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Mindig, amikor az 1956-os eseményekre gondoltam, lelkes 
egyetemisták, katonák, tankok, romos budapesti utcák 
jutottak eszembe. Lelki szemeim előtt megjelent a tünte-
tő tömeg, a Sztálin szobor ledöntése és a lobogó lyukas 
zászló is. Közös ezekben a képekben, hogy szereplőik 
képzeletemben mindig kizárólag férfiak voltak. Az ’56-os 
események között mindig csak a december 4-ei nőtün-

tetésnél emelik ki, hogy bizony, nők is éltek abban az 
időben az országban.

A férfiak részvételét a harcokban soha senki 
nem vitatja. Kevesebb szó esik viszont a nőkről, 
akik ugyanolyan fontos szerepet kaptak a forra-

dalomban. A nők ugyanúgy részt vettek a harcokban. Fegyvert ragadtak, és ők is 
tenni akartak a szabadságért. Segítettek a kórházakban a sebesültek ellátásánál, 
gondoskodtak a harcolók számára biztosított ételről. Ugyanolyan értékes szerep-
lői voltak az eseményeknek, mint férfi társaik.

A forradalom leverése után ők is megszenvedték a megtorlás időszakát, csak-
úgy mint a férfiak. Rájuk is börtön, kínzás és akár kivégzés is várhatott, ha a kon-
cepciós perek során azt az ítéletet hozták. Aki pedig túlélte, annak tovább kellett 
élnie a harcokban elveszített férje, apja, gyermeke nélkül abban a rendszerben, 
amely elvette tőle azokat, akiket a legjobban szeretett.

Valószínűleg ők akkor nem azt érezték, hogy kivívták a szabadságot, pedig 
sokat tettek azért, hogy mi ma azok legyünk, akik, és úgy éljünk, ahogy. Hálásak 
lehetünk nekik mindannyian!

Oldal-Benkő Zsanett
főszerkesztő
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Napfelkelte  
(Fotó: Babits Gábor)
Mutassa meg saját fény-
képén keresztül városunk 
értékeit, szépségeit, legis-
mertebb helyeit vagy ese-
ményeit! A hónap fotója pá-
lyázatra nevezni kívánt képet 
az ujsag@gyomro.hu e-mail 
címre kérjük elküldeni min-
den hónap 10-éig „A hónap 
fotója” tárggyal. Az e-mail-
ben kérjük megadni a fotó 
készítőjének nevét, telefon-
számát és a kép címét. Min-
den hónapban a legjobbnak 
ítélt kép megjelenik a Gyöm-
rő Magazin „A hónap fotója” 
rovatában.
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Testületi hírek
A 2018. szeptember 24-én tartott 
rendes testületi ülésen a képviselők 
28 napirendi pontot tárgyaltak, ezek 
közül néhány lakosaink számára is 
fontosat emeltünk ki közülük:

Parkolóhelyeket létesít az 
önkormányzat a Csütörtöki 
játszótér mellett
A Csütörtöki piactéren kialakított játszó-
tér nemcsak a környékbeliek, a város 
más területein élők körében is egyre 
népszerűbb. Adottságai miatt napsü-
tésben, nagyobb melegben is szívesen 
választják ezt a szülők, és hozzák az ár-
nyas térre játszani gyermekeiket. A tá-
volabb élők gyakran érkeznek autóval, 
és ez a szűk utcában, főleg a hétvégi 
időszakban fokozottan gondot okoz. 
A sok parkoló autó nehezíti a közleke-
dést és az utcabeli lakosok hazatérését 
a Klapka utca és a József Attila utca 
kereszteződésének környékén. A kép-
viselő-testület a helyzet megoldására 
elfogadta a parkolás rendezése érdeké-
ben tett javaslatot, így az önkormányzat 
három parkolóhelyet létesít a Csütörtöki 
játszótér mellett.

Első lépés a Gyömrői 
Református Óvoda felé
Elfogadta a képviselő-testület a Gyöm-
rői Református Egyházközség kérelmét, 
és belterületbe csatolják a Boglárka ut-
cai 028/15 hrsz.-ú ingatlan egy részét.
Ahogy korábban már beszámoltunk 
róla, az egyházközség a Vadvirág utca 
és a Boglárka utca találkozásánál talál-
ható telekre egy Gyömrői Református 
Óvodát szeretne létrehozni.

A gyömrői óvodai férőhelyeket a 
nagy gyermeklétszám miatt idén is két 
csoporttal kellett bővíteni, az év folya-
mán pedig még egy harmadik cso-
portot is létre kell hozni, hogy minden 
óvodaköteles gyermek elhelyezéséről 
gondoskodni tudjunk. Mezey Attila 
polgármester Csűrös András reformá-

tus lelkésszel közösen személyesen is 
tárgyalt tavasszal az óvoda létrehozá-
sának érdekében Szabó István püs-
pökkel. A beruházás a testülettől zöld 
utat kapott, egyhangúan támogatták 
a kérelmet, és a határozattal elindult a 
belterületbe vonási folyamat. Továbbá 
a közcélú fejlesztés támogatásaként a 
testület elengedte a több mint másfél 
millió forintos belterületbe vonási és 
településrendezési eszközök módosí-
tásának díját is.

Tárgyalások a zöldhulladék 
égetés lehetőségeiről
Lakossági észrevételek alapján a kép-
viselő-testület tárgyalta a zöldhulladék 
égetés kérdéskörét. Az elszállítással 
megbízott DTKH tavaszi egyoldalú 
szerződésmódosítása miatt az eddigi 
ingyenes elszállítás már csak korláto-
zottan áll rendelkezésre, mivel mind-
össze két cserezsákot biztosítanak a 
lakosoknak, ennél többet csak díjfize-
tés ellenében van lehetőség átvenni. 
A nagyobb kerttel, több zöldfelülettel 
rendelkező telkek esetén a többletkölt-
ség egy szezonban több tízezer forint 
is lehet, amelyet nem minden lakosunk 
tud megfizetni. Részükről jogos igény-
ként merült fel az égetés lehetőségé-
nek vizsgálata.

Városunkban azonban sokan van-
nak, akik kifejezetten ellenzik a zöldhul-
ladék égetését. Mivel egyik nézőpontot 
és véleményt sem szeretnénk figyel-
men kívül hagyni, a képviselő-testület 
további vizsgálatot rendelt el, hogy 

a lakosság minél szélesebb körében 
tudjon kedvezni, és az eredmények is-
meretében dönt a lehetőségekről.

Gyömrő is csatlakozik 
a Bursa Hungarica 
programhoz
A képviselő-testület döntése alapján 
az idei tanévtől a Gyömrőn élő fiatalok 
is leadhatják pályázatukat, és tanul-
mányaikhoz támogatást kaphatnak 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszernek 
köszönhetően. A program célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőfokú képzésben való részvételé-
nek elősegítése.

A program keretében olyan szo-
ciálisan hátrányos helyzetű, felsőok-
tatásban tanulóknak folyósítható az 
ösztöndíj, akik városunkban lakóhellyel 
rendelkeznek, és felsőoktatási intéz-
ményben nappali tagozatos képzésben 
vesznek részt, ahol alapképzésben, 
mesterképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. A pályázók között lehetnek 
továbbá olyan érettségi előtt álló vagy 
érettségizett tanulók, akik a következő 
tanévben fogják megkezdeni felsőfokú 
tanulmányaikat. Az ösztöndíjak elbírálá-
sa kizárólag szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményeitől 
függetlenül történik.

Az idei pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2018. november 6.

