz kell pénzt szereznünk, most 
adjuk be az útfelújítási pályázatot. Van 
olyan terület is, mely nem a mi felada-
tunk, de mivel lakosainkat érinti, kéz-
be kell vennünk. Ilyen a rendelőintézet 
fejlődése és ilyen a Posta fejlesztése 
is, mely az egyik legfontosabb célom. 
Most jelenleg pedig a Tófürdőnk új fő-

bejáratán és pénztárépületén dolgo-
zunk. Amikor maradandót alkotunk, 
fontos, hogy szépet is alkossunk. En-
nél az épületnél is szerettük volna, ha 
megjelenik Tófürdőnk múltja, békebeli 
hangulata. Ez csak egy kis példa, de 
szeretem, ha mindenhol odafigyelünk 
a részletekre. Fontos, hogy a fejlődés 
ne csak mennyiségi, hanem főleg mi-
nőségi is legyen.

• Ha már a fejlődésnél tartunk, 
Meddig növekedhet még váro-
sunk?

Szerintem eddig és ne tovább. Leg-
alábbis addig ne, amíg utol nem ér-
jük magunkat. Nagyon fontos, hogy 
minden lakosunknak színvonalas 
intézményi hátteret és ellátást tud-
jon biztosítani városunk. Kinőttük a 
postát, a helyi buszt, az óvodákat és 
iskolákat. Amíg ezeket nem sikerül 
felfejlesztenünk, addig nem szabad 
új lakóterületek bevonásában, vagyis 
parcellázásban gondolkodni. Már a 
most meglévők beépülése is túl nagy 
lakosságszám növekedést jelent. Meg 
kell állítanunk ezt a folyamatot, ha él-
hető kertvárosban szeretnénk élni. 
Folyamatosan küzdök a tömbházak 
építése ellen, hiszen legfőbb értékünk 
a szép, csendes, kertvárosi hangulat. 
Maradjunk is szép, zöld, szerethető 
békés kisváros, ahol az itt élők való-
ban élnek, és nem csak alvóvárosnak 
használják lakóhelyüket. Szeretném, 
ha minden Gyömrőn élő érezné, hogy 
polgármesterként értük dolgozom. 

Lakatos Melinda
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Változások településünk közlekedési rendjében
Gyömrő közlekedési helyzete 
egyre aggasztóbb képet mutat. 
Lakosságszámunk dinamikus 
növekedése a közútjainkon köz-
lekedő gépjárművek számának 
drasztikus növekedését idézi elő. 
Utcáink szélessége, minősége 
nem erre az igénybevételre lett 
tervezve. 

Eleink úgy gondolták, hogy a jól 
hasznosítható és értékesíthető telkek 
legyenek minél nagyobbak, az utak, 
utcák meg szükségesként az „egy 
szekér férjen el rajta” elvét követték. 
A kialakult településszerkezetet meg 
szinte lehetetlen megváltoztatni. Saj-
nálatos módon az újkori lakópark 
beruházók egy része nem követi az 
útügyi előírásokat, így sok bosszúsá-
got okoznak jelenlegi és jövőbeli la-
kosainknak. Szakértők bevonásával 
dolgozunk a közlekedési stratégián-
kon, amelyet egységes elvrendszer 
mentén igyekszünk megfogalmazni:
• minél több magánterületi parkoló 

kialakításának megkövetelése az új 
építésű lakásoknál

• minél több közterületi parkoló épí-

tése forgalmasabb helyeinken (pl. 
vasútállomás, közintézmények, 
üzletek stb.)

• minél több gyalogátkelőhely létesí-
tése forgalmasabb helyeinken (pl. 
SPAR előtt, Dózsa György úton, 
Táncsics Mihály úton stb.)

• közlekedési rend felülvizsgálata 
(településszintű és lokális)

• az akadálytalan és biztonságos 
közlekedés érdekében sajnos né-
hány utcánk egyirányúsítása

• településünket elkerülő, tehermen-
tesítő utak építése

• az átmenő tehergépjármű forga-
lom megszüntetése vagy tovább 
szigorítása.

Terveinkből kiviláglik, hogy nem-
csak az autósok közlekedési lehe-
tőségét szeretnénk javítani, hanem 
a gyalogosokra is kiemelt figyelmet 
szentelünk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
közösségi közlekedésünk is fejlődik. 
A Volánbusz már üzembe helyezte 
az új, alacsonypadlós csuklósbu-
szait a Monor-Gyömrő-Maglód-Bu-
dapest vonalon. Üröm az örömben 

Hodruszky Lajos, 
alpolgármester

az, hogy a 
szabálytalanul 
parkoló autók 
és az útvonal 
j e l l egze tes -
ségei miatt 
problémákba 
ütközik a bu-
szok közleke-
dése, aminek 
megoldására 
önkormány-
zatunk felajánlotta segítségét a Vo-
lánbusznak.

Idén folytatjuk a Táncsics Mihály 
úti parkolók építését. A II. Rákóczi 
Ferenc iskola előtti parkolók terve 
elkészült, engedélyeztetés alatt áll, 
nyáron indulhat a kivitelezés. Út-
jaink kátyúzását a téli fagyok után 
folyamatosan végezzük, a kifakult, 
megviselt közúti jelzőtábláinkat is 
folyamatosan cseréljük. Járdaké-
szítési és felújítási programunkat 
az idén is folytatjuk, erről bővebb 
információt hivatalunkban kaphat-
nak.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

A TC Hungary cégcsoporthoz tartozó  
Thermotechnika – Crown Cool Kft.

RAKTÁROS
munkatársat keres,  

egy műszakos időbeosztásban.

Munkavégzés helye: 
Budapest, XVII. kerületben a Pesti úton, az M0 közvetlen közelében.
Elvárások: 
• középfokú végzettség,
• minimum 2-3 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• kitűnő konfliktuskezelő, kommunikációs és problémamegoldó képesség,
• önálló, pontos és precíz munkavégzés, de ugyanakkor csapatjátékos 

hozzáállás,
• MS Office felhasználói szintű ismerete,
• „B” kategóriás jogosítvány,
• erkölcsi bizonyítvány.
Előny: 
• raktári szoftver gyakorlat (pl. NAV), valamint érvényes gyalogos 

targonca jogosítvány.
Amit kínálunk: 
• biztos munkahely egy több mint 30 éve a piacon lévő hazai cégnél,
• stabil, egymást támogató csapat,
• alkalmazotti jogviszony, cafeteria és céges mobiltelefon.
Jelentkezni: toborzas@tchungary.com e-mail címen lehet.

KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁSOKAT  
KERESÜNK A BUDAPESTI  XVII. KERÜLETBE!  
(AKÁR SZÁLLÁSSAL)

Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek és  
ingatlanok fenntartásával, valamint zöldfelületek üzemeltetési feladatainak 
elvégzésével foglalkozó gazdasági társaságunk munkatársakat keres!
A munkavégzés helye: Budapest XVII. kerület
A cég központja: 1173 Budapest, Gyökér u. 20.
Legfőbb feladatok:

• kertészeti gépek kezelése
• kert- és parkgondozási feladatok ellátása
• kaszálék, lomb, és egyéb zöldhulladék gyűjtése.

Amit kínálunk:
• biztos munkáltatói háttér, alkalmazotti munkaviszony
• alapbér és teljesítményarányos juttatás
• munkaruha és cafeteria ellátmány, utazási hozzájárulás
• csapatmunka.

Korlátozott számban a vidéki munkavállalók részére kedvezményes 
szállást tudunk biztosítani!
Előnyt jelenthet: „B” és/vagy „C” kategóriás jogosítvány, gyakorlat,  
azonnali munkakezdés.

JELENTKEZNI a Rákosmente Kft-hez eljuttatott  
önéletrajz megküldésével lehet.  

E-mail: postafiok@rakosmentekft.hu • Telefon: 06-1/253-0770
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Az országban negy-
venhetedikként avat-
kozhat be 2018. áp-
rilis 1-től önállóan 
a Gyömrői Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. Városunk 
önkéntesei a szom-
szédos Maglóddal 
együtt összesen har-
minckétezer ember biztonsága fe-
lett őrködnek. A minősítés ünne-
pélyes átadására március 29-én 
került sor a Hankó István Művé-
szeti Központban.

Dr. Bérczi László tűzoltó dandár-
tábornok köszöntőjében hangsú-
lyozta, a gyömrői egyesület sokat 
tett azért, hogy eljusson idáig. Szép 
teljesítmény, hogy elmondhatják ma-
gukról, az ország több mint hatszáz 
önkéntes tűzoltó egyesülete közül 
benne vannak abban az első ötven-
ben, amely jogosultságot szerzett 
az önálló beavatkozásra. Elmondta, 

Áprilistól önállóan is 
beavatkozhatnak tűzoltóink

hogy az egyesület által ellátott kör-
nyéken évi száz-százötven esemény 
van, és ezeknek nagyjából a felénél 
már eddig is dolgoztak az önkénte-
sek, innentől ezt hivatásos egység 
jelenléte nélkül is megtehetik. Az 
országos tűzoltósági főfelügyelő át-
adta Juhász Jánosnak, az egyesület 
parancsnokának az önálló beavatko-
zásról szóló dokumentumokat, illetve 
két egyesületi tagnak a tűzoltás ve-
zetésére jogosító iratot.

