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Egy év alatt sok minden történik egy 
ember életében, sokat változik a vi-
lág és változunk vele mi is. Egy évvel 
ezelőtt az ország javában készült a 
budapesti úszó-világbajnokságra, 
amikor én elkezdtem 
részt venni a Gyömrő 
Újság szerkesztésében, 
és ekkor történt életem-
ben a legnagyobb vál-
tozást kiváltó esemény 
is: megszületett a kislá-
nyom.

Ezzel az édes kis 
bébivel azóta csak úgy 
repül az idő. Ezt az egy 
évet úgy éreztük, mint-
ha még csak egy hónap 
telt volna el azóta, hogy hazahoztuk 
őt, és már nem csak ketten lakunk 
a kis lakásunkban. Sokáig ismerked-
tünk az érzéssel, és valójában a mai 
napig vannak olyan pillanatok, mikor 
nehéz elhinni, hogy ez a kis szuszo-
gós, sikítós, kacagós baba a mi kis-
babánk, és mi vagyunk a szülei.

Hiszem, hogy mindenkinek olyan 
gyermeke születik, aki tanítja őt. Én 
ebben az egy évben nagyon sok 
mindent tanultam, amit neki kö-
szönhetek. Többek között kitartást, 

magabiztosságot és 
mindenek felett óriási 
türelmet és szeretetet. A 
sors tudja, hogy milyen 
tanításra van szüksé-
günk, és ennek megfe-
lelően választja ki azt a 
kis jövevényt, aki által mi 
is fejlődhetünk. Köszö-
nöm, a sorsnak, hogy 
ilyen csodálatos tanítót 
adott nekünk, akinek 
már a puszta léte beara-

nyozza a napjainkat. Köszönöm, 
hogy az elmúlt egy év olyan volt, 
mint egy lenyűgöző álom, amelyet 
hárman álmodunk, és egyikünk sem 
akar belőle felébredni. Oldal Zora, 
köszönöm, hogy vagy!

Oldal-Benkő Zsanett
főszerkesztő
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Tovább lobbizik a polgármester a 
Ferihegyi gyorsvasút Gyömrő-

höz közeli megállójáért. A többi kö-
zött erről is beszámolt Mezey Attila 
a képviselő-testületnek. Az elkép-
zelés szerint Gyömrő és Üllő között 
lenne a megálló. A két város közö-
sen nyújtott be erről kérelmet. A te-
lepülések polgármesterei a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t is felke-
resték - tájékoztatott Mezey Attila. A 
városvezetőket Nagy Róbert vezér-
igazgató és Somodi László vasútfej-
lesztési igazgató fogadta. A projektet 
megvalósíthatónak tartották, 
és támogatták a kezdemé-
nyezést. Becslések szerint 
a plusz megálló megépítése 
legfeljebb 1%-kal növelné a 
beruházás költségét. Már el 
is készítettek egy térképet, 
amelyen bejelölték a tervezett 
Gyömrő-Üllő vasúti megálló 
helyét. A kormány azt tervezi, 
hogy nagysebességű, nem-
zetközi vasútvonalat alakít 
ki, amely egészen Erdélyig 
tart majd. Ezen a vonalon kaphatna 
Gyömrő és Üllő egy közös állomást.

Javulhat a jövőben az orvosi 
ügyelet munkája. Ez derült ki abból 
a jelentésből, amelyet megtárgyalt 
és elfogadott a képviselő-testület. Az 
ügyelet működését egy ideiglenesen 
felállított bizottság vizsgálta. A testü-
leti ülésen az orvosi ügyelet vezetője, 
Gúth Jánosné is részt vett. Megálla-
podtak abban, hogy közösen tesz-
nek lépéseket annak érdekében, 
hogy jelentős mértékben javuljon az 
ellátás. Így kiemelt figyelmet fordíta-
nak az ügyeleti ellátásban dolgozók 
folyamatos szakmai továbbképzé-
sére. A legfontosabb terület a be-
tegkommunikáció lesz. A legtöbb 
lakosunk ugyanis általában erre pa-

Testületi hírek
Közös állomásunk lehet Üllővel a gyorsvasúti vonalon

naszkodik. A képviselő-testület azt is 
javasolta az Inter-Ambulance Zrt.-nek, 
hogy vizsgálja felül azoknak a dol-
gozóinak a foglalkoztatását, akikre a 
legtöbb panasz érkezett. 

Jelentősen bővülhet a Fekete 
István Általános Iskola. A képvise-
lő-testület ugyanis döntött az iskola 
melletti ingatlan megvásárlásáról. 
Nagyméretű ingatlanról van szó, így 
komoly bővítés várható egy állami 
beruházás keretében. A város már 
megrendelte a fejlesztés tanulmány-

terveit. A Fekete Iskola várhatóan 
teljesen megújul majd. A jelenlegi 
épületeket elbontják és újat húznak 
fel. Az önkormányzat 26 millió Ft-ért 
vette meg a szomszédos, nagyobb 
méretű ingatlant. Ugyan az oktatás 
feltételeinek biztosítása nem önkor-
mányzati, hanem állami feladat, de 
városunk ezzel az ingatlanvásárlás-
sal is segíti az iskola fejlődését.

Csekkbefizető automata lé-
tesítéséről is döntött a képvise-
lő-testület. Egy, a postával kötött 
megállapodás keretében, anyagi 
fedezet vállalása mellett éjjel-nappal 
működő csekkbefizető automatát 
alakítanánk ki a városközpontban 
lévő önkormányzati irodaházban (in-
kubátorházban). Az önkormányzat 

biztosítja hozzá a helyiséget, és a 
megállapodás értelmében, amennyi-
ben havi szinten eléri az automata a 
háromezer csekkforgalmat, akkor az 
önkormányzatnak nem kerül pénzbe 
az automata telepítése. Kérvényez-
tük, hogy a későbbiekben bankauto-
matát is telepítsenek ide, illetve egy 
busz- és vasúti menetjegy árusító 
automatát is szeretnénk itt elhelyez-
ni. Ezzel a gyorsan megvalósítható 
lépéssel szeretné csökkenteni ön-
kormányzatunk a postai túlterhelt-
séget, miután az általunk készíttetett 

felmérésből kiderült, hogy a 
postai ügyfélforgalom 60%-át 
a csekkbefizetés adja. 

Döntött a testület a rövid-
távú óvodafejlesztési kon-
cepció elfogadásáról és 
annak lépéseiről is. Eszerint 
idén összesen négy csoport-
szobával bővülnek a gyöm-
rői óvodák. Ez jelentősen 
növeli a férőhelyek számát. 
Rövidtávú megoldásként a 

központi iskola épületében műkö-
dő két óvodai csoport mellé egy 
harmadik csoportot alakítanak ki a 
jelenlegi táncterem helyén. A Deák 
Ferenc utcai iskola átépítésével két 
csoportszobát hoznak létre, amely 
viszont nemcsak egy évre, hanem 
hosszútávra is hasznos beruházás 
városunk óvodáinak fejlesztésében. 
A negyedik csoportszobát a Kas-
télydomb lakópark fejlesztője fogja 
létrehozni, és építi hozzá a Kastély-
domb Óvodához.  Ezen felül jövő-
re ugyanúgy számolunk a pályáza-
ti forrásból megvalósítható három 
csoportszobás új, Liget lakóparkos 
óvoda megépítésével, amely projekt 
az elbírálás után jelenleg tartaléklis-
tán van.

BZs
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Egy szerethető, szép várost építünk
Sok munka áll mögöttünk az el-
múlt időszakban és sok döntés, 
mely meghatározza városunk jö-
vőjét. Mindnek az a célja, hogy 
egy lakosaira odafigyelő, példaér-
tékű, szerethető várost építsünk. 
Nemcsak épületeiben, hanem kö-
zösségében is.

Értéket teremtünk
Városunk fő nevezetessége a tó-
fürdő. Elődeinktől örököltük ezt a 
csaknem száz éve működő, termé-
szeti kincsre épülő értéket. Az idén 
elvégzett építkezésekkel, úgy vélem, 
méltó utódokként gondoskodunk ér-
tékes örökségünkről. Az új főbejárati 
épület – reményeink szerint – évtize-
dekre meghatározza majd a tófürdő 
arculatát. Az épület múlt század eleji 
építészeti stílusával szerettük volna 
méltóképpen megjeleníteni a für-
dő patinás, békebeli hangulatát, a 

száz éves múltat. Ez a hangulat és 
a természeti környezetbe illeszkedő 
színvilág végigvonul majd a tófürdő 
minden épületének megjelenésén. 
Az átépítések fogadtatása a fürdőre 
látogató vendégek részéről abszolút 
pozitív. Rengetegen fényképezked-
nek az új főbejárat előtt, készülnek 
a ma divatos szelfik. Ezek pedig 
szétviszik városunk jó hírét a világhá-
lón. Úgy tűnik, hogy az új főbejárat 
városunk ikonikus épületévé válik. 
Emellett a látogatók egy korszerű, a 
mai kor színvonalának megfelelő 
pénztár és beléptető rendszerrel 
találkoznak, hiszen fontos az első be-
nyomás. Osztatlan népszerűségnek 
örvend az idén bevezetett kártyás 
fizetési lehetőség és a SZÉP kártya 
elfogadás. Szóval minden fürdőbe 
érkező vendég patinás, de egyben 
modern, szépen gondozott környe-
zettel és korszerű szolgáltatásokkal 
találkozhat az idei szezontól. Ne-

künk, gyömrőieknek, pedig tovább-
ra is szívünk csücske és városunk 
büszkesége a tófürdő, ahová jól eső 
érzéssel vihetjük le vendégeinket egy 
fürdőzésre vagy csak egy kis esti sé-
tára. Ezúton is hívjuk, várjuk minden 
lakosunkat, vegye igénybe a tófür-
dőt. Élvezzék ki azt az irigylésre mél-
tó előnyt, hogy mi, itt élők, helyben, 
saját városunkban nyaralhatunk! Rá-
adásul a tófürdőre minden lakosunk 
féláron, ötven százalékos kedvez-

A korábban használt pénztár

Az új pénztárépület (Fotó: Percze Zoltán)
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ménnyel léphet be.  Egy gyönyörű, 
szerethető városban élünk. Vegyük 
észre azt a sok szépet, ami körülvesz 
minket, és élvezzük minden előnyét!