BZs
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Automatás csekkbefizetés 
tehermentesíti a postát

Mostantól éjjel-nappal, automatával is befizethetünk 
csekkeket városunkban 

Ne a problémát hangoztassuk, 
hanem a megoldást keressük! 
Ha pedig elég ügyesek vagyunk, 
akkor meg is találjuk. Munkám 
során mindig ezt az elvet tartom 
szem előtt, és ez szinte mindig 
eredményre vezet. Így tettünk már 
eddig is nagyon sok esetben, és 
így tettünk a postával kapcsolatos 
probléma esetében is. 

Talán emlékeznek rá, hogy tavaly ősz-
szel részletes felmérést készíttettünk 
a postán tapasztalható sorbanállási 
időkkel kapcsolatban. Ezt a felmérést 
a sok lakossági panasz indokolta. Ha 
pedig valami problémát okoz a la-
kosságnak, azzal foglalkoznunk kell. 
A felmérésből kiderült, hogy valóban 
felháborítóan hosszú a sorban állás 
a postán. Az átlagos várakozási idő 
is több mint tíz perc, de előfordultak 
negyven percet meghaladó esetek is. 
Ennek oka pedig nem a helyi postahi-
vatal dolgozóinak hozzáállása, hanem 
az, hogy városunk egyszerűen kinőtte 
a postát. Tehát megoldást kellett ta-
lálni. Ahhoz pedig, hogy eredménye-
ket érjünk el, elengedhetetlen önkor-
mányzatunk szerepvállalása. Lehetne 
csak egyszerűen az asztalt verni, és 
újítást követelni, de ez általában nem 
visz előrébb. Ha viszont a lakosság 
érdekében tudunk megoldást találni, 
akkor tegyük azt meg.

Két irányba indultunk el ezért. 
Első lépésként a posta vezetésével 
megállapodva önkormányzatunk 
megrendelte a posta épületének bő-
vítésére, átépítésére szóló terveket. 
Ha a tervek elkészülnek, elkezdhet-
jük a lobbizást, hogy pénzt szerez-

zünk a beruházásra. Kész tervekkel 
a kezünkben erre sokkal nagyobb 
az esélyünk, mintha csak a problé-
mát hangoztatjuk. Emellett az önkor-
mányzat szerepvállalása is nagyon 
sokat nyom a latba. Remélem, en-
nek köszönhetően jövőre elkészül a 
posta átépítése. 

Azonban rövid távon is megoldást 
kellett találni a helyzet javítására. Mivel 
felmérésünkből kiderült, hogy a posta 
ügyfeleinek hatvan százaléka csekket 
befizetni megy a postára, ezért kez-
deményeztük egy csekkbefizető au-
tomata kihelyezését városunkba. Ez 
sem csak úgy megy, hogy kérjük. Ön-

Fotó: N
agy Attila
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kormányzatunk biztosítja a biztonsági 
kamerával ellátott helyiséget, valamint 
szerződésben kell vállalnia a csekkau-
tomata működtetésének költségét, 
vagy legalábbis hozzájárulnia ehhez. 
Nagyon egyszerűen ismertetném a 
konstrukciót. Ha senki nem használja 
a csekkautomatát, akkor az önkor-
mányzat kb. háromszázezer forintot 
fizet a postának havonta. Ha havonta 
háromezer csekket fizetnek be az au-
tomatán keresztül a lakosok, tehát na-
ponta kb. százat, akkor nem fizetünk 
semmit. Tehát ha jogos volt a problé-
mánk, és a lakosság a hosszú várako-
zás helyett az automatát veszi igénybe, 
akkor ingyenes a szolgáltatás. Ergo, 
kérjük, vegyék igénybe a 24 órában 
rendelkezésre álló lehetőséget! Ha fél 
év próbaidő elteltével az derül ki, hogy 
van igény a szolgáltatásra, akkor ma-
rad az automata. Természetesen első-
sorban ne ezért vegyék igénybe azt, 
hanem mert valóban praktikus.

A csekkautomatát a városköz-
pontban a postával átellenes sarkon 
helyeztük el, az önkormányzati iroda-
házban. Közvetlen környezetében 
van a város legnagyobb parkolója.  
Egész nap jól megközelíthető gyalo-
gosan, autóval, kerékpárral, de akár 
buszközlekedéssel is. Éjjel nappal 
rendelkezésre áll 0-tól 24 óráig, így 
bármikor, munkába menet vagy jö-
vet, de akár még éjjel is intézhető a 
csekk fizetés. Nem kell a postán sor-
ban állni, várhatóan gyorsan, várako-
zás nélkül intézhetőek a csekkbefize-
tések.

A fő cél a lakosság kényelme. Az itt 
befizetett csekkeknek köszönhetően 
csökkenni fog a postahivatal leter-
heltsége és a sorban állás más ügyek 
intézésénél is.

Tudom, hogy senki nem szeret 
csekkeket befizetni, de még rosz-
szabb érzés, ha fél órát sorban is kell 
állni hozzá. Az automata bankkártyás 

fizetést tesz lehetővé. Próbálkoztunk 
a készpénzes automatával is, de a 
posta ezt nem szerette volna, mert 
elmondásuk szerint a készpénzes 
gépeknél nagyon gyakori az üzem-
zavar és biztonsági kockázatot is rejt 
magában. Tapasztalatuk szerint, aki 
automatás csekkbefizetéssel próbál-
kozik, annak a bankkártyás fizetés 
sem jelent gondot. Fogadjuk ezt el! 

Október elsejétől tehát éjjel-nap-
pal, sorban állás nélkül befizethető-
ek a csekkek városunkban. Nagyon 
örülök, hogy ezt sikerült megvalósíta-
nunk. Remélem, hogy sokan igénybe 
veszik majd ezt a szolgáltatást, és így 
részben megoldódik a postai sorban 
állás problémája. Mi ezért dolgoz-
tunk, és remélem, hogy a tapasztala-
tok igazolják, hogy van igény erre az 
új szolgáltatásra.

Dr. Mezey Attila
polgármester

Benyújtottuk a bölcsőde bővítési pályázatunkat
Végre megjelent a bölcsődék építé-
sére kiírt pályázat, melyre oly régóta 
vártunk. A képviselő-testület pedig 
azonnal döntött, hogy indulunk a pá-
lyázaton. Nagy reményekkel tekintünk 
a pályázat elé, hiszen városunkban a 
bölcsődei férőhelyekre hatalmas a túl-
jelentkezés. Az ország településeinek 
többségén nincsen bölcsődei ellátás, 
ezért büszkék lehetünk, hogy váro-
sunkban eddig is hat csoporttal mű-
ködött az intézmény, melyhez most 
még kettő csoportot építenénk. 

Készültünk is egy ilyen pályázatra jó ideje 
anélkül, hogy tudtuk volna, mikor jelenik 
meg erre a célra kiírás. Már lassan egy 
éve, hogy elkészültek a bölcsőde bőví-
tésének tervei, így jogerős építési enge-
déllyel rendelkezünk, ami a pályázatnál 
előnyt jelent. Ebből is láthatják a bírálók, 
hogy nem a pályázat megjelenésekor 
kezdtünk kapkodni, hogy mit is kellene 

építenünk. A bővítéshez szükséges ingat-
lant is megvásároltuk, bölcs előrelátással, 
így a hely is megvan az építkezéshez. Az 
épület tervezésénél arra törekedtünk, 
hogy egy tetszetős, a város hangulatá-
hoz illeszkedő épületet hozzunk létre, 
melyben tágas, világos csoportszobák 
alakíthatóak ki. Ez az új bölcsőde szárny, 
a Széchenyi út egyik ékessége lehet. A 
pályázat megírásánál is arra törekedtünk, 
hogy minden értékelési szempontnál a 
maximális pontszámot érje el városunk, 
az igényeket az új férőhelyekre pedig 
messzemenőkig alá 
tudjuk támasztani. 
Szóval szerintem egy 
példaértékűen előké-
szített, jól átgondolt, 
szakmailag alátámasz-
tott projektet hoztunk 
létre, így joggal bízha-
tunk a sikerben. Egy 
területen azonban hát-

rányban vagyunk. Többletpontot kap az 
a pályázó település, ahol eddig nem volt 
bölcsődei ellátás. Mint írtam, nálunk már 
eddig is hat csoporttal, összesen 72 fé-
rőhellyel működött az intézmény szeren-
csére, azonban sajnos így többletpontot 
nem kapunk. Döntés az év végére vár-
ható, így ha sikerrel járunk, jövő nyáron 
megépülhet a két új bölcsődei csoport, 
amelyben 24 gyermeknek tudunk majd 
helyet biztosítani.  