Hatalmas előrelépés ez tűzoltóink-
nak, büszkék vagyunk rájuk! Munká-
jukhoz erőt, egészséget kívánunk!

Forrás: BM OKF

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
Gyömrői Polgármesteri Hivatal –

Jegyzői Iroda
Tel.: 29/330-011, 012 126-os mellék

E-mail: polyak.erika@gyomro.hu

Kitüntető díjak a városi sportért 
végzett munkáért

Az idei Sportbálon, 2018. április 14-én 
városunk egyik legrangosabb elismeré-
sét, „Közéleti munkáért” járó kitüntető 
díjat vehetett át ünnepélyes keretek 
között ifj. Tóth János, id. Tóth János, 
Mazúr István és Márton Zoltán.

A kitüntetést mindannyian a váro-
si sportéletben, a labdarúgás és az 
utánpótlásnevelés, a gyermekek futball 
oktatása terén végzett több évtizedes, 
kiemelkedő munkájuk elismeréseként 
adta át nekik az önkormányzat nevé-
ben Mezey Attila polgármester. A díj 
átadásakor elmondta, hogy ezzel a ki-
tüntetéssel szerette volna tolmácsolni 

feléjük városunk, a szülők és a kezük 
alatt felnőtt sportoló generációk köszö-
netét, tiszteletét és szeretetét. Életútjuk 
eddig is eggyé vált a gyömrői labda-
rúgással, és városunk régi adósságát 
rótta le azzal, hogy ezt a munkát hiva-
talosan is elismerte.

BZs
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Vonattal tíz perc alatt Budapestre?
Remélem, mielőbb!

A kormány döntése révén meg-
kezdődtek a néhány éven belül 
megépülő Ferihegyi gyorsvasút 
tervezési munkái. Az ország leg-
modernebb vasútvonala lesz ez a 
Kökitől, vagyis a Kőbánya-Kispesti 
metró végállomástól a reptérig, és 
tovább Monorig. Különlegessége 
ennek az új tervezett vasútvonal-
nak, hogy 200 kilométer per órás 
sebességűre tervezik.

Úgy gondoltuk, hogy ha már Mono-
ron lesz a végállomás, szeretnénk 
Üllő és Gyömrő közé is kiharcolni 
egy megállót. Ha mi, gyömrőiek is 
használhatnánk az új gyorsvasutat, 
az nagy előnyt és alternatív utazási 
lehetőséget teremtene városunk la-
kosságának. Egy jól kialakított helyi 
buszjárat megoldaná, hogy gyorsan 
elérhető legyen a Gyömrő melletti 
megálló, illetve egy szép nagy P+R 
parkolóban sokan hagyhatnák autó-
jukat néhány perc autózás után. On-
nan pedig mindössze tíz perc lenne a 
Kőbánya-Kispesti metró.

Azért éltem ezzel a kezdeménye-
zéssel, mert nem szabad elszalasz-
tani ezt a történelmi lehetőséget. 
Jelenleg nem szerepel az előzetes 
tervekben a megállónk, viszont most 
még a tervezés kezdeti szakaszában 
járunk, így most még egyszerűen be-

tervezhető. Ezért örültem, hogy Kiss-
né Szabó Katalin, Üllő polgármestere 
is csatlakozott ebben a kezdeménye-
zésben hozzánk. A megálló kialakítá-
sával kapcsolatos kérelmet tartalma-
zó levelet már alá is írtuk, hogy minél 
előbb eljusson a megfelelő kezekbe. 
Üllő és Gyömrő együttesen csaknem 
35.000 lakost jelent, és ez megfelelő 
erőt és indokot ad kezdeményezé-
sünknek. Ráadásul mindkét város la-
kosságának ugyanolyan előnyöket je-
lent, mivel a tervezett megálló az Üllő 
felé vezető úton, a mostani Mánya-ré-
ti Rákóczi emlékmű mellett lenne.

Persze sokan mondták, hogy egy 
ilyen kezdeményezés sikere több 
mint kétséges. Ez igaz, de ahogy a 
képviselő-testületi ülésen elmond-
tam, polgármesterként nem tehetem 
meg, hogy meg sem próbálom. Több 
projektet sikerült már sikerre vinni, 
amit az elején sokan elveszettnek hit-
tek. Hadd említsem itt jó példának az 
egészségház ügyét.

Én bízom a sikerben, és Üllő pol-
gármesterével minden követ meg-
mozgatunk azért, hogy kilobbizzuk 
városainknak ezt a megállót. Ebben 
komoly szerepe lesz összefogásunk-
nak, amit ezúton is köszönök polgár-
mester asszonynak.

Dr. Mezey Attila
polgármester

Önkéntesek 
tisztították ki  

a Tófürdő 
medrét

Április 15-én vasárnap egy csapat 
önkéntes vállalkozott lakosaink 
közül arra a feladatra, hogy a Tó-
fürdő medréből a víz leengedése 
után ott maradt szeméttől meg-
tisztítsa a tavat.

Lakossági felvetés alapján Mezey 
Attila polgármester kérte fel a vá-
rosunkban élőket, hogy segítsenek 
a takarításban, miután a körbár át-
építése miatt le kellett engedi a Tó-
fürdő vizét, és nagyon sok oda nem 
illő dolog vált láthatóvá a homok-
ban. Vasárnap reggel az önkénte-
sek gumicsizmában, kesztyűvel, 
gereblyével, zsákokkal és talics-
kákkal felszerelkezve néhány óra 
alatt megtisztították a tó medrét a 
hulladékoktól.

A társadalmi munkában megvaló-
sult szemétszedésre azért volt szük-
ség, mert a városüzemeltető cég ke-
vés alkalmazottja nem tudott volna 
időben végezni a feladattal a tó vizé-
nek visszatöltése előtt. Köszönjük min-
den lakosunknak, aki hozzájárult, hogy 
nyáron már szemétmentes tóban úsz-
hassanak a gyömrői strandolók!

BZs
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’56-os emlékmű készül városunkban
Gyömrőn a magyar történelem több 
fontos eseményéhez kötődően állí-
tottak már fel emlékművet, egy igen 
fontos azonban mindeddig kimaradt 
a sorból. Ezt a hiányosságot pótolva 
városunk úgy döntött, hogy emlék-
művet állíttat az 1956-os forradalom 
hőseinek tiszteletére.

A felállítással kapcsolatos előkészítő és 
szervezési feladatok ellátására a képvi-
selő-testület egy emlékbizottságot ho-
zott létre, melynek tagja városunk két 
művésze, Pál Mihály szobrászművész 
és Simon László iparművész is. Az em-
lékmű tervezésével és kivitelezésével 
kapcsolatos tudnivalókról, valamint a 
bizottság munkájáról kérdeztem őket. 

• Mit lehet tudni az ’56-os emlékmű 
felállításának aktuális helyzetéről?

Simon László: Jelenleg még nagyon 
kezdeti fázisban van az emlékmű lét-
rehozásának folyamata. A bizottság 
megalakult a felkért tagokkal, akiknek 
valamilyen érintettségük van az ’56-os 
eseményekhez, vagy szakmai múltjuk 
miatt érdemesek a tagságra. Szeren-
csére a város szívügyének érzi, hogy az 
emlékbizottságban olyan emberek fog-
laljanak helyet, akiknek különböző vi-
lágnézetük ellenére egy dologban egy-
becseng az elképzelésük: szeretnék, 
ha az 1956-os események emlékére 
megalkotnánk egy emlékművet, ahol 
az áldozatok és hősök előtt leróhatják 
tiszteletüket városunk lakosai.

A rendelkezésre álló források egy fal-
ra készített emléktábla, egy dombormű 
megvalósítását teszik lehetővé. A terve-
zési és alkotási feladatokkal én lettem 
megbízva. A napokban készülnek el a 
domborműről az előzetes tervek, ame-
lyek a bizottság elé kerülnek.

• Hol szeretnék elhelyezni a dombor-
művet?

Pál Mihály: Az emléktábla megvaló-
sításának helyszínére több javaslat is 

érkezett, de döntés 
még nem született. 
Mindenképpen a vá-
rosközpontban sze-
retnénk elhelyezni, 
itt több lehetőség is 
felmerült. A legvaló-
színűbbnek a Pol-
gármesteri Hivatal 
régi épületének dél 
felé néző oldalfala 
tűnik, amely a mű-
vészeti központ felé 
néz. Ez egy optimális 
hely lenne a terve-
zett domborműnek, 
hiszen egy gyakran használt területen 
helyeznénk el. A Központi parkban lévő 
szoborkert megfelelő kultúrkörnyezetet 
biztosítana egy ilyen emléktáblának. A 
déli fekvés ideális a domborművek el-
helyezése esetén, mert onnan kapja a 
legjobb megvilágítást. 

Történelmi vonatkozása is indokolja a 
helyszínt, hiszen a gyömrői október 23-
ai események ehhez az épülethez köt-
hetők. Ami itt zajlott helyben, az ennek 
az épületnek a teraszán vagy a közelé-
ben történt.

• A tervek szerint milyen lesz az em-
lékmű?