A Szeretem a városom! 
mozgalom tovább folytatódik
Itt a nyár, megkezdődött a vakáció. A 
Szeretem a városom! Gyömrő moz-
galom most a játszóterek felé fordul, 
hiszen a szünidőben még több kis 
vendégük lesz ezeknek a helyeknek. 
Szeretném, ha gondozott játszó-
tereket és sok játékot találnának a 
gyermekek.  Ezért jól működő kö-
zösségeket hozunk létre minden ját-
szótéren. Olyan közösségeket, ame-
lyek szívükön viselik a gyermekek 
által használt játszótereket. Ezekhez 
a közösségekhez, amelyeket a te-
rület önkormányzati képviselője fog 
össze, bármikor lehet csatlakozni. 
Egy kis odafigyeléssel, törődéssel, a 
problémák azonnali jelzésével még 
szebbek lehetnek játszótereink. Aki 
csatlakozni szeretne, keresse bátran 
a terület képviselőjét vagy érdeklőd-
jön a játszótéren a többi szülőtől! 
  Alpolgármester kollégáimmal ren-
geteg homokozós játékkészletet vá-
sároltunk tavasszal minden játszótér-
re. Ezek a játékok azonban fogynak, 
kopnak. Ezért az önkormányzat, 
szülői kérésre, minden játszótérre 
kihelyezett egy nagyméretű játéktá-
roló ládát. Ezzel kezdetét is vette a 
Szeretem a városom! játékgyűjtő 
akció. Mindenkit arra kérünk, hogy 
ha van otthon már nem használt, de 
még jó homokozó játék, azt helyez-
ze el ezekben a játéktárolókban. 
Emellett másokat is – főleg a játszó-
tereket használó szülőket is – arra 
kérem, néha gondoljanak a játszó-
teret használó sok kisgyermekre és 
hozzanak néha egy-egy homokozó 
lapátot, vödröt ezekbe a ládákba. 
Amikor egy kisgyermek kinyitja a lá-
dát, mindig találjon benne valamit, 
amivel örömmel játszhat! Hiszen 
erről is szól a Szeretem a városom! 

mozgalom,  hogy közösen tegyünk, 
dolgozzunk azért, hogy még szeret-
hetőbb, még példamutatóbb legyen 
városunk. 

A várost felelősen vezetni kell
Örömömre szolgál bejelenteni, 
hogy a képviselő-testület az elmúlt 
időszakban olyan nagy horderejű 
döntéseket hozott, melyek hosszú 
évekre meghatározzák városunk 
jövőjét. Belevágtunk az elmúlt év-
tizedek legnagyobb ingatlan vá-
sárlási projektjébe, mely a jövő ön-
kormányzatainak évtizedekre előre 
jelent fejlesztési lehetőségeket. Vá-
sároltunk ingatlant a városközpont-
ban, stratégiai helyen iskolabővítés, 
útkereszteződési csomópont átépí-
tés, parkolók számára és közösségi 
célra. Elkészült a város oktatásfej-
lesztési programja, mely minden jö-
vőbeni, állami beruházás alapja lesz 
majd.

Belefogtunk az óvodák fejleszté-
sének programjába, melynek első 
lépéseként már idén szeptember-
től több új csoport működhet vá-
rosunkban. Jövőre pedig új óvoda 
és sok új csoport létesül majd. A 
városközponti sportpálya rövidtávú 
hasznosítása is eldőlt. Csak záró-
jelben jegyzem meg, hogy remé-
lem, a hosszú távú hasznosítás is 

hasonló irányú lesz, és továbbra is 
cél lesz a zöldfelület megőrzése. 
Ezekről a programokról külön-kü-
lön cikkben szeretnék majd itt, az 
önkormányzati újság hasábjain 
beszámolni. Örülök annak, hogy 
ezekben a nagy jelentőségű kérdé-
sekben a város képviselő-testüle-
tében sikerült teljes egyetértésben 
dönteni. Fontosnak tartom, hogy 
minden területen, de főleg a nagy 
horderejű kérdésekben, konszen-
zussal, teljes egyetértésben dönt-
sön a testület, hiszen az ilyen dön-
tések vélhetőleg helyes döntések 
is egyben. Ez pedig egy összetartó 
városi közösség alapja.

Dr. Mezey Attila
polgármester

Játéktároló a játszótéren
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Hodruszky Lajos, 
alpolgármester

Lakosaink kérdezték…
Hodruszky Lajos alpolgármester válaszol

• Itt a nyár, itt a jó idő. Mit tegyünk, 
ha kerti partit szeretnénk tarta-
ni? Létezik-e csendrendelet? 

A szó klasszikus értelmében csend-
rendelet nem létezik már. Települé-
sünkön nincs helyi rendelettel sza-
bályozva az alkalomszerű, otthoni 
névnapi, születésnapi, s egyéb par-
tizás, ezért az országos előírások 
az irányadóak. A szabálysértési tör-
vény határozza meg a csendhábo-
rítás szabálysértését, amely mások 
nyugalmának zajkeltéssel történő 
indokolatlan megzavarását rendeli 
büntetni a lakott területen. Ez elég 
tág megfogalmazás, mivel minden-
ki egyéni toleranciával rendelkezik a 
szomszéd házibulijával kapcsolat-
ban. Nehéz is pontosan meghatároz-
ni azt, hogy kinek mi a hangos vagy 
zavaró. Célszerű a tervezett parti 
előtt felkeresni a szomszédokat, s 
tájékoztatni őket szándékunkról. A 
legtöbb esetben megértéssel fogad-
ják az egy-egy alkalommal rendezett 
szolid házi rendezvényt. Az irányadó 
átlagos zajszint nappal (6 órától 22 
óráig) az 55 decibelt, éjszaka (22 
órától 6 óráig) a 40 decibelt nem ha-
ladhatja meg. Ha a szomszéd zava-
rónak érzi a bulit, értesítheti a rend 
őreit, akiknek kötelességük kijönni 
a bejelentési címre. Mérőműszer hi-
ányában nem egyszerű megítélni, 
hogy tényleg történt-e szabálysér-
tés. Ilyenkor – a békesség kedvéért 
– célszerű kicsit visszább venni a ze-
néből, vagy az ünneplőket halkabb 
beszélgetésre ösztönözni.

(Hivatkozott jogszabályok: 2012. 
évi II. törvény a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről – 
Csendháborítás 195. § (1) Aki lakott 
területen, az ott levő épületben, vagy 
az ahhoz tartozó telken, tömegközle-
kedési eszközön, továbbá természeti 

és védett természeti területen indo-
kolatlanul zajt okoz, amely alkalmas 
arra, hogy mások nyugalmát, illetve 
a természeti vagy a védett természeti 
értéket zavarja, szabálysértést követ 
el. (2) Az (1) bekezdésben megha-
tározott szabálysértés miatt a közte-
rület-felügyelő, természeti és védett 
természeti területen a természetvé-
delmi őr és helyi jelentőségű védett 
természeti területen az önkormány-
zati természetvédelmi őr is szabhat ki 
helyszíni bírságot.

Gyömrő Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 21/2015. (XI. 
30.) önkormányzati rendelete a kö-
zösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és ezek megszegésének kö-
vetkezményeiről - 12. Környezetünk 
védelme, zajvédelem (2) A közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el, az a vendég-
látó egység-, szórakozóhely üze-
meltető, szabadtéri zene- és egyéb 
műsorjel szolgáltató, aki zene- és 
egyéb műsorjel-szolgáltatást zaj- és 
rezgésvizsgálat engedélyezése nélkül 
folytat).

• Mit tegyünk, ha kerti sütögetést 
szeretnénk tartani?

Sokan az országos égetési tilalom-
ra hivatkoznak, pedig az a növényi 

h u l l a d é k r a , 
n y e s e d é k re 
és avarra vo-
natkozik. Gril-
lezni, bográ-
csolni szabad 
kertünkben. 
(Egy kivétel 
van, ha olyan szárazság van, hogy 
a legmagasabb fokúra emelik a tűz-
gyújtási tilalmat, amelyben a kataszt-
rófavédelem még a kerti tűzgyújtást 
is megtiltja). Célszerű a sütögetés, 
főzőcskézés előtt szomszédainkat 
tájékoztatni szándékunkról. Néz-
zünk körül, van-e kiteregetett ruha 
környezetünkben, s ne gyújtsunk 
tüzet addig, amíg szomszédunk azt 
nem szedi be. Meleg időjárás ese-
tén sokan nyitva hagyják ablakukat, 
s nagyon bosszantó, ha a füst be-
telepszik a lakásunkba. Figyelmes-
séggel sok vitát előzhetünk meg. Le-
hetőleg száraz fával vagy faszénnel 
tüzeljünk, hogy minimalizáljuk a füst 
képződését. Mindig legyen környe-
zetünkben oltóvíz vagy oltókészü-
lék. Szeles időben ne bográcsoljunk! 
Sose hagyjuk felügyelet nélkül tűzhe-
lyünket! Tiszta és jól kezelhető meg-
oldás, ha gázüzemű grillezővel, égő-
fejjel bográcsolunk, csak a biztonsági 
intézkedéseket feltétlen tartsuk be! 

6

2018 JÚLIUS2018 JÚLIUSAKTUÁLIS



Főzőhelyünk, tűzhelyünk környezeté-
ből az éghető anyagokat biztonságos 
távolságba helyezzük el.

• Mit tegyünk, ha kerti munkát 
szeretnénk végezni?

Sok éve vita tárgyát képezi a zajjal 
járó kerti tevékenység. Már több év-
vel ezelőtt felmerült településünkön, 
hogy helyileg szabályozzuk-e a han-
gosabb kerti tevékenységeket, de 
még nem született konszenzusos 
megoldás rá. Pro és kontra vannak 
érvek és ellenérvek. Közben idén is 
nő a fű, a gaz, mint a gomba. Akinek 
nagyobb kertje van, az tudja, mire a 
munkája végére ér, szinte kezdheti 
elölről. Elég sűrűn esik az eső, fü-
vet nyírni pedig nem lehet vizes fü-
vön. Ha meg megszárad, s tudnánk 
dolgozni, akkor a szomszéd szól, 
hogy nem tud tőlünk pihenni. Ugye, 
találkoztunk már ilyen szituációval? 

Attól függetlenül, hogy mindenkinek 
állampolgári joga van pihenni, a ker-
ti munkákat is el kell végezni. Olyan 
lakókörnyezetben, ahol zöld kertek 
is vannak, a lakosoknak tudomásul 
kell venniük, hogy a kert karbantar-
tása némi zajjal jár. Természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal 
hangos benzinmotoros fűnyíróval kell 
a hétvége csendjét tönkretenni. E te-
vékenység megkezdése előtt is sok 
vitát előzhetünk meg, ha figyelünk a 
környezetünkben élőkre. Általában 
mindenkinek a hétvégén van több 
szabadideje környezete karbantar-
tására, de bármennyire is vonzó a 
tikkasztó napsütés előtt elvégezni a 
zajjal járó munkát, pihenőnapokon 
8-9 óra előtt ne kezdjünk hozzá! Nem 
célszerű késő délután sem a zajos 
munkavégzés, mert a szomszédok 
kertjük, szabadterük nyugalmát sze-
retnék élvezni. Itt is jó megoldás az, 

ha megbeszéljük, egyeztetjük velük 
a munkavégzés időszakát.