Dr. Mezey Attila 
polgármester
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Üzembe helyezték az elektromos töltőállomást

Szeptember 12-én üzembe he-
lyezték azt az elektromos töltőállo-
mást, amelyre még tavaly kaptunk 
pályázati forrást. Az év közepére 
ígért, zöldautókat kiszolgáló elekt-
romos töltőállomás megvalósítása 
a tervekhez képest ugyan az ELMŰ 
munkálatai miatt egy kis késéssel, 
de sikeresen lezajlott. 

A csaknem 2,5 millió forintos beru-
házás során egy 2x22 kW-os, így 
egyszerre két autót kiszolgáló Type 
2-es típusú töltőállomás épült. A kivi-
telező ígérete szerint októberben az 
útburkolat és a töltőállomás helyét 
jelző felfestés is elkészül. 

Az elektromos töltőállomást a 
„Jedlik Ányos terv” pályázatnak kö-

szönhetően valósítottuk meg. A 
hazai forrásból finanszírozott pályá-
zat célja a közlekedésből származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak csökkentése, és az ország kör-
nyezetkímélő gépkocsikkal történő 
átjárhatóságának megteremtése, 
annál is inkább, mivel az elektro-
mos autók iránti igény egyre inkább 
nő. 2017 végéig több mint négyezer 
darab zöld rendszámot adtak ki ha-
zánkban, amelyek közül csaknem 
kétezer tisztán elektromos gépko-
csikra került.

Gyömrőn az e-töltő létesítése 
azért is fontos, mivel a környezetkí-
mélésen túl pontosan illeszkedik a 
„Zöld város” koncepcióba. Reméljük, 
hamarosan egyre többen fogják tud-
ni használni autójukhoz városunkban 
is az új töltőállomást.

BZs

 Müller Péter:  

Vallomás a szerelemről
Október 29. 1900 
Hankó István Művészeti Központ

Jegyek 2 900 forintos áron kaphatók 
az InterTicket országos hálózatában, 

valamint a Jegy.hu oldalon.

Az előadás médiapartnere a SIGNAL Televízió

BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐ 
 

+36 30 309 2881 

Pécel  
3 műszakos munkarend, Hétfőtől Péntekig 

Átlagosan megkereshető  bruttó bércsomag: 

270.000 – 320.000 Ft/hó 

INGYENES  céges járatok 
 

Végzettség, tapasztalat nem elvárás! 
KÖNNYŰ fizikai munka! 

MINDENRE MEGTANÍTJUK! 
 

Cafetéria | Csoportos bónusz | Ötletbónusz 
Hónap dolgozója jutalom 

Hölgyek, Urak, Pályakezdők vagy akár párok 
jelentkezését is várjuk! 
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FÓKUSZBAN A KÖZLEKEDÉS!

• A kerékpáros behajthat-e 
szemből az egyirányú utcába?

Sajnos az a téves nézet terjedt el a 
kerékpárosok között, hogy behajt-
hat. Pedig TILOS szemből behajta-
ni kerékpárral az egyirányú utcába! 
Egy kivétel van (ilyen jelen pillanatban 
nem található településünkön), ami-
kor kiegészítő tábla jelzi mindkét ol-
dalon, hogy „kivéve kerékpárral”. Ki-
egészítő tábla hiányában ne hajtsunk 
be az egyirányú utcába forgalommal 
szemben, már csak azért se, mert 
a keresztező utcákban közlekedők 
nem számítanak az ellenkező oldalról 
érkező kerékpárosokra!

• A kerékpáros behajthat-e a 
körforgalomba?

Igen, a közúti közlekedés szabályait 
betartva. A már bent lévő elsőbbségét 
figyelembe kell vennie, s a körforgalom 
ívének megfelelően kell haladnia. 

• Kerékpározhatunk-e a járdán?
Nem! Járdán tilos kerékpározni! Két 
kivétel van. Mivel a 12. évnél fia-
talabb gyerekek főútvonalon még 
nem kerékpározhatnak, ezért ők 

haladhatnak a párhuzamos járdán, 
legfeljebb 10 km/h sebességgel. A 
másik kivétel: lakott területen levő 
olyan úton, ahol az úttest kerékpáros 
közlekedésre alkalmatlan, lehet köz-
lekedni a járdán. De csak a gyalogos 
forgalom zavarása nélkül és legfel-
jebb 10 km/óra sebességgel!

• Áthajthatunk-e kerékpárral a 
gyalogátkelőhelyen?

Nem! Mivel a gyalogátkelőhely a gya-
logjárda forgalomtechnikai része – s 
mivel a járdán tilos kerékpározni –, 
így értelemszerűen a gyalogátkelő-
helyen is csak tolva szabad a kerék-
párral áthaladni.

• Hogy haladjunk el a 
kerékpáros mellett 
gépjárművel?

Személygépjárművel lakott területen 
belül minimum 1 méter oldaltávol-
ságot tartsunk meg, lakott területen 
kívül minimum 1,5 métert! Célszerű 
arra is számítani, hogy a kerékpáros 
kátyúkat, úthibákat kerülget, ezért a 
minél nagyobb oldaltávolság meg-
tartásával sokat tehetünk a kellemet-
len, balesetveszélyes helyzetek elke-
rülése érdekében.

• Sokan az úton mennek, holott 
van járda. Ilyenkor kinek van 
elsőbbsége?

A KRESZ szabályai szerint a gyalo-
gosnak mindenképpen a járdán kell 

közlekednie! Ha nincs járda, akkor a 
leállósávon, az útpadkán vagy a ke-
rékpárúton. Ha a gyalogosok az út-
testen közlekednek, az úttest szélén, 
egy sorban a lakott területen lehető-
leg a menetirány szerint a bal olda-
lon, lakott területen kívül mindig a bal 
oldalon, a járműforgalommal szem-
ben kell haladni. Útkereszteződések-
nél az úton való átkelést mindig az 
utca sarkánál, a legrövidebb úton (pl. 
a járda képzeletbeli meghosszabbí-
tott vonalán) kell végrehajtani. Ha a 
kiépített járda valamely okból közle-
kedésre alkalmatlanná vált (pl. beló-
gó ágak, kikátyúsodott stb.), feltétlen 
jelezzék közterület-felügyeletünknek!

• Az autósok száguldoznak  
útjainkon, mit tehetünk ellene?

Sajnos nem állhat minden utcasar-
kon rendőr vagy közterület-felügyelő 
sebességmérő műszerrel. Nagyon 
nehéz kiemelni a száguldozó, fele-
lőtlen sofőröket a közlekedésből. 
Minden utcában sem telepíthető 
„fekvőrendőr”, mert a szabályosan 
közlekedőket büntetnénk vele, vagy 
a közfeladatot ellátó (pl. kukásautó, 
busz, mentő stb.) gépjárműveknek 
állítanánk felesleges akadályokat. 
Köznevelési és közoktatási intéz-
ményeink (pl. óvodák, iskolák) kör-
nyezetében viszont gyermekeink 
védelmében jogos igény a forgalom-
lassító műtárgyak igénye, megléte. 
Sok panasz érkezik a lakó-pihenő 
övezetekből is a gyorshajtások miatt. 
E lap hasábjain is többször írtam, 
hogy a lakó-pihenő övezetekben a 
megengedett maximális sebesség 
20 km/óra, s néhány – a KRESZ-
ben meghatározott – eset kivéte-
lével csak az utcában lakó vagy 
hozzá látogatóba érkező gépjármű 
hajthat be az ilyen táblával védett 
útszakaszokra.