Simon László: Terveim szerint a dom-
bormű egy vastag márvány vagy grá-
nit táblára lenne felhelyezve. Maga a 
dombormű bronzból fog készülni, de 
nem mintázva, hanem ötvöstechniká-
val kivitelezve, domborítva, kalapálva. 
Az emlékmű tartalmának tervezésekor 
olyan jelképeket használtam, amelyek 
mindenkinek az ’56-os eseményeket 
juttatják eszükbe. Mivel Gyömrőn nem 
voltak olyan nagy események vagy hő-
sök, akiknek egy egész emlékhelyet 
kellene szentelni, inkább magára a for-
radalomra és hőseire emlékezés a cél 
néhány szimbólum felhasználásával.
Pál Mihály: Városunkban valóban csak 
kisebb attrocitás történt azon a napon. 

A mai országzászló helyén akkor egy, 
az apám, id. Pál Mihály által készített 
szovjet katona szobra állt, akit a helyi-
ek csak Vaszilnak hívtak. Ezt a szobrot 
október 23-án ledöntötték, behúzták 
a tó vizébe, és a mai napig ott is van 
elmerülve az iszapban. A forradalom 
leverése után három embert vontak fe-
lelősségre, majd zártak börtönbe, akik 
jelen voltak a tüntetésnél, és ezt a szo-
bordöntést is az ő számlájukra írták. Il-
letve egy gyömrői halálos áldozata volt 
a forradalomnak, de őt is úgy érte a 
halál, hogy munkába menet tűzharcba 
keveredett Budapesten, és lelőtték. 

• Mikorra fog elkészülni az emlék-
tábla, amikor már a lakosok is lát-
hatják?

Simon László: A tervezés egy ilyen mű 
megalkotásánál csaknem annyi időt 
vesz igénybe, mint maga a kivitelezés, 
mert az a legidőigényesebb fázis az 
egészben, mire több lehetséges ötlet-
ből végül összeáll a kész anyag. Mivel a 
tervek hamarosan be lesznek mutatva 
bírálatra a bizottságnak, utána a meg-
valósítás egy gyakorlott művésznek 
már gyorsabban megy. Célunk az, hogy 
idén, 2018. október 23-án, a városi ün-
nepségen fel is lehessen avatni az elké-
szült emléktáblát.                           

BZs
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2018. április 8-án 
lezajlott az or-
szággyűlési vá-
lasztás. Az ered-
mények szerint 
Pest megye 07. 
számú választó-

kerületében, ahová városunk is tar-
tozik, 27 485 leadott érvényes sza-
vazattal a FIDESZ-KDNP jelöltjét, 
dr.  Szűcs Lajost választották meg 
ismét a lakosok, aki így a voksok 

2018. március 13-án Horváthné 
Dunaveczki Leona, Gyömrőn élő 
szociológus részére Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést adott át 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnökének meg-
bízásából. Leona a kitüntetést az 
előítéletektől mentes, pozitív szem-
léletű és együttműködő társadalom 
megteremtését, valamint a sérült és 
fogyatékkal élő emberek életminősé-
gének javítását önzetlenül szolgáló 
munkája elismeréseként vehette át.

2017. augusztus 20-án városunk 
önkormányzata is kitüntette Horváthné 
Dunaveczki Leonát. Gyömrőn végzett 
jótékonysági törekvéseiért, önkéntes 
munkájáért és az esélyegyenlőség 
érdekében folytatott tevékenységéért 
„Közéleti munkáért” járó emlékplaket-
tet vehetett át Mezey Attila polgár-
mestertől.                                  BZs

Ismét dr. Szűcs Lajos lett térségünk 
országgyűlési képviselője

Kitüntették  
a gyömrői látássérült 

szociológust

Gyermek- és háziorvosok szabadságolásai
Dr. Pongrácz Kálmán gyermekorvos rendelései május 3-4. elmaradnak. Helyettesíti: Dr. Kocsis Ilona

Dr. Kocsis Ilona gyermekorvos rendelései május 7-18. elmaradnak.
Helyettesíti: május 7-9.: Dr. Berla Zita, május 10-11. Dr. Pongrácz Kálmán,  

május 14. és május 16. Dr. Perlaki Mónika (Dr. Kocsis Ilona rendelőjében 13:00-15:00),  
Dr. Ágó Katalin (kedd: 13:30-15:30, csütörtök: 9:00-11:00, péntek: 8:00-10:00)

Dr. Berla Zita gyermekorvos rendelése május 20-án elmarad. Helyettesíti: Dr. Pongrácz Kálmán
Dr. Török Gábor háziorvos csak május utolsó hetében fog rendelni.

44,82%-át szerezte meg, és nyerte 
el ezzel újabb négy évre mandátu-
mát.

A választáson második helyen 
Sas Zoltán, a Jobbik jelöltje végzett 
29,54%-os eredménnyel, míg a har-
madik Nyeste Andrea, a DK jelöltje 
lett 14,26%-kal. A választáson való 
részvétel körzetünkben is magas 
volt, 70,92%. Sas Zoltán és Nyeste 
Andrea listáról sem szereztek man-
dátumot a Parlamentbe.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
• Magasépítés kivitelezésben jártas munkatársat keres a Gyömrői TÜF 

Nonprofit Kft. Érvényes ívhegesztői vizsga illetve „B” kategóriás jogosít-
vány feltétel. Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail címre várják.

• Kertészeti és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására munkatár-
sat keres a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. Kertészeti végzettség, gépkeze-
lői illetve „B” kategóriás jogosítvány feltétel.  
Önéletrajzokat a kht@gyomro.hu e-mail címre várják.

• Strandolhatsz egész nyáron, és még pénzt is kapsz érte! Gyere hoz-
zánk úszómesternek! Előre tervezhető, rugalmas munkabeosztással. 
A jelentkezés feltétele kiváló úszástudás. Előnyt jelent az úszómester 
képesítés, de ha nem vagy még úszómester, kiképzünk! Napi 12 óra 
munka, munkavégzés helye: Gyömrő Tófürdő 
Jelentkezés az info@wszfi.hu e-mail címen.

• Ipari motoros fűkaszával dolgozni tudó munkavállalókat keresünk!
Jelentkezés: kht@gyomro.hu  
2230 Gyömrő, Táncsics M. út 65.

Dr. Szűcs Lajos
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Pünkösdhétfő

Templomfelújítás

A Gyömrői Református Gyüleke-
zet nevében szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit Pünkösdhétfőn 
10 órára a Tőzeges-tó partjára!

Pünkösd ünnepén az apostolok ki-
mozdultak házukból és kiléptek az 
emberek elé. Istentől kapott bátor-
ságuk segített, hogy kimozduljanak 
a komfortzónájukból, s a keresztyén 
vallást elindítsák világkörüli útjára.

Idén mi is követjük a régiek pél-
dáját, és sátorok alatt, a tóparton 
tartjuk istentiszteletünket. Tudjuk, 
vannak, akik nehezen lépik át a 
templom küszöbét. Kiváló alkalom 

arra, hogy messziről, vagy éppen 
közelről, ahogy tetszik, megnézzünk 
egy református istentiszteletet. Be-
kukucskáljunk egy gyülekezet életé-
be. A résztvevők istentisztelet után 
maradhatnak egy kis sütizésre.

Várunk mindenkit szeretettel!

A napokban zajlik Gyömrő egyik 
ékességének, a református temp-
lomnak a felújítása. Vannak látvá-
nyos munkálatok, ilyen 
a külső falak és a torony 
festése, az oszlopok tisz-
títása. A látványos mun-
kák mellett zajlik kevésbé 
szembetűnő felújítás is. 
Villanyszerelési munkála-
tokat végeznek, a tetőze-
ten is javítanak. A temp-
lombelső is megújult. A 
padokba apró fogasok 
kerültek, ahová a táskákat 
akaszthatják az odaérkezők. Megújul 
a toronyba vezető lépcső is, így már 
a Gyömrőre érkező turisták onnan is 
körbenézhetnek a városunkban.

Egy ilyen gyönyörű műemlék fel-
újítása nagy teher és feladat. De 

közben tudjuk, szolgálunk ezzel a 
városunknak is. Szolgálunk a gyüle-
kezetünknek, hiszen a templom nem 

csupán műemlék, hanem 
egy élő gyülekezet ottho-
na. Szolgálunk a felújítás-
sal elsősorban Istennek, 
hiszen szeretnénk, ha 
nem múzeum, hanem az 
Úr háza lenne ez a domb-
ra épült szakrális épület.

Május 26-án, szom-
baton 16 órakor adunk 
hálát Istennek az akkorra 
minden bizonnyal elké-

szült templomért. Ez egyben a most 
álló épület alapkőletételének 200. 
évfordulója; és a tavaly elkészült új 
orgonánk felavatása is lesz.

Csűrös András
lelkipásztor

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik szeretett halottunk, Varga 
Imre temetésén részt vettek, virágaikkal fejezték ki együttérzésüket.

Köszönetünket fejezzük ki Garamszegi Sándor temetkezési vállalko-
zónak és munkatársainak a segítségnyújtást, a Katolikus Egyház dolgo-
zóinak a fájó percek enyhítését. 