A fenti tevékenységekbe nem tar-
tozik bele az iparszerűen űzött zajjal 
járó tevékenység, hiszen az nem la-
kókörnyezetbe való. Jogos igény a 
zajforrás megszüntetésére irányuló 
bejelentés a hatóság felé. A másik 
véglet pedig az, amikor a kakas kuko-
rékolását is zavarónak tartjuk, s ezért 
jelentjük fel a szomszédunkat. Vidéki 
kisváros lévén (2001-ig nagyközség-
ként) sokan tartanak háztáji állatot, 
ami településünkön teljesen meg-
szokott. Ha az állattartó a vonatkozó 
előírásoknak megfelel, jogilag nincs 
lehetőség őt ebben a tevékenysé-
gében korlátozni. Én személy szerint 
inkább elviselem a hajnalban kurjantó 
kakas hangját, mintsem a 4-es, 6-os 
villamos földrengésszerű robaját éj-
jel-nappal.

H.L.

Megkezdődött az óvodák korszerűsítése

Gyömrő Város önkormányzati tulajdonú és fenntartású 
Arany és Bóbita Óvodáinak fejlesztésére több mint 147 
millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Igazodva 
az óvodai nevelési évekhez, a munkálatokat a nyári idő-
szakra ütemeztük. Az előkészítés, a tervezés és a közbe-
szerzés lebonyolítása után a Bóbita Óvodában május 28-án 
meg is kezdődött a felújítás. Az itt tervezett beruházás 
készültségi szintje már a 25%-ot is meghaladja. Jelenleg 
az épület szigetelése zajlik, a következő lépés pedig a 
nyílászárók cseréje lesz.

Az Arany Óvoda konyhájának felújítása júliusban kez-
dődik, ahogy leáll a konyha működése és nincs nevelési 
időszak. 

A tervek szerint szeptember 30-ig mindkét óvodában 
be fogják fejezni a kivitelezési munkákat. Addigra a Bó-
bita Óvodában elkészül az épület szigetelése, a teljes fű-

téskorszerűsítés, a nyílászárók cseréje és a napelemes 
rendszer kiépítése, az Arany óvodában pedig a modern 
melegítőkonyha kialakítása.

Projekt azonosító száma: VEKOP-6.1.1-15-
PT1-2016-00009

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 147 549 870 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból fi-
nanszírozott vissza nem térítendő támogatás
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Mi lesz veled, sportpálya?
Sokan állítanak meg az utcán vagy 
baráti körben kérdeznek meg, hogy 
mi lesz a régi sportpályával? Való 
igaz, hogy hosszú ideje a Táncsics 
út melletti sporttelep sorsa isme-
retlen – legalábbis a lakosság előtt 
nem ismert annak hasznosítási el-
képzelése. 

2016 év elején a Gyömrői Tükör című 
újságban egy szavazást tettünk fel a 
lakosságnak, hogy mi legyen a régi 

sportpálya hosszú távú rendeltetése? Ennek apropó-
ját az szolgáltatta, hogy abban az évben kezdődött el a 
Mendei út melletti új sportcentrum kialakítása. A vissza-
küldött válaszokból egyértelmű volt, hogy a helyi lako-
sok azt szeretnék, ha továbbra is zöld övezet maradna 
a Táncsics út melletti sporttelep, ezért a szabadidőpark 
kialakítása tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak.

Jómagam szívügyemnek érzem a gyömrői sport, ezen 
belül a helyi szabadidő sportok például labdarúgás, fu-
tás, tenisz, küzdősportok támogatását. Olyan keveset 
vannak gyermekeink kint a természetben, hogy talán, ha 
van egy sportolásra kijelölt hely, akkor a szülőkkel együtt 
vagy a nagyobbak szülők nélkül, barátokkal könnyeb-
ben mennek ki a természetbe sportolni. Ez Gyömrőnek 
ez idáig nagy hiányossága volt. Fontos megjegyezni azt 
az elvet, hogy semmiképpen sem szabad abba a hibába 
esni, mint korábban a helyi piac helyszínek áthelyezése 
kapcsán megtörtént. Akkoriban ez úgy történt, hogy az 
új helyszínre úgy került át a piactér, hogy rosszabb álla-
potok voltak kezdetben, mint a Simon Mihály téri hely-
színen. Az új Sportközpont, ami a Mendei út mellett ta-
lálható, ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon, és nem 
hagyhatjuk magára, mint önkormányzat a helyi Sport Kört 
(UFC Gyömrőt) sem. Lehetőségeinkhez képest minden 
segítséget meg kell adni ahhoz, hogy az új Sportközpont 
megfelelő minőségben és környezetben tudja kiszolgál-
ni az odaérkező fiatalok sportolási igényeit. Jelenleg a 
régi sportpályát még használja edzésre az UFC Gyömrő, 
ezért annak hasznosítása kizárólag a „Sport Kör” bevo-
násával tud csak megvalósulni.

Önkormányzati képviselőként szorgalmaztam a rossz ál-
lapotban lévő Táncsics Mihály úti Sporttelep megújítását. 
Célszerű lenne a költségek miatt több ütemben végrehaj-
tani ezt a korszerűsítést. Legyen kialakítva a pálya körül 
futópálya, és tisztálkodásra alkalmas mellékhelyiségek 
is elérhetőek legyenek. Ezzel egy időben a lakosságot 
is tájékoztatni szükséges az ütemezett elképzelésekről. 

Horváth István, 
önkormányzati 

képviselő

Önéletrajzát várjuk az allas@any.hu e-mail-címre. 
A munkakörrel és a felvételi eljárásrenddel kapcsolatban 
a +36 1 431 1212, vagy a +36 1 431 1243 telefonszámon 

érdeklődhet a humánpolitikai osztályon.

X. kerületben található székhelyünkre  
és telephelyünkre keresünk teljes munkaidős, 

több műszakos munkavégzésre:

operátor munkatársakat
gyorsnyomtatók, digitális nyomtatók üzemeltetésére

könyvkötő munkatársakat
nyomdaipari kézi és gépi műveletek végzésére

gépmester és gépkezelő munkatársakat
íves és rotációs ofszet nyomógépek üzemeltetésére

kézi műveletet végző munkatársakat
számítógépes ismeretekkel

Gyömrő városának egyik legértékesebb területéről van 
szó, ezért nem hagyhatjuk, hogy a meglévő állapotában 
maradjon. Személyesen örülök annak, hogy a városveze-
tés nyitott ebben a kérdésben, és szeretné a sporttelepet 
„kinyitni” a város minden egyes sportolásra hajlandó la-
kosa előtt. Legyünk egészségesek, töltsünk minél több 
időt lehetőségeinkhez mérten a szabadban, és oda vi-
gyük magunkkal gyermekeinket is! Bízom benne, hogy 
hamarosan lesz lehetősége városunknak a régi sportpá-
lyát úgy kialakítani, hogy ott különböző típusú sportokat, 
akár hétvégén vagy hétköznap, nyugodtan, kulturált kö-
rülmények között folytathassanak.

Horváth István
önkormányzati képviselő – HEGY
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Új közösségi sportpark a városközpontban
Kihelyezett ülést tartott városunk 
képviselő-testülete, ahol a régi 
sportpálya területének rövid távú 
hasznosítását tárgyalták. 

Gyömrőn régóta igény lenne egy 
olyan sportparkra, amelyet szaba-
didős sporttevékenységekre enge-
délykérés nélkül, ingyenesen bárki 
használhat. A Szeretem a városom! 
programhoz kapcsolódóan egy eddig 
még hiányzó területet szeretnénk fej-
leszteni, és egyúttal a sportolni vágyó 
lakosaink kedvében is járni.

Mivel a hivatalos futballmérkőzések 
átkerültek az új, Mendei úti pályára, 
és a központi sportpályát már csak 
edzőterületnek használja az UFC, az 
a döntés született, hogy az idei év kö-
zepén önkormányzatunk sportparkká 
alakítaná a területet. 

Az újonnan kialakított közösségi 
sportterület létrehozása során elbon-
tanák a pálya körüli kerítést, össze-

kötve ezáltal a Táncsics utat és a tó-
fürdőt, és alakítanának ki egy mindkét 
irányból megközelíthető, gyönyörű 
parkot a város központi zöldterületei 
közé integrálva.

A tervek szerint több kispályás fo-
cipálya, szabadon használható grund 
várná a mozgásra vágyókat. Kifejezet-
ten sportpark jellegének köszönhető-
en bárki bármikor igénybe vehetné a 

pályákat, legyen szó focizásról, hobbi 
célú futásról, capoeira, jóga edzésekről 
vagy bármilyen egyéb sporttevékeny-
ségről, így akár az iskolai sportfoglal-
kozásoknak is helyet adhat a park.

A jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan 
a területet a jövőben is a sportegye-
sület fogja gondozni és fenntartani 
önkormányzati forrásból.

BZs

Tartson velünk egy kellemes nyári esti sétára 
városunk legszebb helyein!

Sokan nem jártak még talán – főleg a városunkba nemrég költözők közül – 
Gyömrő nevezetes helyeinél, ezért a Szeretem a városom! program keretében 
szeretnénk sétára csábítani mindenkit, és bíztatni, hogy keresse fel ezeket a 
csodás helyeket városunkban.

Ennek a séta-sorozatnak a júliusi állomásai az alábbi időpontokban lesznek:
• 2018. július 8. Református templom 18-20 óra
• 2018. július 22. Kőtojás 18-20 óra

Minden résztvevőnek Szeretem a városom! ajándéktárggyal kedveskedünk!
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Szelektív hulladékgyűjtés
Gyömrőn

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2018.
Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

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, amennyit a tulajdonosok kihelyeztek.
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)

komm. 
hulladékgyűjtés 

napja

ZÖLD HULLADÉK GYŰJTÉSE 2018.
Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

hétfő
6.; 20. 3.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 9.; 23. 7.

kedd

szerda
13.; 27. 10.; 31. 14.; 28. 12.; 26. 16.; 30. 14.

csütörtök

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 aláírása 
ellenében az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez sze-
mélyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértékét (kommunális többlethulladékos zsák árával meg-
egyező: 361 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. kiszámlázza. 

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

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)
29/331-920 kht@gyomro.hu –

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

Nyári szünet a Polgármesteri Hivatalban
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkarendjének nyári igazgatási szünete

2018. július 9–13. és 2018. augusztus 6–10. tart.
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– „Villa Gyömrő”
Sziasztok!
Először is szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjük a he-
lyi újságnak, hogy bemutathatom az 
irodánkat, illetve segíteni szeretnénk 
„szakmai szemmel” azoknak, akik 
nem tudják, hogy egy ingatlan eladás 
vagy vásárlás kapcsán hol és hogyan 
is kezdjenek hozzá.