Hodruszky Lajos

Olvasóink kérdezték...
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Az idei szezon eleje a felújítás, meg-
újulás jegyében telt. Megújult a tó-
fürdő jelképe, a körbár, új bejáratot, 
egyben pénztárat kapott a fürdő, 
új beléptető rendszer lett telepítve, 
napvitorlát állítottunk fel a gyerme-
keknek, valamint értékmegőrzővel, 
kártyás fizetési lehetőséggel bővül-
tek szolgáltatásaink.

Az idei munkák esetében az akarat 
nagyobb volt, mint amit a lehetősé-
gek engedtek. Manapság mindenki 
tapasztalhatja, hogy munkaerőt ta-
lálni szinte egyenlő a lehetetlen kül-
detéssel. De a koktélbár felújítása 
már nem várhatott tovább, lépni kel-
lett. Már a 2015. évi szezon végén 
készült szakértői vélemény is jelezte, 
hogy tovább nem lehet várni, a fa-
szerkezet olyan mértékben károso-
dott, hogy a tartószerkezetet komp-
letten ki kell cserélni. Tovább nem 
lehetett húzni, muszáj volt belevágni. 
A számtalan akadály ellenére elké-
szült, bár sajnos erősen a szezon 
végére, így nem volt értelme az idei 
évben megnyitni. A munkálatokra 12 
millió forintot kalkuláltunk, mely ösz-
szegből sikerült is kihozni.

Szintén régi elképzelés valósult 
meg a pénztár megújításával. A ko-
rábbi kis portásfülke jellegű épület 
helyett egy mutatós, modern épület 
fogadja vendégeinket. A tervezési 
folyamat hozta az elgondolást, hogy 
ne a régi alsó bástyára építsük fel, 
hanem az utcafrontra, így megol-
dódik a régi kapu felújítása is, amely 
szintén esedékes volt. A bejáratot a 
tényleges strandszezonra sikerült át-
adni. Az épületet 4,9 millió forintból, 
környezetének kialakítását, a par-
kosítást, kerítés-, kapu áthelyezést, 
valamint a fogadó rész viacolor bur-
kolását 1 millió 89 ezer forintból ké-
szítettük el. A régi pénztár területén 

lett elhelyezve az új beléptető rend-
szer. Szinte már minden fürdőben, 
strandon vonalkód leolvasós forgó-
kapuval oldják meg a vendégek ki- és 
beléptetését. Mi is próbálunk halad-
ni a korral, ezért egy ilyen rendszert 
telepítettünk. A beléptető kiépítése 
és a hozzákapcsolódó vezérlő rend-
szer, hardver- és szoftver 4,6 millió 
forintból valósult meg. Ez a rendszer 
összekapcsolva egy kártyaterminál-
lal lehetővé teszi a készpénzmentes 
fizetést, így az idei évtől lehetőség 
nyílt bankkártyával és SZÉP kártyá-
val fizetni. Régi kérés, elvárás volt az 
értékmegőrző. Korábban voltak rá 
kezdeményezések, de nem találtunk 

Nehezen indult,  
de eredményesen zártuk  
a strandszezont

Fotók: Percze Zoltán

Fotók: Percze Zoltán
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Nehezen indult,  
de eredményesen zártuk  
a strandszezont

jó megoldást. Idén telepítettünk első 
körben a fürdő bejárat közeli részébe 
egy 45 db-os, úgynevezett mobiltöl-
tő boxot. Kialakításából és méretéből 
adódóan ez alkalmas telefontöltés-
re, és kisebb méretű értéktárgyak 
megőrzésére is. A beruházásokat a 
Tófürdő üzemeltetéséből származó 
bevételből finanszíroztuk.

A sok munka, fejlesztés sok izga-
lommal járt. Főleg, hogy a koktélbár 
felújításához le kellett engedni a vizet. 
Szokásos módon a vízutánpótlást az 
első vízadó rétegből származó ter-
mészetes forrásokból és az égből 
csapadék formájában lehulló vízből 
kívántuk megoldani. Sokan aggod-
va szemlélték, hogy üres a meder, 
lesz-e fürdőhely, hiszen mondhatjuk, 
hogy évtizedek óta nem volt ilyen 
száraz, meleg tavaszunk. Mivel az 
égiek nem kegyelmeztek, és a víz-
szint lassan emelkedett, rá kellett 
segíteni a második vízadó rétegből.

A nehézségek ellenére a júniusi 
vakáció kezdetére készen, szépen 
vártuk a fürdőzni vágyókat. Addigra 

viszont az időjárás romlott el, ami jú-
lius közepéig ki is tartott. Aggódtunk, 
hiszen július közepéig összesen 
4800 látogatónk volt. Ez a szám kis-
sé aggasztó volt, hiszen negyvenez-
res látogatószámmal terveztünk. De 
az égiek megkegyelmeztek nekünk, 
és persze az ország összes fürdő-
szolgáltatójának, és kicsit megkés-
ve, röviden ugyan, de nyár lett. Ösz-
szességében 40 450 eladott jeggyel 
zártuk a szezont, ami igazán jónak 

mondható. Bevételeink 1,6 millió fo-
rinttal meg is haladták az eredetileg 
tervezettet. Összességében a terve-
zett beruházások elkészültek, meg-
újultunk. A fejlesztések természe-
tesen nem állnak meg, igyekszünk 
megfelelni az újabb elvárásoknak, és 
bővíteni szolgáltatásainkat a lehető-
ségekhez képest.

Agócs Zoltán
ügyvezető

Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.

Fotók: Percze Zoltán
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Egy kisgyermek tovább élhet - Kijár az elismerés
Augusztus 19-én a Gyömrői Tófürdőn 
egy szolgálatot teljesítő járőr sikere-
sen újraélesztett egy vízben elmerült 
kisfiút. Emellett a gyömrői városveze-
tés sem mehetett el szó nélkül, a hő-
sies tettért kijárt az elismerés Mondok 
Lilian Amarill rendőr őrmesternek. 
Városunk nevében Mezey Attila pol-
gármester és Garamszegi Sándor al-
polgármester elismerő oklevelet adott 
át neki, valamint ajándékként egy iga-
zi életmentő strandrendőrhöz illő, kék 
színű, vízálló karórát is.

Hálásak vagyunk, hogy neki kö-
szönhetően a kisgyermek a mai na-
pig közöttünk lehet!

BZs

Átadtuk az ezredik 
házszámtáblát

Nagy sikere van a Mezey Attila polgármester által meg-
hirdetett házszámtábla akciónak. A nyári feliratkozások 
során már az ezredik háztartás igényelt egyedi, Gyömrő 
címeres házszámtáblát, amelyet a polgármester szemé-
lyesen adott át. Azóta már több százan szerepelnek az 
igénylők között. Ha továbbra is ilyen ütemben haladnak 
az igénylések, akkor hamarosan minden második gyöm-
rői házon szép, egységes házszám lesz.

Az ingyenes házszámok továbbra is megrendelhetők a 
Polgármesteri Hivatal portáján nyitvatartási időben, majd 
néhány hét múlva ugyanott át is vehetők.

BZs

2018. október 24-én, szerdán

 a

⁰⁰ ⁰⁰10  és 14  óra között.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szóljatok az ismerősöknek is!

Zsákot, táskát mindenki hozzon magával!