Varga Imréné és családja

Gyógyszertári 
ügyeleti rend
Minden hétköznap

Hétfő-péntek 19.00-22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár

Április 30–Május 1.  
8.00-16.00

Kehely Gyógyszertár

Május 5-6.
Szombat 12.00-22.00,  
Vasárnap 8.00-22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Május 12-13.
Szombat 12.00-22.00,  
Vasárnap 8.00-22.00
Kehely Gyógyszertár

Május 19.
Szombat 12.00-22.00

Humanitas Gyógyszertár

Május 20.
8.00-16.00

Humanitas Gyógyszertár

Május 21.
8.00-16.00

Kehely Gyógyszertár

Május 26-27.
Szombat 12.00-22.00,  
Vasárnap 8.00-22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Szent Erzsébet Gyógyszertár: 
Erzsébet utca 4. (29/333-680)

Kehely Gyógyszertár:  
Jókai u. 1. (29/330-827)

Humanitas Gyógyszertár:  
Simon M. tér 1. (29/330-023)
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Zöldhulladék szállítás változása

Tisztelt gyömrői Ingatlantulajdonosok!

Ilyenkor tavasszal, amikor pillana-
tok alatt kivirágzik és szárba szök-
ken minden, a fű gombamód elkezd 
nőni, a kertekben tetemes zöldhul-
ladék képződik, felmerül a kérdés: 
Mi legyen a zöldhulladékkal?

A szemétszállítás centralizálásával 
kikerült az önkormányzatok feladatai 
közül a helyi kommunális-, zöld- és 
újrahasznosítható hulladék elszállí-
tása. A szolgáltató egyoldalúan mó-
dosította az ingyenesen elszállított 
zöldhulladék mennyiségét, és alkal-
manként innentől csak 2 db zsáknyit 
szállít el térítésmentesen, a többi 
zöld zsákért borsos árat kell fizetni. 
Akinek nagyobb kertje van, annak 
számára jelentős összeget fog ez je-
lenteni. Ez a teher leginkább a kisjö-
vedelműeknek és kisnyugdíjasoknak 
jelent majd problémát.

Óhatatlanul újra előjön a zöldhulla-
dék égetésének gondolata. Legyen 
vagy ne legyen? Ha lenne, akkor 

mely napokon legyen, délelőtt vagy 
délután? Ez az a kérdés, amely ala-
posan megosztja településünkön élő 
lakosaink véleményét. Az égetés elle-
ni legfőbb érv környezetünk védelme. 
Az is igaz, hogy a sűrűbb népességű 
lakóterületeink aprózódó, sokszor 
zsebkendőnyi zöldfelületeinél nem ér-
zékelhető a fenti probléma.

A legjobb megoldás a komposz-
tálás lenne minden érintett portán. A 
zöldhulladék ilyen fajta hasznosítása 
teljesen környezetbarát, viszont jóval 
több munkával és gépesítéssel jár. 
Ugyanis a levágott gallyakat komposz-
tálás előtt – a levelekkel és fűnyese-
dékkel ellentétben – apróra szükséges 
darálni. Célszerű lenne a szükséges 
eszközökre pályázati lehetőséget köz-
pontilag biztosítani, így segítve a lakos-
ságot, hogy minél dinamikusabban 
átállhasson mindenki a korszerű kom-
posztálási módszerekre.

Az olyan zöldhulladék, amely ví-
russal, gombával vagy egyéb módon 

van fertőzve, ellenőrzött körülmé-
nyek között elégethető. Ennek mód-
ja a következő: bejelentést kell tenni 
a Polgármesteri Hivatalban a prob-
léma megnevezésével. Az égetésre 
kijelölt időben közterület-felügyelőink 
ellenőrzik, hogy valóban a fertőzött 
zöldhulladékot égetik-e.

A továbbiakban olvasható tájé-
koztató a szolgáltató által közzétett 
összes információt tartalmazza, kér-
dés esetén az általuk megadott el-
érhetőségeken célszerű érdeklődni.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális (háztartási) szilárd, az 
újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjté-
séről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Ünnepnapra eső kommunális hulladék szállítás áthelyezések:
2018. 12. 25. (kedd) helyett 2018. 12. 28. (péntek)
2018. 12. 26. (szerda) helyett 2018. 12. 29. (szombat)
2019. 01. 01 (kedd) helyett 2019. 01. 04. (péntek)
További napokon a megszokott rend szerint történik a szemétszállítás, az ün-

nepnapok nem befolyásolják a kommunális hulladék begyűjtését 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2018.

Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
6.; 20. 4.; 18. 1.; 22. 6.; 20. 10.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 9.; 23. 7.; 21.

Gyűjtési időszak: egész évben a fenti táblázatban megjelölt napokon az egész településen
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 

szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on 

történik! (Szent István u. 26. – COOP áruház mellett)
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komm. 
hulladékgyűjtés 

napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2018.
Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

hétfő 7.
4.; 18. 1.; 22. 6.; 20. 3.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 9.; 23. 7.

kedd 14.
szerda 21.

11.; 25. 8.; 29. 13.; 27. 10.; 31. 14.; 28. 12.; 26. 16.; 30. 14.
csütörtök 28.

Gyűjtési időszak: egész évben a fenti táblázatban megjelölt napokon
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényt, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. ál-

tal térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 
70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben) a zöld zsák mellé helyezze ki 
az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. 
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv alá-
írása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvé-
teléhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák 
árával megegyező: 361 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű meg-
vásárolt zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz 
menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igé-
nyelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím ügyfélfogadás telefon/fax e-mail honlap

Gyömrő
Táncsics M. u. 65.

H: 13.00 – 17.00
Sze: 8.00 – 15.30

(ebédidő: 12.00-12.30)
– – –

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd,  

Pesti út 65

H: 8.00 - 20.00
K- Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@
dtkh.hu

www.dtkh.hu

Megújult a Bóbita Óvoda honlapja
Örömmel tudatjuk, hogy óvodánk, a Gyömrő Város Önkormányzat 
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda honlapja teljesen megújult. Új kön-
tösben, új stílusban vár minden érdeklődőt. A honlapon információt 
kaphatnak óvodáink szemléletéről, pedagógiai programunkról. A kö-
telező dokumentumaink mellett csoportjaink, munkatársaink, aktuá-

lis híreink és elérhetőségeink is megtalálhatók.
Itt szeretnénk köszönetet mondani, Dr. Grünwald 
Imrének, akinek a segítsége nélkül ez a honlap nem 
jöhetett volna létre.
Megújult honlapunkat a www.aranybobita.hu 
címen érhetik el.
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Makk Marci Egészséghét óvodáinkban
2018. április 9-13. között ötödik éve 
rendeztük meg a Mesevár, Varázskert 
és Kastélydomb Óvodában a Pedagó-
giai programunk egyik alappilléreként 
szereplő, egészségnevelés által inspi-
rált Egészséghetet. Minden évben egy 
teljes héten keresztül szervezünk olyan 
programokat, amelyek célirányosan az 
egészséges életmóddal, egészséges 
táplálkozással és az egészség megőr-
zésével foglalkoznak. Valljuk, hogy nem 
lehet elég korán közvetíteni a gyerme-
kek felé az egészségünk védelmének 
fontosságát. A délelőttök folyamán 
különböző előadásokat, az óvó nénik 
előadásában mese dramatizációt, tor-
nákat, közös mozgásokat szerveztünk 
a gyermekeknek. Közösen gyümölcs-
salátát készítettünk, kenyeret, sajtot sü-
töttünk és zöldségeket pároltunk. 

Csütörtök este a Hankó István Mű-
vészeti Központ és óvodáink Alapít-

ványainak támogatásával két előadót 
hívtunk meg: Dr. Kádár Annamária 
egyetemi adjunktust, pszichológust, 
aki Az önbizalom és küzdőképesség 
megalapozása gyermekkorban címmel 
tartott előadást, és Kozma-Vízkeleti Dá-
niel család-pszichoterapeutát, aki a Jó 
fej Társ - jó fej szülő? Az önbizalom és 
a párkapcsolat témájában beszélt. Már 
a két előadó személye is garantálta a 
sikert, és nagyon örültünk, hogy sok 
szülő és pedagógus ellátogatott erre 
az estre, valamint, hogy a környező te-
lepülésekről is eljöttek meghallgatni az 
előadásokat. Úgy gondolom, nagyon 
sok új információval, gondolattal lettünk 
gazdagabbak.

Az Egészséghét záró akkordjaként 
pénteken a központi parkba szervez-
tünk közös családi rendezvényt. A szín-
padon folyamatosan felléptek városunk 
tehetséges fiatal táncosai a táncstílusok 

széles palettájáról. Finom és mégis na-
gyon egészséges ételeket és italokat 
kóstolhattak a gyerekek, kutyákat simo-
gathattak, egy tűzoltó- és mentőautó-
val is megismerkedhettek közelebbről. 
Frissítő váll- és talpmasszázsra is volt 
lehetőség, de foci és arcfestés is várta 
a kisgyermekeket. Az óvó nénik pedig 
sokféle játékkal, trambulinnal, ugráló 
várral várták a gyermekeket. 

Köszönjük a cégeknek, pénz-
intézménynek, a Szülői Munkakö-
zösségnek és az összes szülőnek 
a támogatást. Külön köszönöm a 
kollégáimnak azt a sok energiát, öt-
letet és munkát, amellyel segítették 
a program létrejöttét és megvalósu-
lását. 