Egy véletlen folytán kerültünk ide Gyöm-
rőre. Történt ugyanis, hogy a csapatunk 
benevezett a „Lecsó-Feszt”-re és retten-
tően jól éreztük magunkat. Megfogott 
minket a hely szelleme, és az emberek 
kedvessége. Így lassan 3 éve segítjük 
Gyömrőn a „Villa Gyömrő” épületében 
(Szent István út 25.) az embereket, 
és pár hónapja már Pécelen nyílt test-
vérirodánkban (Kovács u. 1.) is várjuk 
ügyfeleinket, több mint 20 értékesítő 
kollégámmal, valamint hitel fronton két 
kolléga segíti ügyfeleinket, és hogy az 
eladás vagy vásárlás jogilag is rendben 
legyen 3 ügyvéd, akik ingatlanjogászok 
is, segítik a munkánkat!

A jelen piaci és jogi környezetben 
számtalan dolog van, amire oda kell 
figyelni, teljesen mindegy eladók vagy 
vásárlók vagyunk!

Fontos döntést hozunk meg, ami-
kor eladjuk/vagy keressük az ottho-
nunkat.

Az viszont tény, hogy ha szakem-
ber segítségét kérjük rengeteg időt, 
pénzt, energiát, idegeskedést, spó-
rolhatunk vele, ami a végén meg té-
rül!

A tavalyi év ugyanezen időszakához 
képest (május–június) 30%-kal több in-
gatlan tranzakció realizálódott.

Ugyanez a tendencia (+30%) folyta-
tódni fog a nyári és az őszi szezonban 
is, amiből két dolog következik, tovább 
emelkednek az árak, és akinek a buda-
pesti árak irreálisak, az az agglomerációs 
térségben fogja keresni a megoldást.

Viszont azt sem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy ha hamar el szeretnénk adni 

a tulajdonunkat, akkor bizony enged-
nünk kell az árból, az hogy mennyit… 
nagyban befolyásolja az a tény, hogy 
hogyan lett kialakítva az irányár.

Itt jegyezném meg, hogy az újépí-
tésű ingatlanoknál, nagyon minimális, 
vagy egyáltalán semmilyen alku nincs, 
mert olyan gyorsan kelnek el, hogy ilyen 
ütemben nem épülnek újak.

A hitel oldalon is teljesen kedvező 
környezet alakult ki, hiszen az 1%-ot 
sem éri el a jegybanki alapkamat, ami 
kedvezően hat az elkövetkező időszak-
ra, de itt is óvatosságra intenék minden-
kit, mert a mostani helyzet egyáltalán 
nem biztos, hogy 10 év múlva ugyan 
ilyen „rózsás” lesz.

Ez pedig további drágulást fog 
generálni, ami eladói oldalon JÓ HÍR, 
de talán így még sokkal nehezebb meg-
határoznunk az árat, hogy magas se le-
gyen, és eladható maradjon az ingatlan, 
de ne is pazaroljuk el, mert egyik sem 
jó döntés!

Ami nem jelenti viszont azt tulajdo-
nosi oldalon, hogy teljesen mindegy 
hogyan árazzuk be az eladni kívánt 
ingatlant, majd valaki úgyis megveszi 
címszóval.

Érzelmi alapon döntünk el az éle-
tünkben minden kérdést, ezért sokkal 
nehezebb ezt pénzre váltani, mint gon-
dolnánk, de egy kívülálló szakember 
teljesen más szemszögből látja a hely-
zetet, és reális alapon segítséget tud 
nyújtani, hogy meg tudjuk hozni a lehető 
legjobb döntést az adott szituációban.

Ha elromlik az autónk, elvisszük a 
szerelőhöz, de előtte meggyőződünk 

róla, hogy „Ő” jó szakember-e, ugyan-
ezt tudom javasolni mindenkinek ingat-
lannal kapcsolatban is, hiszen szerelőt 
és „hozzáértő szakikat, akiknek sem-
mi sem drága” mindig lehet találni, de 
jó szakembert, aki tényleg a mi érdeke-
inket tartja szem előtt az adott helyzet-
ben, és nem csak a profitot képviseli, 
egyre nehezebb feladat.

Remélem, rávilágítottam egy sor fon-
tos tényre, és ami talán még fontosabb, 
hogy ha bizonytalanok vagyunk, akkor 
ne szégyelljünk segítséget kérni, mert 
az életünkben az ingatlanunk a legna-
gyobb vagyontárgyunk, ami nem mel-
lesleg az OTTHONUNK.

Várjuk ügyfeleinket mindkét irodánk-
ban, hogy segíthessünk!

A megnövekedett ügyféligény miatt új 
kollégákat is keresünk irodáinkba!

Irodáink nyitva tartása, 
elérhetősége:

Gyömrő:   H–P 9–18h-ig 
Szombat: 9–13h-ig 

gyomro@dh.hu     
Pécel: H–P 9–18h-ig 

pecel@dh.hu   
Tel.: 06-30/723-9493
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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.

A város legszebb kertjei

A Gyömrő Magazin júniusi számában meghirdetett kertszépségversenyre benevezettek száma minden vára-
kozásunkat felülmúlta. Lapzártánkig ezt a sok gyönyörű kertet nem sikerült végiglátogatnunk, ezért az ered-
mények közzétételéig minden érdeklődő türelmét kérjük. Köszönjük!

Értesítjük kedves  
vendégeinket, hogy a

Hankó István Művészeti 
Központ

2018. július 2. (hétfő) és július 
31. (kedd) között zárva tart.
Nyitás: 2018. augusztus 1. 

(szerda)
Megértésüket köszönjük, 
kellemes nyarat kívánunk!
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NAPO projekt
Iskolánkban idén már második éve 
szervezünk projekt órákat munkavé-
delmi-, és balesetmegelőzési ismeretek 
elsajátítására. A gyerekeket a számukra 
ismeretlen világban egy kissé esetlen, 
és lépten-nyomon veszélyes szituáci-
ókba keveredő, de kedves figura, Napo 
kalauzolja el. A program létrejötte az 
Európai Munkavédelmi Ügynökségnek 
(EU-OSHA) köszönhető, bár jelenleg 
csupán két korosztálynak elérhető. Is-
kolánk második osztályosai a tanév 
első félévében, októberben ismerked-
tek meg a nekik szóló kisfilmekkel és 
hajtották végre a kapcsolódó felada-
tokat, míg a negyedikesek januárban 
leshettek be a munkavédelem és a 
balesetmegelőzés titkaiba. A gyere-
kek tanítónénijeikkel megállapodtunk, 
hogy bár a rendelkezésre bocsátott 
programnak nem része, egy évadzá-
ró projektóra keretén belül kiderítjük, 
mi minden ragadt meg a több hónap-
pal ezelőtti, a gyerekeknek ismeretlen 
témákról. A játékos, de mégis komoly 
témákat feszegető feladatok során 
arra jutottunk, hogy alsósaink ennyi idő 
után is pontosan képesek felidézni és 
alkalmazni a tanult ismereteket. A má-
sodikosok és a harmadikosok (akikkel 
a tavalyi tanévben elsőként hajtottuk 
végre a programot, és akiknek immár 

több, mint egy év távlatából kellett elő-
venni a tanultakat) a figyelemfelkeltő 
jelzések témakörét dolgozták fel. Az 
első helyszínen fel kellett ismerniük és 
ki kellett színezniük néhány figyelmezte-
tő táblát, a másodikon azokat különfé-
le „épületekben” kellett elhelyezniük. A 
harmadik helyszínen a biztonságos ke-
rékpározáshoz kellett eszközöket válo-
gatniuk és megindokolniuk azok szük-
ségességét, illetve felismerniük a többi 
eszköz által előidézhető veszélyeket. 
A negyedikeseknek komoly feladatuk 
volt: megtanulták, hogyan kell segély-
hívást kezdeményezni. A kerékpáros 
biztonsággal kapcsolatos feladatot ők 
is megoldották, valamint csapatonként 
3-3 képről kellett megállapítaniuk, hol 
leselkedik veszély a képen szereplőkre. 
Az utolsó feladat megoldásait végül az 
egész osztály előtt, közösen beszéltük 
meg. Frappáns, ügyes, talpraesett be-
számolókat hallhattunk a nem minden-
napi munkavédelmi bakikról! A munka-
védelmi szakembereknek folyamatosan 
azzal a kihívással kell szembenézniük, 
hogy a munkába lépő fiatalok nem 
rendelkeznek gyakorlatilag szinte sem-
milyen munkavédelmi ismerettel. Úgy 
gondolom – és ezt a Napo-projektórái is 
bizonyították - hogy az általános iskolás 
korosztály rendkívül fogékony ezekre az 

Gyógyszertári 
ügyeleti rend
Minden hétköznap

Hétfő-péntek 19.00-22.00
Szent Erzsébet Gyógyszertár

Július 7-8.
Szombat 12.00-22.00,  
Vasárnap 8.00-22.00

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Július 14-15.
Szombat 12.00-22.00,  
Vasárnap 8.00-22.00
Kehely Gyógyszertár

Július 21-22.
Szombat 12.00-22.00,  
Vasárnap 8.00-22.00 

Humanitás Gyógyszertár

Július 28-29.
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)

Humanitás Gyógyszertár:  
Simon M. tér 1. (29/330-023)

ismeretekre, melyek a későbbiekben 
jó alapot szolgáltathatnak arra, hogy 
a jövő munkavállalói egészségesen és 
biztonságos körülmények között dol-
gozhassanak. Azt hiszem, kijelenthet-
jük, hogy a rákóczis diákok elindultak 
ezen az úton, … jövőre folytatjuk! 

Szomorkay-Lupszki Judit
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„Tervezzünk, alkossunk 3D-ben”  
– a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskolában

A Gyömrői Weöres Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola a 2017/2018-as tanévben 
is sikeresen pályázott az Emberi 
Erőforrások megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő 
által a Nemzeti Tehetség Program 
végrehajtásának cselekvési prog-
ramja alapján hirdetett, a mate-
matikai, a természettudományos, 
a technikai, digitális, valamint a 
szakmatanuláshoz szükséges 
kompetenciák erősítése a közne-
velési intézményekben támogatá-
sára kiírt pályázaton, 1,7 millió  Ft 
támogatást nyerve.

A nyertes pályázathoz felépített, az 
egész tanévet átívelő programban 
20 diákunk szaktanárok segítségével 
megismerkedhetett a 3D-s tervezés 
és nyomtatás területével, heti 2 tanó-
rában.

Pályázati forrásból beszereztünk 
egy 3D nyomtatót és a hozzá szük-
séges alapanyagokat. 