Hankó István Művészeti Központ 

aulájában

INGYENES 
RUHAOSZTÁS
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20 éve a mentőállomás élén
Manapság egyre ritkább, hogy va-
laki egy munkahelyen megéri tize-
dik, huszadik, harmincadik jubileu-
mát. Herczku László mentőápoló, 
a gyömrői mentőállomás vezetője 
az igazán elhivatottak közé tarto-
zik, hiszen idén ünnepelte karrierje 
kezdetének 35. évfordulóját. Ez al-
kalomból készítettünk interjút vele.

• Hogyan indult el a mentős 
pályán?

Egy orosz nyelvű gimnáziumban érett-
ségiztem, majd elmentem az IBUSZ-
hoz dolgozni. Nem igazán tetszett, így 
ahogy mentem hazafelé, bementem a 
mentőkhöz. Volt egy iskolatársam, aki 
ott dolgozott, és sok szabadideje volt, 
mindig Csillaghegyen strandoltak. Gon-
doltam, hogy ez nekem is nagyon jó 
lenne, így 1983. augusztus 8-án kezd-
tem a keresztúri állomáson. Teljesen 
képzetlenül mentem oda, így sima ápo-
ló lettem. Később elvégeztem egy álta-
lános ápoló és asszisztens iskolát, egy 
mentő szakápolói iskolát, és nemrég 
egy felsőfokú mentőápolói képzést is. 

Az 1993 áprilisában nyílt gyömrői 
mentőállomás első embere voltam. 
Most az állomás vezetője is én vagyok 
már jó 20 éve. Jelenleg két mentőgép-
kocsi dolgozik Gyömrőn, az egyik 
munkanapokon, a másik pedig 24 órá-
ban. Nálunk szerencsére nincs mun-
kaerőhiány, hat ápoló és hét gépkocsi-
vezető dolgozik itt évek óta, így stabil, 
megbízható gárdával tudunk működni.

• Milyen esetekkel találkoznak 
leggyakrabban városunkban?

Súlyos sérült kevés van szerencsére, 
több az olyan kisebb balesetes, aki-
nek nincs autója, azért kell mentővel 
szállítani. De a legtöbb hívásunk olyan 
betegektől érkezik, akik egy hetes, 
3-4 napos problémákkal mentőt hív-
nak, akiket nem a mi feladatunk lenne 
ellátni. Csakúgy, mint az ügyeletnek, 
nekünk is rengeteg indokolatlan hí-

vásunk van. A be-
tegek megvárják, 
amíg délután 5 
óra lesz, nincs 
már háziorvos, 
nincs még 
ügyelet, és 
akkor hívják 
a mentőt. Ha 
pedig kime-
gyünk hoz-
zájuk, nem 
tudunk mást 
csinálni, el kell vin-
nünk. Nincs gyógyszer-
felírási és gyógyszerbeadási 
lehetőségünk, a kompetenciánk-
ba nem fér bele, hogy mi állapítsuk 
meg valakiről, hogy nem beteg. 

A lakosoktól panasz még nem ér-
kezett hozzám az állomásra. Ritkán 
kapunk visszajelzést, pozitívot pedig 
sajnos egyre ritkábban. Amikor elége-
detlenség van, az is a későbbi érkezé-
sek miatt szokott lenni, de az általában 
nem rajtunk múlik. Az orvos, aki meg-
rendeli a mentőt illetve a hívást felvevő 
irányító dönti el, hogy mennyire sürgős 
ellátni a beteget. Ha nem igényel azon-
nali segítséget az eset, akkor előfordul, 
hogy két- két és fél órát is várni kell, 
mire a helyszínre érünk. Ilyenkor egyre 
gyakrabban fordulnak elő atrocitások. 
Ezt az emberi tényezőt sokszor ne-
hezebb kezelni, mint a feladat miatti 
stresszt. Sajnos egyre kevesebb az 
autó, egyre több a munka, sokat kell 
szervezni, hogy mindenki időben be-
jusson, és még így is vannak csúszá-
sok.

• Gyömrőiként sok ismerőse van a 
városban. Milyen érzés hozzájuk 
kiérkezni?

Egész más, mint ismeretlenhez men-
ni, és ha ismerősről van szó, akkor az 
megkétszerezi az ember erejét, még 
inkább próbál jó munkát végezni. Vég-
eredményben attól függ, milyen érzés, 

hogy tudunk-e rajta 
segíteni. Egy szülés 
levezetése után min-

den találkozáskor elmondja az anyuka 
a gyereknek, hogy Itt van keresztapád. 
Ez jó érzés. De amikor nem tudunk 
segíteni, az sajnos nehéz. Előfordult, 
hogy családtaghoz kellett mennünk, 
és már nem lehetett megmenteni. 
Nem mondom, hogy nem érint meg, 
de túl kell tenni magamat ezen.

• Mit tanácsolna annak, aki ezt a 
pályát szeretné választani?

Annak ajánlom ezt a pályát, aki érez 
magában annyi erőt, hogy leküzdje 
a stresszes helyzeteket, és segíteni 
akar az embereken. Ehhez a mun-
kához elhivatottság kell, anélkül nem 
megy. Ma kevés olyan fiatallal találko-
zom, aki úgy áll hozzá a munkához, 
hogy elkötelezi magát valami mellett 
20-30 évre.  Pedig rengeteget számít 
a rutin. Egy bejelentést követően mire 
kiérünk, több variáció is végigfut az 
ember agyán, mit és hogyan fog csi-
nálni. Ha ezt vagy azt látja a betegen, 
hogy áll neki a dolgoknak. Aztán a 
helyszínen már automatikusan jönnek 
a dolgok, de ebben nagy szerepe van 
az évek során megszerzett tapaszta-
latnak.

Oldal-Benkő Zsanett

Fotó: Vojácsik Ádám
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Gyömrőn járt a Pest megye értékei  
című vándorkiállítás

Több mint száz fotón mutatták 
be megyénk értékeit szeptember 
első felében Gyömrőn. A vándor-
kiállítás megszervezése mellett 
kutatómunkát is végeznek a helyi 
értékmentők, akik a lakosság se-
gítségét kérik abban, hogy minél 
gazdagabb kulturális örökséget 
hagyhassunk Gyömrő jövőbeli la-
kóira.

Augusztus utolsó napján, Verőcéről 
érkezett városunkba a Pest megye 
értékei című vándorkiállítás, amely-
nek a Hankó István Művészeti Köz-
pont biztosított kulturált helyszínt. 
A kultúra iránt érdeklődő lakosság 
mellett a nyilvános eseményen részt 
vettek az önkormányzat és a helyi in-
tézmények vezetői, képviselői is. 

A tárlatot Török Czene István, a 
Pest Megyei Értéktár Bizottság el-
nöke nyitotta meg, aki felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az értékek ösz-
szegyűjtésének nemcsak gazdasági 
és turizmusélénkítő szerepe van, ha-
nem közösségmegtartó is. 

A vándorkiállítás több mint száz 
fotón mutatta be megyénk értékeit. 
A tablókon az épített örökség mellett 
a többi között a kulturális, gasztro-
nómiai hagyományok és a természe-
ti egyediségek is megjelentek. Váro-
sunk is büszkélkedhet egy komoly 
helyi értékkel, hiszen a Teleki-kastély 
pár éve bekerült a megyei értékek 
hivatalos listájába, amelyről egy ko-
moly szakmai bíráló testület döntött. 
Szűkebb térségünk más települései 
is megmutatták magukat, az érdek-
lődők többek között a monori Strá-
zsa-hegy pincesorairól, a kistarcsai 
volt internálótáborról, az ócsai refor-
mátus templomról vagy az isaszegi 
honvédszoborról láthattak fotókat, 
olvashattak információkat.