A Mesevár, Varázskert és Kastély-
domb Óvoda összes dolgozója nevé-
ben:

Szabó Judit, óvodavezető

Újra nyertek a Varázskert Óvoda „kis művészei”
Több éve tevékenykedünk a Va-
rázskert Óvodában „Kreatív Mű-
hely” néven tehetséggondozó 
csoportunkkal. 2017 tavaszán 
nagyon örültünk az ORFK rajz-
pályázatán elért országos IV. he-
lyezésünknek, ezen felbuzdulva 
a 2018-as évben is pályáztunk, 
mégpedig a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet által „Mátyás az Igaz-
ságos” témakörben kiírt országos 
pályázatra. 

Két héten keresztül szinte minden 
nap ezen dolgoztunk. Munkájuk té-
májaként a gyerekek végül az ins-
pirációként elmesélt „Mátyás király 
és az udvari bolond” című mesét 
választották.  Nagyon sok anyagot 
gyűjtöttünk a témakörben: egy 100 
éves történelmi könyvet nézeget-
tünk, meséskönyvet lapozgattunk. 

Megvizsgáltuk a Mátyás ki-
rályról készült domborműve-
ket, címerét, címermadarát, 
korabeli pénzeit, ruházatát, 
híres babérkoszorúval való 
ábrázolását. Megbeszéltük 
külsejének jellegzetes voná-
sait. Vegyes technikákkal, 
zsírkrétarajz, színes ceruza-
rajz, akrilfestés, vágás-ra-
gasztás, filctollal kontúrozás 
felhasználásával készítettük 
el A3-as méretű képünket.

Örömmel vettük a hírt, hogy Kü-
löndíjban részesültünk óvodás ka-
tegóriában. Az elkészült alkotásokat 
a március 15-i ünnepségsorozat ke-
retében Budapesten a Várkert Bazár-
ban állították ki. Természetesen nagy 
volt az öröm, és kis művészeinkkel 
útra keltünk, hogy élőben is meg-
csodálhassák az illusztris bemutatót. 

Büszkén sétáltunk végig a kiállítóter-
men. Különdíjunk két értékes és gyö-
nyörűen illusztrált mesekönyv lett.

Úgy gondoljuk, hogy ezt a félévet 
egy rangos, színvonalas, lélekmelen-
gető, történelmi múltunkat felidéző 
munkával tudtuk lezárni.

Jóljárt Tünde, óvodapedagógus
Schlott Brigitta, óvodapedagógus

Szabó Judit, óvodavezető
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Tavaszi hírek a Weöres iskolából

„Játsszunk fizikát!” verseny

Az elmúlt időszakban tartalmas, 
eseménydús programokat való-
sítottunk meg intézményünkben. 
Március elején tankerületi szintű 
szervezésben Hochreinné Kókai 
Ibolya kolléganőnk koordinálásá-
val valósult meg dr. Kádár Anna-
mária előadása, amely a mese-
pszichológia rejtelmeibe vezetett 
be minket. 

Angol nyelvi regionális verseny kere-
tében 70 diák mérhette össze nyelvi 
tudását. A verseny szervezője, öt-
letgazdája Reichterné Kertész Csil-
la kolléganőnk. A területi Weöres 
Sándor rajz és szavalóversenyen 
szép számban mérhették össze 
tudásukat a környező település di-
ákjai, melyet Kajli Edit munkakö-
zösség-vezető irányításával humán 
munkaközösségünk szervezett.

Oktatásirányításunk fontos neve-
lési célnak tartja, hogy gyermekeink 

ismerjék meg a határon túli magyar 
lakta területek kultúráját, történel-
mét. 2013 óta a Határtalanul pá-
lyázat keretében 7. osztályos diá-
kok vehetnek részt ingyen ezeken 
a programokon. Ebben a tanévben 
két hetedik osztályunk márciusban 
a Délvidéken töltött el négy napot, 
a másik két osztály pedig a Felvidék 
gyönyörű tájaival, történelmével is-
merkedik. Április elején látogatott el 
az Erasmus pályázat keretében 12 
diákunk és 2 pedagógusunk Szicíli-
ába, 3 kollégánk pedig április végén 
utazik Erasmus pályázat keretében 
Isztambulba. Május elején Székely-
keresztúrra látogatnak el néptánco-
saink tánctalálkozóra.

Bázis intézményként is műkö-
dünk a térségben, műhelyfoglal-
kozásokon folyamatos tovább-
képzéseket tartunk a tankerület 
pedagógusainak. A Nemzeti Tehet-
séggondozó Program keretében két 

projekt megvalósítása zajlik intéz-
ményünkben. Az Alkossunk 3D pro-
jektnek köszönhetően diákjaink a 
3D nyomtató alkalmazásához szük-
séges programozási ismeretekkel 
gazdagodnak, míg a másik projekt 
segítségével nagy mennyiségű fej-
lesztő játékot sikerült beszerezni, 
mind a tehetséggondozás, mind a 
fejlesztés területére. Szervezeti mű-
ködésünkben is történt előrelépés, 
mivel április 1-től iskolapszicholó-
gus kezdte meg munkáját intézmé-
nyünkben.

 A mindennapi teendők mellett a 
tanév hátralévő részében még sok 
tartalmas programban vehetnek 
részt diákjaink. Intézményük életé-
ről a weoresiskola.hu honlapunkon 
vagy a Weöres Sándor Általános 
Iskola Gyömrői Facebook oldalán 
tájékozódhat.

Spaitsné Rónaszéki Mária
intézményvezető

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Csongrád megyei Csoportja és a Sze-
gedi Tudományegyetem Fizikai Intéze-
te 2018-ban már XIX. alkalommal hir-
dette meg a háromfordulós „Játsszunk 
fizikát!” versenyt fizikai kísérletekből 
általános- és középiskolás diákok szá-
mára. 

Iskolánkból egy csapattal vet-
tünk részt, ami hat héten keresztül 
folyamatos készülést jelentett, há-
rom kísérletünkről készített videót a 
YouTube-ra is feltöltöttük. Meghívást 
kaptunk az április 6-i eredményhirde-
tésre, és egy kísérlet bemutatására is 
felkérték a csapatunkat. 

A „Játsszunk fi-
zikát” versenyen 
az általános isko-
lai korcsoportban 
II. helyezést ért 
el csapatunk. Ver-
senyzők: Bányász 
Zsuzsanna, Rom-
hányi Szabolcs és 
Török Soma 8. osz-
tályos tanulók, fel-
készítő tanár: Sza-
bóné Szőcs Erika.

Idén a „Játsszunk fizikát!” verseny 
része lett az SZTE TTIK által életre 
hívott „Kreatív Tudományos Program 
Középiskolásoknak” rendezvénynek. 
A versenyeken a legjobb eredményt 
elért tanulókat és a felkészítő tanárokat 
a teljes rendezvényre is meghívták. A 
kétnapos program alatt a fizikaverseny 
mellett középiskolásoknak szóló ma-
tematikai és informatikai verseny, fiatal 
mérnökök, informatikusok előadásai 
valamint egyéni és csapatjátékok is 
színesítették a rendezvényt.

Nagyon örültünk a meghívásnak, az 
elért jó eredménynek. A programokon 
a két nap alatt remekül szórakoztunk, 
és hasznos, új ismereteket szereztünk.

Bányász Zsuzsanna,  
Romhányi Szabolcs, Török Soma 

8. osztályA kísérlet bemutatása a Szegedi Tudományegyetemen
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Táncest 
a Kristály Duóval

a keringőtől a rock and rollig
a Hankó István Művészeti  

Központban
2018. május 12-én  

17–22 óráig
Büfé, zene, tánc!

Belépőjegyek megvásárolhatók
a művészeti központban  

800 Ft-os áron.
Infó: 30/652-1052,  

hi.muvkozpont@gmail.com

27. Tour de Gyömrő 
Kerékpárverseny és családi nap

2018. június 10.

A „Jó Hátszelet” életmódváltozást se-
gítő alapítványunk most is várja szere-
tettel a város apraját, nagyját.

Családi napon családi és ovis futammal, kirakodó vá-
sárral, a színpadon látványos műsorokkal, a tombolán 
rengeteg ajándékkal várjuk a sportolni és kikapcso-
lódni vágyókat.

Erre az ese-
ményre az egész 
országból érkez-
nek versenyzők, 
szurkolók, hiszen 
ez az Amatőr Ke-
rékpáros Szövet-
ség versenysorozatának 7. állomása.

Budapest Főiskolai és Egyetemi Bajnokság helyszí-
ne, mellyel tovább növeljük a rendezvény színvonalát.

További friss információk a www.tourdegyomro.
hu oldalon és a Facebookon olvashatók!
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a már meglévő tudásukat tovább 
fejleszteni.  

Mint önálló szakosztály, a gyömrői 
lányok is elkezdték a 2017/18. évi ta-
vaszi szezont, és jelenleg a 4. helyen 
állnak a Pest-megyei bajnokságban, 
ami nagyszerű eredménynek számít, 
mivel ez az első évük a ¾-es 8+1-
es bajnokságban. A lányok azon-
ban magasabb szinten kívánják a 
munkát folytatni, melynek jegyében 
a 2018/19. évben már a Budapesti 
Labdarúgó Szövetség nagypályás 
10+1-es bajnokságában (is) tervezik 
az indulást. Mindez azon nagy céljuk 
előszele, hogy idővel sikerüljön az 
NB2-ben futballozniuk.