A diákok olyan eszközöket tervez-
tek, amelyeket az oktatásban tudunk 
hasznosítani. Munkájuk eredménye-
képp kinyomtattunk pl. a matemati-
ka órán a térgeometriához használ-
ható modelleket.  Egy földrajzi oktató 
társasjátékot is terveztek tanulóink, 
melynek minden darabja (a játék-
tábla, a bábuk) az általuk készített 

3D tervek alapján készült el. A tanév 
során 6 társasjátékot készítettek el a 
tehetséges diákjaink.

Szeptemberben ellátogattunk a 
Kutatók éjszakája programom be-
lül az Óbudai Egyetemre, ahol a 3D 
nyomtatás különböző alkalmazásai-
ba pillanthattunk be.

Novemberben a FreeDee Akadé-
mia jött el hozzánk, és bemutatta ne-
künk a 3D nyomtatás és szkennelés 
technikáját.

Április 18-án bemutatót rendez-
tünk, melynek során az érdeklődők 
(szülők, pedagógusok) betekintést 
nyerhettek a részt vevő diákok mun-
kájába. Az eseményt a Szolnoki Pe-
dagógiai Központ Tavasz Pedagógiai 
Napok programjaként szerveztük. A 
programon a pályázat részleteit és az 
eddigi munkát mutattuk be a részt-
vevő tehetséges tanulóink segítsé-
gével. Az ezt követő workshopon 
a gyerekek bemutatták az elkészült 
társasjátékokat és a 3D tervezés fo-
lyamatát.

A pályázat keretében 2018. áp-
rilis 19-én tanulmányi kirándulásra 
mentünk Debrecenbe. Az utazás 
teljes költségét a pályázat fedezte.  

Meglátogattuk a Debreceni Egyetem 
3D laborját, ahol bepillanthattunk az 
egyetemi 3D-s oktatás eredményei-
be, megismertük a 3D programozás 
alapjait. Az egyetemi menzán ebé-
deltünk, majd részt vettünk két fog-
lalkozáson a debreceni Agórában, 
utána látogatást tettünk a Megújuló 
Energiapark Kutatóközpontban.

Május 30-án a Komárnoi Selye 
János Egyetem Informatika labor-
jában (itt robotikával, az intelligens 
rendszerekkel, és 3D-s képalkotás-
sal foglalkoznak) és a győri Mobilis 
Központban jártunk.

Májusban worshopokat tartunk a 
negyedikes gyerekeknek, mintegy 
80 lelkes kisdiák ismerhette meg a 
3D tervezést és nyomtatást, és ki-
próbálhatták az elkészült társasokat 
is. Júniusban az Erasmus program 
keretében hozzánk érkező lengyel és 
török gyerekeknek, tanároknak mu-
tattuk be a munkánkat.

A visszajelzések alapján úgy gon-
doljuk, hogy az elnyert pályázati tá-
mogatást hatékonyan használtuk fel, 
tanulóink sok új elméleti és gyakorlati 
ismerettel gazdagodtak.

Tusorné Fekete Éva
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Erdély Vadrózsák néptánc találkozó 
Egy 2008-ra visszanyúló Comenius 
baráti kapcsolat fűzi össze a szé-
kelykeresztúri iskolát a gyömrői 
Weöres Sándor iskolával. Ennek 
keretében tavaly októberben ér-
keztek hozzánk vendégek, a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium Vadró-
zsák csoportja és a lelkes zenekar 
Székelykeresztúrról négy napra. 
Mi most május 3-6-ig töltöttünk el 
élményteli napokat, viszonozva a 
látogatást.

Május harmadikán kora reggel in-
dultunk Gyömrőről. Majd estefelé 
megérkeztünk. Megismerkedtünk a 
befogadó családdal, és együtt töl-
töttük az estét. 

Másnap reggel tanítási órára 
mentünk a helyi iskolába, ami külön-
leges volt számunkra. Majd egész 
napos kirándulásra indultunk és  
gyönyörű  sódombokat, sóhegye-
ket néztünk meg közelről. Szovátán 
a Medve tó mellett a Fekete, Vörös 
és a Zöld tavat is körbesétáltuk.  A 
következő állomásunk Korond volt, 
ahol nagyon szép kézzel készített 
dolgokat vásárolhattunk. Farkasla-
kán megkoszorúztuk Tamási Áron 

sírját. Visszatérve Székelykeresztúr-
ra egy hangulatos táncpróban vet-
tünk részt. 

Szombaton kilenctől délig egy 
néptánctalálkozó keretében mu-
tathattuk meg, mit tudunk. Délután 
egy kis kézműves vásár után meg-
látogathattuk a Petőfi-emlékhelyet, 
azaz „Petőfi körtefáját”. Fél öttől ki-
fulladásig pedig táncházban mulat-
hattunk.

Utolsó nap korán reggel indul-
tunk haza. Útközben megálltunk a 
vajdahunyadi Hunyadi várnál, vala-
mint Aradon, ahol megkoszorúztuk 
az aradi tizenhárom vértanú emlék-
helyét. Végül este fél nyolckor ha-
zaérkezett a néptánc csoport,  és a 
buszunk megállt Gyömrőn.

Azt hiszem, nyugodtan mondhat-
juk, hogy mindenki nagyon jól érezte 
magát, sikeresek voltunk a táncban, 
vastapsot kaptunk. Reméljük, lesz 
még alkalmunk találkozni erdélyi ba-
rátainkkal! Ez az élmény egy életre 
szól,  magyarságunk gazdagodott.

Debreczeni Kincső,  
Opolcsik Luca

8. évfolyamos tanulók 

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
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Feketés diákok Szlovákiában
A „Határtalanul” program kere-
tében a magyarországi iskolák 
hetedikes tanulói az állam támo-
gatásával osztálykiránduláson 
vehetnek részt a szomszédos or-
szágok magyarlakta területein, így 
személyes tapasztalatokat sze-
rezhetnek a külhoni magyarságról. 

Mi Szlovákiába szerettünk volna el-
jutni négy napra, ezért összefogott 
a két hetedik osztály és megírtuk a 
pályázatot. Ezután sokáig vártunk 
az eredményre, de annál nagyobb 
volt az örömünk, amikor kiderült, 
hogy mi is a nyertes iskolák között 
vagyunk. 54 diák és 3 kísérő peda-
gógus teljes költségét fedezte a pá-
lyázat, ugyanis csaknem 3 000 000 
forintot nyertünk. 

A gyerekek közül sokan életük-
ben először utaztak külföldre, így 
lázas izgalommal vártuk, hogy végre 
június 5. legyen. Útközben felvettük 
az idegenvezetőnket, aki a négy 

nap alatt informált és szórakoztatott 
bennünket. Szerencsére Szlovákia 
nincs túl messze, így hamar Ko-
máromba értünk. Itt körbejártuk az 
erődöt és megtudtuk, hogy Gyömrő 
lakossága tízszer is elférne benne. 
Tapogatózva végigjártuk a vak la-
birintust és megismertük a fekete 
bárók történetét. Délután ellátogat-
tunk Gútára is a legutolsó hajóma-
lomhoz, ahol megtudtuk, mi  az a 
malomszög és a gatyazsák. A napot 
a Csallóköz Múzeummal zártuk. Es-
tére értünk a szállásunkra Deákiba, 
az Európa Panzióba. Helyi specia-
litással, knédlivel vártak bennünket 
vacsorára. 

Szerdán délelőtt a természeté volt 
a főszerep. Végigsétáltunk a bölény-
rezervátum körül, majd Malonyára 
buszoztunk az arborétumba. Ja-
pán-, rózsa- és más különleges ker-
teket csodáltunk meg. Délután Nyit-
rára utaztunk, ahol ámulattal néztük 
a székesegyház épületét. Estefelé 
értünk vissza a szállásunkra, és va-
csora után vidáman bowlingoztunk 
a panzióban. 

Csütörtökön a bányavárosok kö-
vetkeztek. Történelmi tanulmánya-
inkból már ismertük a helyszíneket. 
Először Körmöcbánya pénzmúzeu-
mát néztük meg, majd Selmecbá-
nyára utaztunk. Megnéztük a várat, 
a líceumot, amelynek Petőfi is nö-

vendéke volt. Szabadprogram ke-
retében bejártuk a városka varázs-
latos utcáit is. Az idegenvezetőnktől 
nagyon sok hasznos információt 
tudtunk meg.

Az utolsó napon ellátogattunk 
Deákiba, a helyi magyar nyelvű is-
kolába. Nagy szeretettel vártak ben-
nünket a gyerekek és a tanárok is. 
Megtudtuk, hogy náluk az egyes a 
legjobb osztályzat és kilenc éves 
az alapfokú iskola. Ezután Pozsony 
felé vettük az utunkat. Egy fantaszti-
kus helyi idegenvezető mutatta meg 
a város nevezetes épületeit buszos 
városnézés keretében, majd gyalo-
gosan fedeztük fel Pozsony látniva-
lóit. A vár csodálatos látványt nyúj-
tott. Lélegzet-visszafojtva mentünk 
át az alagutakon, hiszen a babona 
szerint így sikeres lesz a vizsgánk. 
Megsimogattuk a szerencseho-
zó bronz Kandi szobor fejét is. (Év 
vége előtt mindkettő hasznos lehet!) 
Fagyizással zártuk a programot, és 
elindultunk hazafelé.

Felejthetetlen napokat töltöttünk 
Szlovákiában! Nagyon sok mindent 
láttunk és tanultunk ezalatt a négy-
napos osztálykirándulás alatt.  

Vassné Bodó Edina,  
Takács Réka,  

Kovácsné Gerőcs Éva
Gyömrői Fekete István  

Általános Iskola 
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Többszörös Magyar Bajnok helyi triatlonos
Krausz Zoltán egy igen összetett, 
és nem éppen könnyűnek mond-
ható sportot űz városunkban, és 
teszi ezt nem kis eredmények 
elérése mellett. Zoltán triatlon 
versenyző, korosztályában több-
szörös bajnoki cím birtokosa, 
négyszeres IronMan, nem mellé-
kesen pedig tősgyökeres gyömrői 
lakos.

Legutóbbi versenyein, a május 5-én 
Balatonbogláron megrendezett 
Sprint Duatlon Országos Bajnoksá-
gon (5 km futás, 20 km kerékpár, 
2,5 km futás) 1 órán belüli idővel si-
került korosztályában bajnoki címet 
szereznie. Május utolsó hétvégéjén 
pedig egy valamivel hosszabb távon 
a Triatlon Középtávú Országos Baj-
nokságon (1,9 km úszás, 90 km ke-
rékpár, 21 km futás) egy nagyon erős 
mezőnyben 4 óra 20 perces idővel 
szintén magyar bajnok lett.