Az ünnepélyes megnyitót Gyu-
ra Gyöngyvér és Kaszás Emília, a 
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola diákjai tették még szebbé, a 
két tehetséges kislány egy-egy cso-
dálatos népdalcsokorral teremtett 
méltó hangulatot a rendezvényen. A 
tárlat szeptember 12-én utazott to-
vább Budajenőre.

Egyre több közösség 
ismeri fel az értékmentés 
jelentőségét

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése még 2012-ben döntött 
arról, hogy a hungarikum törvény 
célkitűzéseit segítve összegyűjti tér-
ségünk értékeit. Ebben a munkában 
mi, gyömrőiek is részt veszünk. 

Kezdeményezésemre alakult meg 
a Gyömrői Értéktár Bizottság, amely 
nem a klasszikus értelemben vett 
önkormányzati bizottság. Bár létre-
jöttét a képviselő-testület megerősí-
tette, de valójában kulturális munka-
csoportként működünk a hivatalos 
bizottságok mellett. Társadalmi mun-
kában, azaz ingyen, szabadidőnk 
terhére végezzük feladatainkat, de 
természetesen nagy örömmel tesz-
szük ezt. Hozzánk hasonlóan az or-
szágban számos más településen is 

létrejöttek ezek az öntevékeny kö-
zösségek.

Mi számít helyi értéknek?

Értéknek számít bármi, amit a Gyöm-
rőn élők fontosnak, értékesnek tarta-
nak, érdemesnek arra, hogy évtize-
dek múlva, utódaink is tudjanak róla. 
Nincsenek kötöttségek: érték lehet 
egy épület; egy természeti jelenség, 
ami nálunk jellemző; érték lehet egy 
köztünk élt személy, akinek életútja, 
munkássága jó példa számunkra; és 
érték lehet akár egy olyan mesterség 
is, amely Gyömrőn volt jellemző, de 
ma már maximum a szomszédunk-
ban élő idős néni vagy bácsi tudja be-
mutatni nekünk. Az a feladatunk, hogy 
ezeket archiváljuk: feljegyzéseket, fo-
tókat vagy videókat készítsünk róluk.  

A gyűjtés meghaladja a bizottság 
erejét, ezért nagy segítség lenne, ha 
ön is segítené a munkánkat. Kérem, 
ha tudomása van olyan gyömrői érték-
ről, amelyet talán kevesen ismernek, 
de meg kellene őriznünk gyermeke-
inknek, forduljon hozzánk bizalommal, 
hogy megvizsgálhassuk javaslatát!

Ducsai Sándor
a Gyömrői Értéktár  

Bizottság elnöke
ducsai@gyomro.hu
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Megújult a nyugdíjas 
klub udvara

A Boglárka Nyugdíjas Klub 450 ezer forint pályáza-
ti támogatást nyert udvara térkövezésére. A kivitelező 
árajánlata ettől jóval magasabb volt a felhasznált anyag- 
és munkadíj idei erőteljes növekedése miatt. Az Önkor-
mányzat segítő kezének köszönhetően, a hiányzó 550 
ezer forinttal kipótolva, így már elkészülhetett a munka. 
Jó érzéssel töltött el mindenkit, hogy a közelgő Idősek 
Világnapja alkalmából a klub tagjai már birtokba is vehet-
ték a megújult udvart.

Az idei felújítási sorozat ezzel nem ért véget: az udvar 
után a raktárépületet szigetelték le társadalmi munka ke-
retében önerőből, a klub tagságának összefogásával. A 
munkában Hodruszky Lajos alpolgármester, a Boglárka 
Nyugdíjas Klub alelnöke is részt vett, aki szabadidejében 
aktívan támogatja a nyugdíjas klub működését.

BZs

Téli rezsicsökkentés  
a fával fűtőknek is

Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Kormány 
1364/2018. (VII.27.) határozata alapján azon háztartá-
soknak is biztosít támogatást a téli rezsicsökkentés 
keretében, akik korábban nem részesültek benne. A 
múlt évben a vezetékes gáz- vagy távfűtést haszná-
lók kaphatták meg ezt a hozzájárulást, idén az ettől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is.

A 12 ezer forintos rezsicsökkentést ezen lakosok ter-
mészetbeni juttatásként, tehát fa illetve szén formájában 
kapják majd meg a következő fűtési szezonban. Az el-
bírálást követően meghatározott határidőn belül az ön-
kormányzatok által kijelölt vállalkozásoknál vehető át az 
igényelt fűtőanyag.

A támogatás igényléséhez ki kell tölteni egy igénybe-
jelentő nyilatkozatot, amelyben meg kell adni az igényelt 
fűtőanyag fajtáját is. Az eljárásrend leírása és a kitöltendő 
formanyomtatvány elérhető a Polgármesteri Hivatalban és 
városunk honlapján, a www.gyomro.hu oldalon is.

Az igényléseket legkésőbb 2018. október 15-ig  
kell leadni a Polgármesteri Hivatalban.
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Gyömrő volt a TápióFeszt vendégvárosa
A 2018-ban negyedik alkalommal 
megrendezett nagykátai Tápió-
Feszt a térség legnagyobb ren-
dezvénye. Idén városunké volt a 
megtisztelő szerep, Gyömrő lehe-
tett a fesztivál vendégtelepülése.

A kétnapos fesztiválra egy városun-
kat bemutató sátorral készültünk. 
Itt apró játékokkal, ajándékokkal, 
ismertetőkkel és az elmúlt évben 
készített videókkal vártuk a Gyöm-
rő iránt érdeklődő környékbeli lako-
sokat. Az ünnepélyes megnyitón a 
GyömrőSzínház tagjai voltak segítsé-
günkre a színpadi bemutatkozásban, 
akik operett összeállításukkal színt 
vittek a nagykátai színpadra. A fesz-
tivál második napján az idei Tószépe, 
Tarsoly Alexandra és udvarhölgyei 
képviselték városunkat.

Úgy gondoljuk, méltó módon si-
került első megjelenésünk a Tápió-
Feszten. Számos látogatónak tudtuk 
megmutatni, hogy gyönyörű, fejlődő, 
szerethető város a miénk, amelyet 
érdemes egy kirándulás alkalmával 
felkeresni.

BZs
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Bizonytalan időre bezár az okmányiroda
A Pest Megyei Kormányhivatal 
Monori Járási Hivatal Gyömrői 
Okmányirodája 2018. szeptember 
15-től átépítési munkálatok miatt 
huzamosabb ideig zárva tart.

A bezárás idejére az okmányirodai 
ügyek intézésére lehetőséget biz-
tosítanak a Kormányablak buszban, 
amely a Hankó István Művészeti 
Központ főbejáratánál fog állomá-
sozni hetente egy alkalommal, szer-
dánként 8 és 16 óra között (október 
3., 10., 17., 24., 31.).

Ezenkívül gyömrői lakosoknak az 
alábbi településeken is biztosított az 
ügyintézés:

Ügyfélfogadás: H: 8-12, 13-16, 
Sze: 8-12, 13-16, P: 8-12.

A Hatósági Osztály Gyömrői 
Kirendeltsége helyett szerdánként 
kihelyezett ügyfélfogadást tartanak 
a gyömrői Házasságkötő teremben 
8-16 óráig. Az ügyintézés a Monori 
Járási Hivatal Hatósági Osztályán za-
vartalanul biztosított (H: 8-12, 13-16, 
K: 8-12, Sze: 8-12, 13-16, Cs: 8-12, 
P: 8-12).

A munkák idejére türelmüket és 
megértésüket köszönjük!

• 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 
78-80. (Monori Járási Hivatal 
Monori Kormányablaka)

• 2220 Vecsés, Fő út 246.
• 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 3.
• 2360 Gyál, Somogyi B. utca 2.
• 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 

(Okmányiroda)

A Gyámügyi és Igazságügyi Osz-
tály Gyömrői Kirendeltsége is zár-
va tart szeptember 15-től. 