Ehhez és az egész gyömrői lány/
női labdarúgás fejlődéséhez és 
céljainak eléréséhez klubunk szak-

Mezey Attila, 
Gyömrő vá-
ros polgár-
mestere és 
régi mento-
rom, Hár-
shegyi János 
sport és mé-
diaszakértő 
is ellátoga-
tott verse-
nyünkre. Az 
érmeket, ok-
leveleket és kupákat a meghívott 
vendégek adták át a gyerekek nagy 
örömére. Számtalan érem született 
Gyömrői részről. kettőt mégis ki-
emelnék közülük. A legeredménye-
sebb lány versenyző ezúttal  Kele 
Brenda, míg a legeredményesebb 
fiú versenyző Székely Bendegúz lett. 
Nagyon nagy köszönet a szülőknek, 
hogy türelemmel, szorgalommal és 
kitartással támogatják gyermeküket 

Focis hírek
Új év, új kezdet sok bizakodással

Harcművészeti verseny már ovisoknak is

Ahogyan azt már korábban meg-
írtuk, tavaly ősszel az UFC Gyöm-
rő és a Ferencváros partnerségi 
szerződése értelmében klubunk az 
őszi idényt már az FTC Utánpótlás 
Regionális központ rendszerében 
kezdte meg. Ennek megfelelően az 
idei évben az UFC Gyömrő szak-
mailag új alapokra került, melynek 
következtében és összhangban az 
előbb említett együttműködéssel, az 
egyes korosztályok átszerveződtek. 
Jelenleg 15 szak- illetve korosztály 
működik a klubnál, ami lefedi mind 
a fiú- és lánycsoportokat, mind a 
nagypályás valamint a futsalverse-
nyeket. Természetesen továbbra 
is várjuk azon gyermekek jelentke-
zését, akik szeretnének megismer-
kedni a labdarúgás alapjaival, vagy 

A Kaeshi Waza Harcművészeti Egye-
sület 2018. március 24-én ismét 
megrendezte szokásos háziverse-
nyét Mendén a Géza Fejedelem Ál-
talános Iskolában. Ezen a versenyen 
ovisok nevezését is elfogadtuk, és 
vártuk, hogy minél többen jöjjenek, 
de természetesen csak földharc ka-
tegóriában nevezhettek a kicsik. A 
versenyzői nevezői létszám így 70 
fölé emelkedett. Ez a létszám na-
gyon magas egy házi versenyhez 
képest. Persze három településről 
jöttek versenyzők: Gyömrőről, Men-
déről és Péteriből.

3,5 éves kortól 19 éves korig be-
zárólag minden korosztályból érkez-
tek versenyzők, akik formagyakorlat, 
földharc, csapatföldharc és vegyes 
kéz-láb-földharc-dobás küzdelem 
kategóriákban mérték össze tudá-
sukat. 

Nagyon nagy örömünkre két dísz-
vendég is megtisztelt jelenlétével. 

mailag indokoltnak látta, hogy az 
U7/U9-es lányok az idei évtől már 
beépüljenek és közösen gyakorol-
janak a fiúcsoportokkal. Mindemel-
lett létrejött az U15-ös lány korosz-
tályunk is, akik a 2018/19. évben 
már saját korosztályos ¾-es 8+1-
es bajnokságban fognak játszani. 
Végül, de nem utolsósorban U11-
es lány korosztályunk is megkezdte 
működését.

Utóbbiak kapcsán szeretnénk fel-
hívni minden kedves olvasó figyel-
met, hogy amennyiben környeze-
tében és ismerősei körében vannak 
olyan lányok/nők, akik szeretnének 
futballozni – életkortól függetlenül –, 
azokat klubunk, edzőink valamint a 
lányok örömmel és szeretettel várják!

UFC Gyömrő

ebben a nem egyszerű, kimondot-
tan nehéz sportágban! Köszönöm a 
támogatók és bírók segítségét, hogy 
hozzájárultak a verseny lebonyolítá-
sához. Köszönöm Kerékgyártóné 
Maka Erzsébet igazgatóasszonynak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátotta 
az iskola sportcsarnokát. Köszönet 
a büfé finomságaiért Harangozó Ti-
bornak és családjának. 

Lozsi Ákos
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Február-március hónapokban a 
Magyar Kézilabda Szövetség Ve-
lünk Kerek a Világ utánpótlás kézi-
labda programjának keretein belül 
legifjabb növendékeink is mezeket 
ölthettek, és debütálhattak életük 
első szivacskézilabda mérkőzése-
in Gödöllőn és Budaörsön. Voltak, 
akik picit megilletődve, voltak, akik 
határtalan önbizalommal és hatá-
rozott elképzeléssel közlekedtek 
fel-alá a 6-8 éveseknek kialakított 
10x20 méteres szivacskézilabda 
pályán.

Az első szárnybontogatásokon 
felbuzdulva elfogadtuk a Kispest 
meghívását, és a Tavaszi szünet-
ben Érdre látogattunk U7-8 Lány és 
Fiú csapatainkkal. A mérkőzéseken 

nemcsak életük első kiállításaikra, 
büntető dobásaikra tehettek szert 
a gyermekek, hanem első valódi 
érmeiket is bezsebelhették óriási 
örömmel!

Akik ott voltak, de akiknek csak 
mesélhettünk róla, megtapasztal-
hatták, „miből lesz a cserebogár”!
Hajrá Gyömrői KA! Hajrá Gyömrő!

Valenta Eszter, Gyömrői KA

Szülés után sportolni? Igen!
Szülés után minden megváltozik. 
Így van ez a testünkkel is. Mára már 
megdőlt az a szemlélet, hogy a kis-
mamáknak és az édesanyáknak 
főként pihenni kell, a testedzést az 
esetek döntő többségében lehet, sőt 
ajánlott végezni végig a várandós-
ság alatt és utána is. Nagyon fon-
tos azonban, hogy tudjuk, a testünk 
megváltozik, alkalmazkodik a szülés 
és a szoptatás elősegítéséhez, és 
ezt figyelembe véve kell megkezde-
nünk az edzést.

A szülés utáni időszak elsődleges 
szempontja a regenerálódás, ezért 
olyan sportot érdemes választani, 
ahol kiemelt szerepet kap a has-, a 
hát- és a gátizomzat regenerációja, 
erősítése. Figyelembe kell vennünk 
a hormonális változásokat is, melyek 
még a szülést követően is befolyá-
solják szervezetünket. A mozgás 
az egyik legtermészetesebb igénye 
az emberi szervezetnek, és igen jó 

hatással van a szülés körüli problé-
mákra is. Fokozza a vérkeringést, 
az anyagcserét, endorfint szabadít 
fel, mely bizonyítottan segít a szülés 
utáni szomorúsággal és a depresz-
szióval való együttélésben is. Ezen 
kívül segít megtörni a monotonitást, 
mely a baba gondozása során sok-
szor megviseli az édesanyákat. Ha 
pedig olyan mozgásformát válasz-
tunk, amit más édesanyákkal együtt 
végezhetünk, akkor megtapasztal-
hatjuk a közösség erejét: megoszt-
hatjuk problémáinkat, láthatjuk, hogy 
egy hajóban evezünk másokkal, se-
gít elkerülni az elszigetelődést.

Ha az orvos mindent rendben ta-
lál, akkor természetes szülés után 
6, császármetszés után 12 héttel el 
lehet kezdeni sportolni. Legelső lé-
pésként ellenőrizni kell, hogy van-e 
az édesanyának rectus diastasisa (az 
egyenes hasizmok 2 cm-nél nagyobb 
eltávolodása), mert ebben az eset-

ben speciális tornával kell segíteni a 
regenerálódást. Ezt otthon is meg 
tudjuk vizsgálni a következőképpen: 
feküdjünk hátra és húzzuk fel a lá-
bakat talpra. Helyezzük az ujjainkat 
a köldökünkhöz és lassan kezdjük 
megemelni a fejet, ekkor a hasiz-
mok feszülésével kitapintható lesz 
a két egyenes hasizom és érezhető 
a köztük lévő távolság. Ujjainkkal a 
szeméremcsont és a szegycsont irá-
nyába haladva nézzük meg az elválás 
hosszúságát, majd keresztbe fordítva 
ujjainkat, az elválás szélességét. Ha 
eltávolodást találunk, mindenképpen 
ennek a rendbe tételével kell kezde-
ni a sportoláshoz való visszatérést, 
hogy hosszútávon is élvezhessük a 
sportolás előnyeit.

Fitt babázást kívánok mindenki-
nek!

Dobner Kamilla
szülés utáni torna oktató,  

posztnatális edző, édesanya

Gyömrői Kézilabda Akadémia
A legkisebbek legnagyobb pillanatai
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Kerékpáros Hírek
2018. április 8-án Tahitótfalun jártunk, 
ahol a Kerékvár Békás időfutam verse-
nyen vettünk részt a Magyar Kerékpá-
ros Amatőr Bajnokság 2. fordulójában. 
A verseny távja Tahitótfalu – Kisoroszi 
(fordító) – Tahitótfalu útvonalon 18 km 
volt. Ragyogó tavaszi napon, kissé erős 
szélben álltunk rajthoz. Az időfutam 
egyenkénti indítású egyéni erőpróba, 
verseny az idővel és közdelem az ele-
mekkel!