Család és munka mellett, hobbi-
ként sportol, 2007-től kezdve triatlo-
nozik, jelenleg a Ferencvárosi Torna 
Club színeiben versenyzik. 2006-ban 
találkozott először a triatlonnal a TV 
képernyőjén keresztül, amikor is egy 

osztrák adón látta, amint egy ember 
összeesett a cél előtt, és nem tudott 
befejezni egy versenyt. „Megrázó 
felvételek voltak, de engem inkább 
megragadott. Mi ez? Hogyan? Így 
jött szembe a triatlon, és lopta be 
magát az agyam egy kis szegletébe 
valami kényszerű gondolat, hogy ezt 
meg kell csinálnom” – emlékezett 
vissza Krausz Zoltán.

Akkor már rendelkezett jó pár év-
nyi futó múlttal, néha úszott is, de 
hogy teljes legyen a sor, felvette a 
kapcsolatot a gyömrői kerékpáro-
sokkal. Egy téli alapozás, nyári felké-
szülés után, 2007 őszén teljesítette is 
első triatlon, IronMan távú versenyét. 
Ez egy 3800  m úszásból, 180  km 
kerékpározásból és 42  km futásból 
álló verseny, amely a triatlon sportág 
hosszútávú versenye. Persze vannak 
rövidebb versenyszámok is, ilyen 
például a 750  m úszásból, 20  km 
kerékpározásból és 5  km futásból 
álló sprint verseny. Ráadásul aki még 
nincs annyira kibékülve az úszás-
sal, az duatlonozhat is (futás-kerék-
pár-futás) különböző távokon.

Hogy miért is szereti Zoltán ezt a 
sportot? Magazinunknak elmondta: 

„A triatlonban az a szép, hogy miu-
tán egy tömeges rajtnál többször a 
víz alá nyomnak, és jobb esetben 
csak a szemüvegedet verik le, a 
partra küzdve magad fel kell pattanni 
egy gyönyörű kerékpárra. Azzal szel-
heted az utat szélben, emelkedőn, 
lejtőn, kátyúkat kerülgetve, és mikor 
már azt érzed, hogy teljesen kifogytál 
az erődből, akkor finoman a depóba 
vágod a bringát, futócipőt húzol, és 
futsz még pár kilométert.”
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Harcművészeti bemutató fogyatékkal élőknek
Egyesületünk, a Kaeshi Waza 
immár második alkalommal vett 
részt május 30-án a Motiváció 
Alapítvány által szervezett jóté-
konysági rendezvényen, amelyre 
meghívást kaptunk.  A helyszín 
Sukoró, a Velencei-tó partszaka-
sza volt. Ez a rendezvény kifeje-
zetten a fogyatékkal élőknek jött 
létre, és már több éve rendezik 
meg látás-, hallás-, mozgás-, ér-
telmi- és mentális sérülteknek.

Az egész napos rendezvényen mo-
toros bemutató, számos zenei, tánc, 
sport és egyéb más fellépők szere-
peltek. Közöttük persze több fogya-
tékkal élő is fellépett és megmutatta 
tudását. A fellépők mellett a legfon-
tosabb esemény a sárkányhajó ver-
seny volt. Itt csapatokban bárki pró-

bálkozhatott a versenyen, vagy csak 
gyakorlás szintjén evezhetett egy-két 
kört. Tanítványaim is így tettek, és 
ugyanolyan nagy öröm volt számuk-
ra, mint tavaly.

Ismét láthattuk, hogy a mozgás 
fontos, és meg kell becsülnünk. Va-
lamint, amikor láttunk bármilyen fo-
gyatékkal élőt fellépni, az azt mutatta, 
hogy soha nem szabad feladni! Örül-
jünk, hogy van lehetőségünk minden 
különösebb nehézség nélkül rend-
szeresen mozogni-sportolni. Minden 
tanítványomat megdicsérem, hogy 
ismét nagy lelkesedéssel és örömmel 
vett részt ezen a bemutatón. Köszö-
nöm a szülőknek a szállításban való 
segítségnyújtást. Végül köszönjük 
Nagy János főszervezőnek a meghí-
vást erre a kivételes alkalomra.

Lozsi Ákos

Elsüllyedt szovjet történelem Gyömrőn
Az öregek elbeszélése szerint 
szomorú történelmi időszak da-
rabkáját rejtheti a gyömrői tófür-
dő mélye. 

A II. világháború utolsó szakaszá-
ban, 1944 novemberében érték el 
a szovjet csapatok Gyömrő térsé-
gét. Mivel a harcokban sokan eles-
tek, ezért a bevonuló kommunisták 
szovjet katonai temetőt alakítottak ki 
városunk központi parkjában. A mai 
polgármesteri hivatal és a kormány-
hivatal épülete között katonatiszteket 
temettek el, a mostani országzászló 
környezetében pedig a közkatonákat 
helyezték örök nyugalomra. 

A szovjetek a temető kijelölésekor 
arról is gondoskodtak, hogy olyan 
emlékmű kerüljön városunk főteré-
re, amely nap mint nap emlékezteti 
a helyieket az új, kommunista világ-
ra. Id. Pál Mihály gyömrői szobrász-

művésznek gyakorlatilag parancsba 
adták, hogy formázza meg a képen 
látható, géppisztolyt tartó szovjet ka-
tona szobrát. Ő volt Vaszil – ahogy 
később a helyiek nevezték. Érdekes-
ség, hogy a kőkatona állítólag kisebb 
lett a tervezettnél, mert a szobrász-
művész nem kapott megfelelő mére-
tű követ a munkához. 

Vaszil, a vörös diktatúra törpe óri-
ása nem húzta olyan sokáig, mint a 
Szovjetunió, csupán 1956-ig tart-
hatta géppisztolyát fenyegetően a 
gyömrői lakosság feje felett. A forra-
dalom hevében néhányan kötelet ve-
tettek Vaszil nyakába, és leborították 
a szobrot a talapzatáról. A zuhanás-
nak köszönhetően elvesztette fejét a 
kommunista világ kőmonstruma.

Palotai Sándor helytörténész jegy-
zetei szerint bár nem volt véres le-
számolás településünkön az ’56-os 
forradalom után, de a szobor ledön-

tésében résztvevő helyieket 6-8 havi 
börtönre ítélték. Egyesek szerint a 
nyakától elválasztott kőfejet a helyiek 
egy traktorral a tófürdőig vontatták, 
és talán a mai napig a tó mélyén pi-
hen. Reméljük, hogy még sokáig!

Ducsai Sándor
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• N1 Serdülő I lány (5 km) 12. hely Bukor Janka
• N3 Ifi I lány (10 km) 1. hely Bukor Edina
• N2 Serdülő II lány (10 km) 1. hely Bukor Anita
• Tandem (10 km) 1. hely Szabó Csaba és Vojcsik Viktor
• F3 Ifi I fiú (20 km) 1. hely Kenyó Kristóf, 2. hely Ovajka Gergely
• WU 17 lány (30 km) 1. hely Bukor Edina
• Master Férfi (80 km) 8. hely Fodor Tamás   

41. hely Vojcsik Viktor
• N4 Ifi II lány (20 km) 1. hely Bukor Anita
• N5 Felnőtt I női (20 km) 3. hely Bukorné Erős Gyöngyi,  

4. hely Kenyóné Süli Melinda
• F6 Felnőtt II férfi (20 km) 7. hely Bukor Károly,  

9. hely Kenyó Endre
Támogatóink:

Gyömrő Város Önkormányzata • Pátria Takarék • Skoda Autó Derzbach • DECATHLON • Bringasport MKSZ • 
HAUSER • STILHAUS Maglód • Gyömrő Gyöngye • Tonerváros Monor • INDUSTRIA  HÁZ • AKESZ • PANDA • 
CBA West-Shop • AUCHAN Maglód • Hisztéria Cukrászda • Nutrixxion • BIOTECH USA Gyömrő • Otthon Cent-
rum Gyömrő • Roland Pékség • Dzsungel Pizzéria • Álomkép.hu • Autóweb.hu • Monori és Gyömrői Rendőrőrs 
• Polgárőrség Gyömrő-Péteri-Monor-Gomba-Bénye-Káva-Tápióbicske-Tápiószentmárton 

Kerékpáros hírek
Az idén 27. alkalommal megrendezett Tour de Gyömrő versenyen mi is képviseltük városunkat, ahol a Gyöm-
rő VSK Kerékpáros szakosztály a következő eredményeket érte el:

Köszönjük a részvételt és a helytállást!

Svindlerek
A huszadik század eleje óta drámaian 
megnőtt bizonyos pénzügyi visszaélé-
sek, csalások mértéke. A megélhetési 
bűnözők egy része régen házalással 
próbálkozott, ma viszont eme kétes 
üzelmek főleg online felületeken bo-
nyolódnak.

Bernie Madoff, Charles Ponzi, 
Howard Welsh: Csupán pár szélhá-
mos neve, akik sikeresen csaptak 
be embereket, ellopva pénzüket, de 
a sort még hosszan lehetne folytatni. 
Madoff piramisjátéka például a leg-
több hasonló csalással ellentétben 
nem ígért hatalmas bevételeket, mind-
össze azt, hogy a Nasdaq-ba fektetett 
pénz hozama garantált 2% havonta. 

A Be2 társkereső oldal legálisnak 
tűnő módon használta ki az ügyfelek 
hiszékenységét. Az első hónapban 
csak kétezer forintért juthattak pré-
mium tagsághoz, de az automatikus 
megújulás érdekessége, hogy ezen 

idő után az ügyfél értesítése nélkül a 
tagság fenntartásához már húszezer 
forint feletti összeget vontak le tőle. 
Törölni akkor tudta a felhasználó a fi-
ókot, ha a luxemburgi székhelyű cég 
magyar FAX számára kérvényt írt.

A közelmúltban kirobbant Wizzair 
botrány valószínűleg sokaknak nem 
ismeretlen: kis összegű ár két jegyért. 
Túl szép, de az ember igaznak szeret-
né hinni, viszont ez is csak egy pom-
pás csalás volt.

Miként kerülhetjük el az átverést? 
Lássuk sorban. Amennyiben befek-
tetnénk, ismerjük meg az adott céget, 
bevételeket, tőzsdei mozgást, illetve 
hogy mekkora összeggel kecsegtet. 
Ha túl magas a profit lehetséges ará-
nya, vagy a hozam mindig magasabb 
az átlagnál, de állandó, kezdhetünk 
gyanakodni. A pénzpiac folyamatos 
változása miatt lehetetlenek ezek a 
beígért pénzek.

A Be2 és a hozzá hasonló svindle-
rek esetében nézzük meg az Általános 
Szerződési Feltételeket, ugyanis ott 
rendszerint minden fel van tüntetve, 
de senki sem szokta elolvasni. Meg-
találhatók benne részletesen a fizetési 
kötelezettségek, de ha nincs benne 
konkrétan semmi, a cég neve, szék-
helye Magyarországon, jobban tesz-
szük, ha továbbállunk.