Az ügyintézés a Monori Járási 
Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztályán (2200 Monor, Kossuth 
Lajos utca 78-80.) zavartalanul biz-
tosított. 

komm. 
hulladékgyűjtés 

napja
Okt. Nov. Dec.

hétfő
5.; 19. 9.; 23. 7.

kedd

szerda
12.; 26. 16.; 30. 14.

csütörtök

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
HULLADÉKGYŰJTÉS 2018.

Okt. Nov. Dec.
5.; 19. 9.; 23. 7.; 21.

Október 22-én és 23-án, valamint november 
1-jén és 2-án a megszokott rend szerint tör-
ténik a szemétszállítás, a munkaszüneti- és 
ünnepnapok nem befolyásolják a kommuná-
lis hulladék begyűjtését.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 
2018.

Hulladékszállítási  
információ

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
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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.

Minden hétköznap 
Hétfő–péntek 19.00–22.00

SZENT ERZSÉBET  
GYÓGYSZERTÁR

Október 6-7.
Szombat 12.00-22.00 
Vasárnap 8.00-22.00

KEHELY GYÓGYSZERTÁR

Október 13-14.
Szombat 12.00-22.00 
Vasárnap 8.00-22.00

HUMANITÁS GYÓGYSZERTÁR

Október 20-21.
Szombat 12.00-22.00  
Vasárnap 8.00-22.00
SZENT ERZSÉBET  
GYÓGYSZERTÁR

Október 22.
Hétfő 8.00-16.00

HUMANITÁS GYÓGYSZERTÁR

Október 23.
Kedd 8.00-16.00

SZENT ERZSÉBET  
GYÓGYSZERTÁR

Október 27-28.
Szombat 12.00-22.00  
Vasárnap 8.00-22.00

KEHELY GYÓGYSZERTÁR

November 1-2.
Csütörtök-péntek 8.00-16.00

SZENT ERZSÉBET  
GYÓGYSZERTÁR

November 3-4.
Szombat 12.00-22.00   
Vasárnap 8.00-22.00

Humanitás 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)

Gyógyszertári  
ügyeleti rend

Kisasszonyok völgye
Radosza Sándor, Maglódon élő 
író-televíziós szerkesztő tavaly 
nyáron tartott előadást a Gyöm-
rői Városi Könyvtárban, ahol az 
általa feltalált, s azóta Európa 
sok országában használt Rado-
sza-gyűrűkön kívül az itthon és 
Amerikában megjelent könyvei-
ről is beszélt. 

Azóta napvilágot látott a Kisasszo-
nyok völgye című szatirikus regé-
nye. Nem tudjuk elmesélni a 360 
oldalas írás tartalmát, de kedvcsi-
nálásképpen idézünk a könyvről 
szóló kritikákból:

„A szenvedély, az elvágyódás 
és az önámítás könyve. A magával 
ragadó, vérbő humorral fűszere-
zett regény szereplői saját hazug-
ságaik, sóvárgásuk és gyávaságuk 
foglyai, akik elpusztíthatatlan túlélő 
ösztönnel vészelik át a történelem 
viharait.” 

„A völgy fiatal asszonyai sem 
fizikai, sem lelki értelemben nem 
függetlenek. Valamennyien férjuruk 
nevét viselik, mégis magányosak, 
hiszen a férfiak, kényszerűségből 
ugyan, de évekre távol vannak, és 
az is kétséges, hogy hazatérnek-e 
egyáltalán. Keserű asszonyi sorsuk 
az örök várakozás, vágyakozás és 
magány, ők a saját álomviláguk 
foglyai. A Kisasszonyok völgye a 

férfi nélkül létezni kénytelen lányo-
kat, asszonyokat idézi…”  

„Ha kérdezitek, miről szól, szét-
tárom a kezem. Amikor olvassátok, 
akkor rájöttök, hogy egyszerűbb 
szeretni, tisztelni, mint mesélni. Most 
túlzok, van miért, a regény, amolyan 
Magyarországon átívelő, korokat, 
sorsokat, nemzeti tragédiákat keret-
be foglaló eposz, egy kicsit, az, ami 
az oroszoknak a Csendes Don vagy 
az amerikaiaknak az Édentől kelet-
re, talán Radosza Sándor nem ha-
ragszik meg, hogy Solohovot vagy 
Steinbecket hozzá mérem. Szóval 
ajánlom mindenkinek a Kisasszo-
nyok völgyét és vele a büszkeséget, 
a mi kutyánk kölyközte.”

www.radosza.com
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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját az

Aradi vértanúk kivégzésének  
évfordulója alkalmából  

rendezett városi megemlékezésünkre

2018. OKTÓBER 6-ÁN,  
SZOMBATON 18 ÓRAKOR  

AZ ESKÜ TÉRRE

Ünnepi műsor, koszorúzás

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
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[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy 
érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a 
dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és 
formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.] 

Programjaink ingyenesek! 
Azokon kép- és hangfelvételek készülhetnek. Részvételével hozzájárul, hogy a kép- és hangfelvételeken szerepeljen. A felvételek a 

sajtóban, a Könyvtár online felületein megjelenhetnek. 
 

Október 2. 
1500-1800 

Játékos nyelvi fejtörők felnőtteknek. 
Jó hangulat, nagyszerű időtöltés. 

Időpontok: okt. 10. és 24. 
Helyszín: Városi Könyvtár 

Jó idő esetén okt. 10-én kirándulás a Kőtojáshoz 
 

Meseterápiás foglalkozás felnőtteknek 
 
A foglalkozást tartja: VÁRNAY KRISZTINA 

(selyemfestő, alkotó-fejlesztő meseterapeuta) 
A program ingyenes, de előzetes regisztráció 

szükséges! 

Október 4. 
1700 

Találkozás V. Kulcsár Ildikóval 
 
 

a Nők Lapja népszerű újságírójával 
 

Helyszín: 
Hankó István Művészeti 
Központ 
 

Helyszín: 
Városi Könyvtár 
 

Október 5. 
1600 

Helyszín: 
Városi Könyvtár 
 

Meseolvasás és játékos, 
kreatív foglalkozás 

családoknak 

Október 6. 
900-1200 Mandalakészítés, festés, 

színezés kicsiknek és nagyoknak 

A foglalkozást tartja: VÁRNAY KRISZTINA 
(selyemfestő, alkotó-fejlesztő meseterapeuta) 

 

Ezen a héten a beiratkozás ingyenes! 
A késve visszahozott könyvek késedelmi díját pedig elengedjük! 

Október 
 

Izgő-mozgó állatok készülnek a 
délután folyamán papírból és más 

anyagokból 

  Időpont: október 25. (csütörtök) 
Helyszín: Városi Könyvtár 

 

október 9-től 27-ig 
       50-100 Ft/db áron 

Könyvvásár 
 

  Város Könyvtár     Gyömrő, Táncsics M. út 43.   +36-29/331-174         konyvtar@gyomro.hu  

Értesítjük Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár október 21-től 23-ig és október 28-tól 
november 5-ig ZÁRVA TART! 

Helyszín: 
Városi Könyvtár 
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Weöres iskolások a Vereckei-hágónál
Idén is megrendeztük HONISMERETI 
táborunkat, ezúttal Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyébe látogattunk, 
FÜLESDEN volt a szállásunk. Idilli 
környezetben laktunk nyolc napig, 
fák, bokrok és virágok között egy 
gyönyörűen gondozott, gólyafészkes 
parasztudvar ifjúsági szállásán.

Az időjárás is kedvezett nekünk, ragyo-
gó napsütésben töltöttük tábori napjain-
kat. Sokat kirándultunk.