A versenyről Vojcsik Viktor sporttár-
sunk írt személyes beszámolót:

„Mivel nem volt biztos a mai indulá-
som, így csak a helyszínen neveztem. 
Szerencsére még volt rajtidő, maradt 
egy bő órám mindenre. Parkoló vadá-
szat, bringakipakolás, átöltözés, beme-
legítés, de sajnos nem mindenre jutott 
idő. Végül csak kb. 10 percem maradt 
bemelegíteni, ami nagyon kevés. Rá-
adásul a bringát tegnap sebtében ala-
kítottam át időfutamra (másik nyereg, 
könyöklő felszerelése, beállítása, ku-
lacstartók leszerelése), ezért egy teszt-
kör is kellett volna.

A pálya egy fordítós. Az első felében 
orkán erejű hátszél segítette a haladást, 
a fordítónál még 42 km/h volt az átlag-
sebességem. Cserébe itt-ott oldalról is 
lökdösött a szél. Sokat kellett korrigálni, 
sőt az elején alig mertem lekönyökölni. 
Pedig a jó eredményért muszáj. Vissza-
felé már nem ment olyan könnyen. A 
szembeszél érdekes módon nem esett 
olyan rosszul, mint vártam, tudtam men-
ni folyamatosan 30 km/h felett. Persze 
az emelkedőn még jobban le lassultam 
egy rövid időre. Sajnos a rossz úton a 
nem jól meghúzott könyöklőm jobb ol-
dala kilazult, ami a tesztkörön kiderült 
volna. Emiatt az emelkedőn nem mer-
tem kiállni sem, nehogy kicsússzon, így 
a végén sem tudtam sprintelni.

Mindezek ellenére nagyon elégedett 
vagyok az időeredménnyel, 18  km 30 
perc 21 másodperc alatt, csaknem 36 
km/órás átlagsebességgel. Ez az ered-
mény Master kategóriában a 63. helye-

zésre volt elég, ami tekintve, hogy két 
éve még több mint 35 perc alatt tettem 
meg ugyanezt a távot, hatalmas fejlő-
dés.”

Csapatunk tagjai a következő ered-
ményekkel tértek haza: Németh Bettina 
Tímea jóvoltából előkelő bronzéremmel 
jöttünk haza, aki UW 15 kategóriában 
34:58 idővel végzett. Master kategó-
riában Fodor Tamás 27:06 idővel 17., 
Vojcsik Viktor 30:21 idővel 63. helyen 
végzett. Senior kategóriában Budai 
Sándor 31:20 idővel a 20. helyen zárt.

Minden versenyünkről beszámolunk 
a Facebookon, a kerékpáros hírekben. 
Információ: bs66@gmail.hu

Budai S.
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Nyakörv, póráz, szép idő,  
avagy mi kell egy jó sétához?

A napsütéses órák számának nö-
vekedésével arányosan a lelkes 
kutyasétáltatók száma is gyara-
podik a tavasz beköszöntével. 
Gyömrőn kitűnő lehetőségek van-
nak kutyasétáltatás terén, vegyük 
egyből a múlt évben átadott he-
lyi kutyafuttatót, amely rendkívül 
nagy népszerűségnek örvend a 
kutyások körében.

De vajon mindenki 
tisztában van a 

kutyasétáltatás, illetve 
a futtató alapvető 

szabályaival? 

Sokan nem is gondolnák, hogy a 
szabályok betartásának milyen ko-
moly szerepe és jelentősége van 
az év ezen szakaszában is. “Miért 
legyen mellettem, csak az erdőben 
sétálunk.” Tavasszal elindul az élet 
az erdei állatok körében. A madarak 
fészket raknak, melyek apró fiókák 
otthonául szolgálnak. Egy szaba-
don, gazdájától messze szaladgáló 
kutyát sajnos lehetetlen távol tar-
tani tőlük, de ugyanez a helyzet az 
újszülött őzgidák esetében is. Erre 
kitűnő megoldás lehet egy szabá-
lyozható hosszúságú futtató póráz, 
de ha ragaszkodunk a szabadon 
engedéshez, az mindenképp szájko-
sár használata mellett történjen, és 
csak annyira engedjük messze ked-
vencünket, hogy még kontroll alatt 
tudjuk tartani. 

Amit a törvény előír
A póráz használata sajnos nem opci-
onális, hanem kötelező minden köz-
területen sétáltatott kutya esetében 
(kivéve a vakvezető és a mozgáskor-

látozottakat segítő kutyákat). Kutyát 
szabadon engedni csak erre a célra 
kijelölt helyen, a tulajdonos felügye-
lete mellett lehet. A fentiek betartása 
nemcsak azért lényeges, mert “sza-
bály”, hanem mert számos baleset-
től, valamint az esetleges felelősségre 
vonástól is megkímélhet bennünket. 
A szájkosár a törvény szerint csak 
„veszélyes ebbé” nyilvánított kutyák 
esetében, illetve tömegközlekedési 
eszközön előírt, azonban használata 
itt is erősen ajánlott sok esetben. To-
vábbá nem árt tudnunk, hogy nem 
elég, ha van oltási könyv, azt mindig 
magunknál kell tartani. Ezt egy köz-
terület-felügyelő bármikor elkérheti, 
bár ez nem túl gyakori.  

A sétán túl…
A napsütést sajnos nemcsak mi él-
vezzük, hanem az ebek nagy ellen-
ségei, a kullancsok is. A fertőzések 
megelőzésére és a védekezésre 
számos módszer létezik már, de a 
megelőzésen túl életbevágóan fontos 
lehet a már bekövetkezett fertőzés 
időbeni észlelése. A két leggyakoribb 
kullancs által terjesztett betegség a 
Lyme-kór, valamint a Babesiosis. 

A kutyák Babesiosis nevű megbe-
tegedése talán kevésbé ismert, azon-
ban annál veszélyesebb. A fertőzött 
állatokban rövid lappangási idő után 

olyan komoly 
klinikai tüne-
tek jelentkez-
nek, mint a 
magas láz, 
étvágytalan-
ság, hányás, 
gyengeség. 
Később sár-
gaság, vér-
festék-vizelés alakulhat ki. (A vizelet 
csokoládébarnára színeződik a ká-
rosodott vörösvérsejtekből kiszaba-
duló vérfesték miatt). Időben észlelt 
megbetegedés esetén a kórokozók 
elpusztítására jelenleg hatékony injek-
ciós készítmény áll rendelkezésre.

A Lyme-kórról talán biztosabb kór-
képet tud felállítani egy laikus, hiszen 
tünetei látványosabbak. A vérszívás 
helyén néhány napot követően kör 
alakban kialakuló piros, kiszáradt bőr-
felület látható melyet láz, arcidegbé-
nulás, látás-, hallás-, egyensúlyzavar, 
ízületi- és izomfájdalom, valamint szőr-
hullás követhet. Amennyiben a beteg-
séget sikerül a kezdeti szakaszban di-
agnosztizálni, akkor legalább 6 hetes 
antibiotikumkúrával eredményesen 
kezel hető. Legjobb védekezés a meg-
előzés, ezt mindig tartsuk szem előtt! 

Ezen információk birtokában pe-
dig már tényleg csak egy kis napsü-
tés hiányzik a tökéletes sétához!

Zsíros Elizabet
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Anya csak egy van

Erről a mondatról mindig két gon-
dolat születik bennem. Az első 

saját édesanyámmal kapcsolatos, akit 
szeretek, és akinek hála felnőhettem. 
A másik egy Mórickás vicc: anyukám 
kiküldött a spájzba, hogy hozzak oda 
két doboz májkrémet, de mondtam 
neki, hogy „anya, csak egy van!” Bo-
csánat, most maradjunk az első gon-
dolatomnál, amelyet Anyák napja al-
kalmából futtattam végig a fejemben.

Anyának lenni csodálatos dolog. Cso-
dálatos, embert próbáló, amit csak azok 
értenek meg igazán, akik maguk anyák 
lettek. A szülés már önmagában ilyen, 
de nagy tisztelet jár azoknak is, akik 
adoptált gyermeket nevelnek, hiszen 
helyzetük semmivel sem könnyebb.

Anya és gyermeke közti kötődés 
mindig erős és egyedi, ezt saját ma-
gam tapasztaltam egész fiatal korom-
tól kezdve. Mi tartozik ide? Kézenfekvő 
példa bizonyos gondolatok kitalálása. 
Csaknem harminc éve történt: Ácsin-
góztam Karácsonykor egy bizonyos 
macira, és édesanyám persze mindent 
látott. Kértem, agitáltam, de csak ne-
met intett fejével, mégis mondanom se 
kell, a szőrös pihe puha kis barát végül 
az enyém lett. A barna macit, aki vörös 
szalagot viselt, Csípőspaprikának ne-
veztem el, és noha még mindig meg-
van, már nem alszunk egy ágyban.

Ezeken a napokon többet gondo-
lunk édesanyánkra, aki mindig ott volt 
mellettünk. Aki reggel ébresztett, este 
elköszönt, főzött, mosott ránk és meg-
hallgatta sikereinket, kudarcainkat, ve-
lünk tanult, néha leszidott. Ők bizony 
akkor is mellettünk maradnak, amikor 
nem látjuk őket. Nagymamám volt az, 

aki megtanított írni négy évesen, finom 
sütiket sütött, segített anyukámnak. 
Ugyanúgy fülembe csengenek intései, 
ruháinak illata az orromban, és tudom, 
fentről nézi lépteim a mai napig.