A Wizzair csalás ügyesen lett felé-
pítve, de kivédhető, hogy becsapjanak 
minket. Figyeljünk a nyelvhelyességre, 
hamis kommentekre, az esetleges 
e-mail címekre és arra, hogy a csalók 
által hivatkozásként felhozott szer-
vezet egyáltalán tud-e ilyen akcióról. 
Amennyiben mégis beleszaladunk, 
azonnal tiltsuk le bankkártyánkat, 
hogy megakadályozzuk az illetékte-
lenek hozzáférését. Ne feledjük, nem 
szégyen segítséget kérni.

Zilahi Zoltán
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Szezonvégi visszatekintés az UFC Gyömrőnél
A 2017/2018-as idény véget ért 
labdarúgóinknál, és a 15 szakosz-
tály elmúlt egyéves eredményét 
nagyon nehéz lenne pár sorban 
összefoglalni, főleg akkor, ha eb-
ben az időszakban számos sikert 
értek el játékosaink.

Külön öröm, hogy női szakosztálya-
ink létrehozása óta egyre több lány 
csatlakozott az egyesülethez. Az U7 
és U9-es korosztályokban a lányok 
közös edzéseket végeznek a fiúk-
kal, az U11-es csapat megalakítása 
mellett a tervek szerint az U15-ös 
lánycsapatunk idén augusztustól 
saját korosztályos, 3/4 pályás baj-
nokságban fog elindulni. Női felnőtt 
csapatunk az első bajnoki évében 
a kitűzött célokat elérte, a kispályás 
bajnokságban a 7. helyen, a 3/4-es 
bajnokságban a 4. helyen végzett, 
amiért dicséret illeti őket, különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy a csa-
pat átlagéletkora 17 év(!).

A Mazur István által edzett U/9-es 
csapat számos – köztük aranyérmes 
– helyezést ért el a különböző verse-
nyeken (Styron Kupa, Üllő Kupa, Pilis 
Kupa), amely biztató a jövőre nézve, 
az idősebb korosztályok utánpótlá-
sa szempontjából. U/14-eseink első 

bajnoki idényében egyből dobogón, 
a Pest megyei I. osztályú bajnokság 
harmadik helyén végeztek. Arról se 
feledkezzünk meg, hogy Nosztrai 
Zoltán tanítványai szintén először vet-
tek részt az U/13-as Pest megyei fut-
sal torna II. osztályában, és csaknem 
60 csapat közül a második helyen 
fejezték be a megmérettetést. U/15-
ös csapatunk a bajnokság alsóházi 
szakaszát veretlenül megnyerve az 
5. helyen végzett, és hasonló mó-
don, szintén ötödik helyezést értek el 
Márton Zoltán fiai a Pest megyei fut-
sal hétvége sorozatban. U/19-eseink 
a bajnokság meghatározó részében 
a tabella élén voltak, és bár Kistar-
csa előttünk végzett, jövőre Kuprák 
János tanítványai újra megküzdenek 
az aranyéremért. Utóbbi kapcsán jó 
hír, hogy a csapatból nem öregszik ki 
senki, így változatlan formában tud-
nak nekivágni a 2018/2019-es baj-
nokságnak.

Felnőtt II és öregfiú csapatunk 
számos győzelmet aratott az idény 
során, megmutatva, hogy az ellen-
feleknek komolyan kell számolni-
uk Gyömrővel. Első számú felnőtt 
együttesünk abban a szellemben 
csinálta meg a 2017-es nyári felké-
szülést, hogy az első helyet és ezzel 

a magasabb osztályba való kerülést 
tűzte ki célul. Sajnos idén meg kel-
lett elégednünk a második hellyel, 
ugyanakkor a fejlődés látható volt, 
és bár télen rövidebb lett a kere-
tünk az eligazolások és sérülések 
miatt, mégis erősödni tudtunk mind 
játékban, mind az eredményekben. 
Dicséret illeti a játékosokat azért is, 
mert a 14-16 fős keretből 8-10-en 
folyamatosan az MLSZ Futsal NB2 
Keleti csoportjában szereplő csapa-
tunkban is játszottak, és sikerült ki-
harcolniuk a bent maradást!

Egy ilyen szezon után csak meg-
emelni tudjuk a kalapunkat a játéko-
sok és edzőik teljesítménye előtt és 
gratulálni nekik! Jelenleg a legfon-
tosabb cél, hogy minden korosztály 
tovább fejlődjön, és azért dolgozunk, 
hogy idővel kiemelkedő szerepet 
töltsenek be a regionális, majd az or-
szágos labdarúgásban, ezzel öreg-
bítve városunk, Gyömrő hírnevét. 

Továbbra is várjuk azon futballozni 
szerető gyermekek valamint fiatalok 
jelentkezését, akik részesei szeret-
nének lenni ezen sikereknek. 2230 
GYÖMRŐ!

UFC Gyömrő
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Ebek a melegben
teljes szőrzet eltávolítása is megfordul-
na a fejünkben, fontos szem előtt tar-
tani azt is, hogy kedvencünk biztosan 
élvezni fogja a hűsölést, de ki lesz téve 
a bőre a nap káros hatásainak, így fo-
kozottan védeni kell a leégéstől.

• A kétrétegű (dupla) szőrzet tulaj-
donságai

Kétrétegű szőrzettel rendelkező állat 
testét dupla rétegben fedi a szőr. Egy-
szer egy keményebb struktúrájú fedő-
szőr, másodszor pedig egy puhább, 
sűrűbb aljszőrzet, mely védelmet 
nyújt az időjárás viszontagságaival 
szemben. Ilyen szőrzet előre megha-
tározott méretig nő csupán, normál 
esetben nem szükséges vágni. Dupla 
szőrzettel rendelkezik például a Gol-
den Retriever, a Husky, valamint 
a Chow-Chow is. Ezeknek 
a fajtáknak fokozott 
szőrzetápolásra 
van szükségük 
a vedlési idősza-
kokban, tavasszal 
illetve ősszel. 

• Hűsölés a nyíráson túl, avagy 
kutyás strandok a közelben

Ahol a kutya és a gazdi együtt 
fürödhet: 

A Gyömrőtől mintegy 40 kilomé-
terre található délegyházi Tavirózsa 
kemping strandja kiváló úticél, ha kö-
zös fürdőzésre vágyunk kutyáinkkal.

Ha nem mindenképpen a közös 
fürdőzés a cél, Dunakeszin a Révnél 
egy 1,5-2 kilométer hosszan elte-
rülő partszakasz várja kedvencein-
ket egy hűsítő csobbanásra, innen 
pedig már csak egy karnyújtásnyira 
található a Római part, ahol szinte a 
teljes partszakaszon engedélyezett a 
kutyák fürdetése.

Zsíros Elizabet

• Nyírni vagy 
nem nyírni?
„Én szőr nélkül 
is meggyulla-
dok, nemhogy 
egy ilyen bun-
da alatt” – gon-
dolják sokan, 
amikor ránéz-

nek egy duplaszőrzettel rendelkező 
Retrieverre. Azt azonban már keve-
sebben sejtik, hogy az a „nagy bun-
da” milyen jelentős mértékben felelős 
a hőszabályozásért. Nehéz elképzel-
ni, de bizony az „hűti” kedvenceinket 
az év ezen szakaszán. 

És mi a helyzet az egyrétegű szőr-
zettel rendelkező ebek esetében?

• Az egyrétegű szőrzet előnyei, 
hátrányai

Egyrétegű szőrzetről akkor beszé-
lünk, mikor csupán egyfajta fedőszőr 
borítja a test teljes felületét, aljszőrzet 
nélkül. Ez a típusú fedőszőr folyama-
tosan növekszik, akárcsak az emberi 
haj, így az korrigálást, vágást igényel. 
Nyírás után az egyrétegű szőr szé-
pen, egyenletesen növekszik majd, 
ellenben a dupla szőrzettel, ami oly-
kor hiányosan, testtájanként eltérő 
mértékben nő vissza.

Ilyen szőrzettel rendelkezik például 
a Máltai Selyemkutya, Yorkshire Terrier, 
az Uszkár és még jó néhány fajta. Ha 
a forró nyári napokra való tekintettel a 

KÖNVAJÁNLÓ
Böszörményi Gyula: Mindörökké várni
(Könyvmolyképző, Szeged, 2017 304 oldal • Illusztrálta: László Maya)
Böszörményi Gyuláról, a mára klasszikussá vált Gergő és az álomfogók, valamint a kirob-
banóan sikeres Ambrózy báró esetei és sok más népszerű regény szerzőjéről kevesen 
tudják, hogy a science fiction nagy kedvelője és művelője. A szerző 2016-ban az Isa, por 
ës homou című novellájáért megkapta a hazai SF-irodalom legrangosabb kitüntetését, a 
Zsoldos Péter-díjat.  A Könyvmolyképző kiadó Mindörökké várni címmel adta ki Böször-
ményi Gyula első science fiction novellagyűjteményét.
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Mit csináljunk nyáron a gyerekekkel?
A nyári szünet beköszöntével sok 
szülőnek fejtörést okoz, hogy milyen 
programokkal foglalja le gyermekét. 
Az óvodás korosztályt még jobban 
kell felügyelni, míg a kisiskolások 
hajlamosak látványosan unatkozni.

Rengeteg érdekes program közül lehet 
válogatni a környéken, azonban otthon 
is változatos ötletekkel lehet színesíteni 
a mindennapokat, miközben a kicsik 
és a felnőttek is remekül szórakoznak. 
Olyan játék ötleteket gyűjtöttem egy 
csokorba, mely nem feltétlenül élet-
korhoz kötött móka, illetve nem igé-
nyel különösebb anyagi forrást sem. 
A hasznos időtöltés a cél, mely során 
játszva fedezhetik fel a világot, hiszen 
a tanulási folyamat saját tapasztalás 
útján, örömteli élményeken keresztül is 
lehetséges, a gyerekek interaktív mó-
don, könnyedén fejlődhetnek így.
• Kertben sátorozás, csillagtúra: Alud-

jatok a kertben, feküdjetek ki egy 
nagy pokrócra a fűbe és keressétek 
meg a Göncölszekeret, kívánjatok 
valamit a hulló csillagoktól! Zseblám-
pával játszhattok árnyjátékot a ház 
falán. Meséljetek vicceket, hallgas-
sátok a tücsökciripelést!

• Vizes lufi: Kapható vízbomba lufi, 
amelyet megtölthettek vízzel és in-
dulhat is a csata. Ha különböző színű 
krétákat oldotok fel vízben és azzal 
töltitek meg a lufikat, majd egyesével 
a betonhoz csapjátok, garantáltan 
egy vidám, művészeti projekt kere-
kedik a maszatolásból.

• Madár és növényhatározás: Vegye-
tek magatokhoz egy zsebkönyv 
határozót, és irány kirándulni! Ver-
senyezzetek, ki tud több növényt, 
illetve állatot felismerni! Szuper hely 
erre a Kőtojás vagy a Tőzeges-tó is. 
A nyertes választhat este, hogy mi 
legyen a vacsi.

• Indiános: Kerti bútorokból, plédek-
ből, madzag segítségével lehet sát-
rakat, bunkereket készíteni. A kis 

indiánok egy régi pólóját be lehet 
ollóval vágni, készülhet fejdísz, arc-
festés és indulhat is a móka. Ter-
mészetesen az indián szökdécselés 
és csatakiáltás sem maradhat el. A 
bunker építést esős időben bent is 
lehet játszani.

• Kincskeresés: Kisebbeknek lehet a 
homokozóba eldugni pici játékokat, 
pl. régi Kindereseket, amelyeket ki-
áshatnak. Nagyobbaknak lehet kin-
cses térképet rajzolni a ház és a kert 
alaprajza alapján és kisebb tárgyakat 
elrejteni vagy nasit, amelyet megta-
lálhatnak. Rossz időben szintén bent 
is játszható.

• Kislányokkal szemben állva játszha-
tó mondókák tanítása, dalok közben 
szembe tapsolós játékok, ugráló kö-
telezés, hullahopp karikázás, fonál a 
két kézre adott módon “felvéve” és 
át kell vennie a másiknak (igazi retro 
játék…).

• Kisfiúknak ragasztószalaggal autóút 
kijelölése, a “kresz” játékos tanulása, 
táblákat papírból és fogpiszkálóból 
is lehet készíteni. Különböző tár-
gyakból akadálypályát készíthetünk, 
alufóliából még kis patakot is. Piros 
fonalat kifeszítve “lézer” pályát hoz-
hatunk létre, kis csengőt akasztva a 
zsinegre jelez, ha valaki hozzáért és 
újra kell kezdenie. 

• Célba dobásos verseny: Régi pony-
vát, pokrócot, lepedőt kifeszíteni két 
fa vagy kerítés közé, különböző min-

tákat vágni rá, a rések mellé lehet írni 
számokat, amelyek a pontokat ad-
ják. Adott távolságról kell mindenki-
nek dobnia, akinek sikerül, megkap-
ja az adott résért járó pontot.

• Egyedi póló: Textil filccel vagy zsírk-
réta és smirgli segítségével készít-
sünk egyedi rajzos pólót közösen, 
melyet utána büszkén viselhet.

• Popcorn: A földön szívószál segítsé-
gével fújva célba juttatni a pattoga-
tott kukorica szemeket. Nyakláncot 
is lehet fűzni belőle. 

• Bowling pálya: Pet palackokat meg 
lehet tölteni vízzel vagy homokkal és 
már csak egy labda kell.

• Szenzoros játék: A kertbe dobozokat 
egymás mögé kell helyezni és meg-
tölteni különböző anyagokkal, mely-
ben többször végig gyalogolhat a 
csemete. Például rizs, bab, homok, 
kavics, széna, tépkedett papír stb. 
Vizes tál az utolsó és a kilépő törül-
köző rögtön mögötte. 

• Utazás közben az autóban játszhat-
tok alliterációs játékot, ha már unjá-
tok a barkóbát és a kő-papír-ollót. 
Például Lelkes Lili, Kíváncsi Karcsi, 
Pajkos Péter.
 A „Játszva felfedezni a világot! – 

Gyömrői Okosmanó Tanoda” Facebook 
csoportban naponta újabb tippeket osz-
tunk meg egymással, mely ingyenes és 
bárki csatlakozhat. Hangos gyermekka-
cajjal teli, vidám nyarat kívánok!

Pados Eszter
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Hallottátok már csendes, hold-
fényes éjszakákon a gyömrői 
Tó felől a loccsanó hangot? 
Pliccs-placcs, liccs-loccs. Ez bi-
zony nem lehetett más, csak Janó, 
a gyömrői Tómanó. Janó története 
réges-régen, még dédmamáink korá-
ban kezdődött. Figyeljetek csak, elme-
sélem Nektek! 

Élt a faluban egy kedves, nagyon 
szorgalmas szabómester. Sokat dolgo-
zott, szép ruhákat készített, az egész 
falu ismerte. Történt egyszer, hogy a sza-
bó megbetegedett. Fájt nagyon a keze, 
fájt a lába, még a háta is meghajlott. 

– Jaj-jaj, de fáj mindenem! Hát hogy 
tudok így dolgozni most? Nem marad-
hatok le a munkában, hiszen kezdődik 
a báli időszak. A gyömrői kislányok már 
nagyon várják, hogy szép kis pörgős 
szoknyákat és csinos kiskabátkákat ké-
szítsek nekik! Mi lesz így szegény fejem-
mel? 

Hát, ahogy így siránkozott a szabó-
mester, egy vékony kis hangot hallott 
maga mögül: 

– Egyet se’ aggódj, Mesteruram! Add 
ide nekem az anyagot, olyan báli kisru-
hákat kanyarítok belőlük, hogy nem lesz 
párja a gyömrői lányoknak a világon! 

– Ki vagy, és honnan szólsz? 
– Nézz lefelé egy kicsit, Mesteruram! 

Itt vagyok, ni, a lábad előtt!
Lenézett a szabó, látja ám, hogy ott 

áll egy alig térdéig érő, vékony, nagy fülű 
kislegény, derékra tett kezekkel, nagy 
mosollyal a száján. 

– Hát Te meg miféle szerzet vagy? S 
honnét toppantál ide? Talán bizony ko-
bold vagy? 

– Kobold? Én-e? Hahahahahaaaa. 
Ne kacagtass, Mesteruram! Hogy ki va-
gyok én, íme: 

Az én nevem Janó,
a gyömrői Tómanó,
embereknek segítek,
segítek most Tenéked!

Nézett nagyot a szabómester, sosem 
hallott még effélét. 

– No, vidám kis legénynek látszol, 
nem mondom, de majd pont egy ilyen 
kis tökfilkó varrja meg ezt a sok báli ru-
hát? Na, menj a dolgodra, kislegény!

– Mesteruram, csak ne becsüljön le 
engem Kend! Tegyen velem próbát: adja 
ide a sok rőf anyagot, holnap még fel 
sem ébred a kakasa, itt lesznek a kész 
ruhák!

– Dehogy adom, mutasd meg itt és 
most, hogy készíted el őket!

– Jaj, Mesteruram, hát még ezt sem 
tudja? Én éjszaka dolgozom, sosem 
nappal! Hát nem hallotta még Kend 
holdfényes éjszakákon a gyömrői Tó fe-
lől a hangot? Pliccs-placcs, liccs-loccs.

– Hát, hallani éppen hallottam már 
effélét. Gondoltam, a halak ficánkolnak, 
vagy tán a szél fodrozza a vizet. 

– A szél? Halak? Hahahaha, Meste-
ruram, ne legyen már ilyen tudatlan! Ez 
a hang én vagyok és a tavi tündéreim. 
Táncolunk, nevetünk, mulatunk, és ha 
kell, ilyenkor segítek az embereknek. 
Persze, akik elfogadják tőlem.

Igencsak dörzsölte a szemét a sze-
gény szabómester, azt hitte, tán álmodja 
az egészet. 

– No, mit bánom én, dolgozni úgy-
sem tudok, mert sajog belé minden 
porcikám. Vidd az anyagot, de ha nem 
hozod vissza, megkereslek, és nagyon 
megjárod!

– Áll az alku, Mesteruram! Tisztele-
tem!

Azzal a kis manó úgy eltűnt, mintha 
sosem járt volna a szabó házában. Ha-
nem másnap hajnalban a szabómes-
ter arra ébred, hogy valami nesz jön a 
műhelyéből. Sötét volt még, a kakas is 
mélyen aludt. Rablók lehetnek tán, gon-
dolta a szabó. Az álmosságtól leverten 
kitántorgott a műhelybe. Hanem amit 
ott látott, attól földbe gyökerezett a lába! 
Megvarrva, élére vasalva, összehajto-

gatva ott sorakoztak a báli kis 
ruhák. Mellettük pedig büszkén 
mosolyogva nem más állt, mint 
Janó, a manó. 

– A nemjóját! Te aztán tény-
leg elkészítetted a ruhákat, kis-

legény! De hogy? Hogy csináltad ezt? 
Hiszen ez nekem is több napos megfe-
szített munka, pedig megőszültem már 
a mesterségben!

– Hogy hogyan csináltam? Nincs eb-
ben titok, Mesteruram! Attól lesz vidám 
kedvem, ha segítek másoknak, és ég 
a kezem alatt a munka! Meg aztán, na-
gyon elszomorodtam volna, ha a gyöm-
rői szép kis lányok nem tudnak elmenni a 
bálba, mert nincs ruhácskájuk. Így aztán 
megkettőzött erővel dolgoztam az éjjel!

– Hogyan hálálhatnám ezt meg Ne-
ked, te kislegény? 

– Úgy, Mesteruram, hogy szorgalom-
mal, becsülettel végzi ezután is a mun-
káját. És ne feledje el: ha nagyon kell a 
segítség, mindig felbukkan Janó!

Azzal a kismanó már el is tűnt, mintha 
ott sem lett volna. A szabó szétosztotta 
az elkészült báli ruhákat a kislányoknak. 

– De gyönyörű lett! Sosem láttam 
még ilyen szép ruhát! Mi leszünk a leg-
szebbek a bálban! – kiáltoztak örömük-
ben a lányok. 

A szabómester pedig örömmel nézte 
őket, még a pénzt sem fogadta el tőlük. 
Sőt, arra lett figyelmes, hogy már nem is 
fáj a háta és a lába.

Így segített Janó, a kis Tómanó a sza-
bómesteren.

Holdfényes, csendes éjszakákon pe-
dig azóta is hallani lehet a Tó felől a han-
got: pliccs-placcs, liccs-loccs. Ha netán 
Ti is halljátok, gondoljatok arra: ez bizony 
nem más, mint Janó, a gyömrői Tóma-
nó, és éppen szorgosan dolgozik azon, 
hogy segítsen valakinek. 

Vadász Péter

(A Városi Könyvtár és a Gyömrői Olva-
sónapló közös szervezésében kiírt „Én 
mesém” pályázat 18 év feletti kategóri-
ájának első helyezett meséje)

Janó, a gyömrői Tómanó
/Szeretettel ajánlom kislányomnak, Izabellának/

23

2018 JÚLIUS2018 JÚLIUS
MANÓ SAROK