Egyszer, még óvodásként, emlék-
szem, úgy éreztem, hogy az Anyák 
napja is olyan, mint egy születésnap: 
Ajándékot készítek vagy veszek, meg-
töltve szeretettel. Ma, mikor annyi év 
eltelt, ez az érzés egyre erősebb. Erő-
sebb az az édes késztetés, hogy se-
gítsek neki, masszírozzam fájó vállát, 
vigasztaljam, ha szomorú, vele neves-
sek, mikor derűs és egykori tanácsait 
gyakorlatba ültessem át. Májusnak 
azon a szép vasárnapján most a virág-
üzletbe visz első utam, hogy egy cso-
kor sárga rózsával emlékezzem meg, 
mennyire hálás vagyok, és hogy kife-
jezzem: Nagyon szeretem édesanyám, 
vagy ahogy én hívom: Mamát...

Zilahi Zoltán

Sokszor tapasztalom, hogy a cikk-
hez mellékelt 1939-es fotón látha-
tó gyömrői épületet még azok sem 
ismerik fel, akik egyébként szám-
talanszor jártak falai között. Nem 
véletlenül, hiszen a korábban Petőfi 
Sándor Művelődési Háznak, ma pe-
dig Prause József Közösségi Ház-
nak nevezett épület alig hasonlít régi 
önmagára.

Gyömrő lakossága a dualizmus 
idején 1900 és 1910 között meg-
duplázódott. Ennek a bővülésnek 
köszönhetően az ófalusi katolikus 
templom egyre szűkebbnek bizo-
nyult, ezért az egyház egy új temp-
lom felépítéséről döntött. Prause 
József, az akkori gyömrői plébános 
látta, hogy a helyi hitélet felpezsdíté-
séhez nemcsak templomra, hanem 
egy kulturális centrumra is szükség 

van. Ez volt az a felismerés, amely 
később egy impozáns épülettel 
gazdagította Gyömrő építészeti 
örökségét.

A fotón látható kultúrházat 
1929-ben építtette fel Prause, a 
helyiek még az istentiszteleteket 
is itt tartották az 1930-as évek 
második feléig. A mai Szent Ist-
ván út 67. szám alatt található épít-
mény telkét Horváth János, a Gyömrői 
Társaskör alapítója, az akkori egyház-
tanács világi elnöke adományozta a 
katolikusoknak.

A világháborút követő évtizedekben 
– az eredeti céloknak megfelelően – 
kulturális szerepet töltött be az épület: 
zeneoktatást, dalárdát, színi előadáso-
kat tartottak falai között, még a könyv-
tár is itt üzemelt egy ideig. Sokan úgy 
ismerik az épületet, mint a régi, Petőfi 

Sándor Művelődési Ház, amelynek 
amortizálódása már a kommuniz-
mus idején elkezdődött. Az ingatlan 
oldalszárnyakat kapott, homlokzata 
megváltozott és szépen, lassan saj-
nos eltűntek eredeti stílusjegyei.

A gyömrői kultúra egykori felleg-
vára mai napig a katolikus egyház 
tulajdonában van. Múltbéli küldetését 
beteljesítette, de bízom benne, hogy 
a jövője is lehet még ugyanilyen szép. 

Ducsai Sándor

A gyömrői kultúra egyik fellegvára
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(1. rész)
A helyi könyvtár egyik sarkában 
egy kis fonott kosárban plüss 
játékok várják új kis gazdáikat, 
csere-bere alapon. A fiam oda-
adta kertészkedő maciját és elvett 
egy kis kacsát. A kiskacsa már régóta 
ott porosodhatott, inkább szürke volt, 
mint sárga, így otthonunkba érkezve 
azonnal a mosógépben landolt, majd 
a fűtőtesten száradt meg.

Az első napokban sok fajta kacsa-
játék zajlott le a gyermekszobában. 
Egyik délután síró hang közeledett 
felém: 

– Mamiiii, nem találom Hápit! El-
veszett…

A szoba ajtajából megpillantva a 
földön heverő plüss állatok mennyi-
ségét, megállapítottam, nem csoda, 
hogy Hápinak nyoma veszett. 

– Eltűnt. Már mindenhol kerestem 
– zokogott tiszta szívből a kisfiam.

– Hááát a kiskacsák már ilyenek 
– mondtam, mire egy pillanatra fél-
behagyta a sírást, és szemeiben lát-
tam, hogy várja a folytatást.

Leültünk az ágyra, ő az ölembe 
fészkelte magát. És elkezdtem a 
mesét:

Nekem is volt egyszer egy kiska-
csám, akit Hápinak hívtak. Minden 
évben csirkéket költöttünk, de akkor 
kivételesen kacsa tojásokat rakott a 
kotló alá nagymamám. Az volt a ha-
gyomány, hogy mindig az első kikelt 
madárka az enyém, és amelyik az 
utolsó tojásból bújik ki, az öcsémé, 
a veszekedés elkerülése végett. Így 
lettem abban az évben Hápi gazdája. 
Ebből adódóan hozzászokott ahhoz, 
hogy sokat volt ölelgetve, babusgat-
va. Akkortájt úgy 10 éves lehettem.

Hápiról hamar meg lehetett állapí-
tani, hogy fiú kacsa, mert ahova kis-
kacsa el- és bebújhatott, azt ő mind 
kipróbálta. Folyton szemmel kellett 
tartani, mert valahogy rendszeresen 
talált olyan rést a kerítésen, amin ki-
bújhatott és szabadon kószálhatott 
a kertben. A felső kertben.

Külvárosban laktunk, pontosan a 
domb aljában. Így két kertünk volt. 
Az alsó a ház szintjén és egy lépcsőn 
lehetett feljutni az ún. felső kertbe, 
amely a padlás bejáratával volt egy 
magasságban. Felettünk pedig to-
vábbi házak és utcák, majd gyümöl-
csös kertek és a Lomb erdő. Hápi 
már a lépteimről felismert, mindig 
tudta, ha én sétálok fel a lépcsőkön, 
olyankor gyors tempóban és nem túl 
hangosan hápogva köszöntött.

Bár fő utcán laktunk, annak idején 
még nem volt csatornázás az utcá-
ban. A koszos víz, ami a házakból 

folyt ki, illetve az esővíz, sáncokban 
folyt. Biztos ti is tanultátok a ver-
set az óvodában: „Sáncban a hóvíz 
könnyű hajót visz…”

A sáncban falevelek, ágak akad-
tak el, illetve a tetején időnként kelet-
kezett egy hártya, ami koszos hab-
hoz vagy békanyálhoz hasonlított. 
Valamint iszapszerű sár rakodott le 
az aljára, ami szintén akadályozta a 
víz folyását. Mindezt rendszeresen 
kitakarítottuk gereblyével, lapáttal és 
halmokba gyűjtöttük össze a sánc és 
az úttest közötti részen, amit külön-
leges szemetes autóval szállítottak 
később el. Egy-egy eső után annyira 
bő volt a víz mennyisége, hogy pa-
pírhajókat küldhettünk útjukra rajta. 

Ha mindenki szépen kitaka-
rította a sáncot, akkor na-
gyon messzire is képesek 
voltak eljutni a hajók, feltéve, 
hogy valamelyik füzet lapjai-

ból készültek, mert azok nehe-
zebben áznak el.

Egy ilyen hajóeregetős júniusi va-
sárnapon történt a nagy kaland. Be-
szaladtunk az utcáról, mert ebédidő 
volt. Mivel mindenki a házban volt, 
nem vettük észre, hogy Hápinak si-
került újból egy szabadulási utat fel-
fedezni. De ezúttal nem a fűnek esett 
neki, hanem lesétált a lépcsőn. Gon-
dolta, én mindig itt jelenek meg, ideje 
felderíteni ezt a helyet.

Ahol a szomszéd kerítésével ta-
lálkozott a miénk, ott könnyűszerrel 
kimászott az utcára különösebb ne-
hézség nélkül. A fenti udvarunkon 
egy nagy fémkádban fürödhettek, 
de most megnyílt előtte a világ! Egy 
egész patak folyt előtte. Nem volt 
kérdés, ezt ki kellett próbálni. És mi-
vel a víz szinte vitte magával egyik 
irányba, anélkül, hogy akadályba üt-
közzön, élvezettel haladt előre.

Igen ám, de egy kiskacsa, ha víz-
ben van, akkor előszeretettel dugja 
bele a fejét. Hápi is többször megis-
mételte a mutatványt a koszos víz-
ben, teljesen eltűnt benne egy-egy 
pillanatra, csak a lábai meredtek 
felfele, ahogy az egy kacsához illik. 
Mire rájött, hogy nem talál enniva-
lót, akkorra már teljesen iszapos 
lett az amúgy gyönyörű sárga pihés 
bundája. Nem olyan halványszürke, 
mint a te Hápid volt, mikor haza-
hoztuk, hanem igazán sötétszürke. 
(Folyt. köv.)

Mezei Gyöngyi és kisfia,  
Glettner Rafael Félix

(A Városi Könyvtár és a Gyömrői Ol-
vasónapló közös szervezésében kiírt 
„Én mesém” pályázat szülő és gyer-
mek kategóriájának első helyezett 
meséje)

Hápi elveszett
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