KÖLCSEY FERENC nyomában jár-
tunk SZATMÁRCSEKÉN, abban a fa-
luban, ahol a költő 1823-ban megírta 
első nemzeti énekünket. Emlékházában 
komoly történeti összefoglalót kaptunk, 
és büszkén mondhatom, hogy diákjaink 
szép versmondással egészítették ki azt. 
Ellátogattunk a csónakkopjafás reformá-
tus temetőbe, ahol koszorúzással, vers-
mondással, énekszóval róttuk le kegye-
letünket nagy magyarunk síremlékénél. 
Az út is hangulatos volt a lovasszekéren, 
mely a városi közlekedéshez szokott di-
ákoknak számos újdonságot nyújtott.

Több alkalommal is utaztunk lovas-
kocsin, pl. TÚRISTVÁNDIBA, a ma 
is működő vízimalomhoz, ahol az 
öreg platán alatt a kis Móricz 
Zsigmond is játszott pajtásai-
val, valamint TISZACSÉCSÉ-
RE, Móricz szülőfalujába. 
Az emlékház után elláto-
gattunk az író keresz-
telőtemplomába, 
ahol megismertük 
a Hét krajcár 

című novellát. Meghitt pillanatokat éltünk 
át. Ezután végigjártuk azt az emlékpar-
kot, ahol Móricz 1911-ben írt zsoltárait 
híres magyar színészek tolmácsolták.

Jártunk PENYIGÉN, a tájházban, ahol 
Margit néni, a hagyományőrző tanító-
nő mesélt nekünk a szatmári lélekről, a 
megőrzött emlékekről...

Kalandos csónaktúrát tettünk ÖREG-
TÚRON, gyönyörködtünk a csodálatos, 
érintetlen vízivilágban, hallgathattuk a 
csend hangjait.

Nemcsak eveztünk, fürödtünk is a 
TÚRBAN, nem mindennapi aqua-él-
ményként szolgált.

Táborunk csúcspontja a KÁRPÁTAL-
JAI utazás volt! A HAZAJÁRÓBÓL is jól 
ismert BÍRÓ ANDRÁS vezetett bennün-
ket. Érdekes élmény volt a gyalogos ha-
tárátlépés és a hátizsákok átvizsgálása.

MUNKÁCS várában Zrínyi Ilona és 
II. Rákóczi Ferenc emlékei előtt tiszteleg-
tünk, a VERECKEI-HÁGÓNÁL a nem-
zeti összetartozásról, az egy nemzetben 
gondolkodásról beszéltünk. BEREG-

SZÁSZON magyar vonatkozású látni-
valókban gyönyörködtünk, SZOLYVÁN 
pedig a „málenkij robot” áldozatai előtt 
róttuk le kegyeletünket. Minden em-
lékhelyen koszorúztunk, himnuszokat, 
nemzeti dalokat énekeltünk. Felejthetet-
len kitekintés volt a történelmi Magyar-
országra.

Szálláshelyünkön szatmári ételeket 
ettünk, így töltött káposztát, kemencé-
ben sült kenyérlángost, megkóstoltuk a 
„nemtudomszilvából” készült lekvárt... 
Rendeztünk főzőversenyt fiúk és lányok 
között: a lányok kolbászos-galuskás le-
csót főztek bográcsban, a fiúk sok-sok 
palacsintát sütöttek, aznap ez volt a va-
csora.

Kézműveskedtünk is: a gyerekek ne-
mezből és bőrből készíthettek ajándék-
tárgyakat, valamint íjászkodtunk, lova-
goltunk is Fülesd határában.

Keretjátékként rendeztünk egy igazi 
FALUSI LAKODALMAT, melynek kap-
csán betekinthettek diákjaink a vidéki 
élet hagyományaiba. Megtudhatták, ki 
a vőfély és mi a dolga a lagziban, kik a 
násznagyok, hogy zajlik a menyasszony 
kikérése, hogyan vonul a lakodalmas 
menet... és még sok mást is.

Élményekkel gazdagodva, épen, 
egészségesen tértünk haza. A tábor 
minden programjáról NAPLÓT írtunk, 

reméljük, érdekes lesz olvasni 
az unokáknak.

Kohári Erzsébet
táborvezető

a Weöres Sándor 
Általános Iskola

magyartanára
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Már elsőre nagyot durrant!
Maroknyi lokálpatrióta humanitárius futóversenye

Ahhoz képest, hogy a Gyömrői 
Funkcionális Tréning Sportegye-
sület – tíz alapító tagja révén – idén 
júliusban jött létre, első nyilvános 
megjelenésük nem várt rendkívüli 
sikert hozott. 

A lakosság egészségnevelését, a 
rendszeres testmozgás és sportolás 
népszerűsítését programjába fog-
laló, tetterős helyi fiatalokból össze-
kovácsolódott újdonsült egyesület 
szeptember 8-án egy jótékonysági 
futóversenyt szervezett a Tőzeges-tó 
körül, amely országos meghirdetést 
követően 460 helybeli, fővárosi, me-
gyei, dunántúli és tiszántúli verseny-
ző rajtvonalnál való megjelenését 
eredményezte.

A Patkós Dóra gyógytornász által 
elnökölt egyesület már első nyilvános 
rendezvényén igazolta, hogy nem 
üres szólamokat tűzött a zászlajára, 
hiszen a különféle futamokon – profi 
atléták mellett 20 kerekesszékes, 
30 kutyájával együtt futó és mintegy 
100 gyermek is teljesítette a kategó-
riájában kiírt távot. Összesen 21 gar-
nitúra éremkészlet került kiosztásra, 
melyek közül nem egyet Szuper Le-
vente, a Vasas sokszoros váloga-
tott jégkorongkapusa, a napfényes 

délelőtt díszvendége és mindenese 
akasztott a díjazottak nyakába.

De miért és mitől vált ez a nagy-
szerű hangulatban zajló, a kísérők-
kel és nézőkkel együtt mintegy ezer 
embert a tópartra vonzó futóverseny 
„jótékonyságivá”?

A „szomszédvár”, Maglód, Kaci-
fántos Gyerekeink Mosolyáért Alapít-
ványa egy állandó otthont szeretne 
létrehozni, a környék egészségkáro-
sodással élni kényszerülő gyermeke-
inek. Erre a humanitárius célra gyűj-
tött össze és utal át a fenti alapítvány 
számlájára 1,9 millió forintot a Gyöm-
rői Funkcionális Tréning Sportegyesü-
let – köszönhetően az adakozó kedvű 

támogatóinak. Az egyesület megke-
resésére helyi és környékbeli vállalko-
zók 1 millió forintot adományoztak a 
nemes célra, míg a verseny helyszí-
nén kihelyezett perselyben csaknem 
900 ezer forint gyűlt össze.

Az első gyömrői jótékonysági fu-
tóverseny életre hívói ezúton mon-
danak köszönetet mindazoknak, 
akik adományaikkal, felajánlásaik-
kal, szervezésükkel, felügyeletükkel 
– bármilyen módon – hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez, céljának el-
éréséhez.

A GYFTSE következő színrelépé-
se jövő tavaszra várható.

GYFTSE
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Idénykezdés az UFC Gyömrőnél
Az edzők irányítása mellett 
korosztályaink megkezdték a 
2018/2019-es bajnoki szezont, 
ambiciózus célokkal, kezdve az 
óvodai csoportoktól egészen a 
legidősebbekig. U7, U9, U11, U14, 
U16 és U19 csapataink továbbra 
is mindent meg fognak tenni an-
nak érdekében a pályán, hogy a 
klub hírnevét tovább öregbítsék. 

A lányoknál a nyári időszakban két 
hét pihenésen kívül nem volt leállás, 
folyamatosan edzettek, edzőmecs-
cseket játszottak és tornákon vettek 
részt. Júliusban lehetőségük volt Tá-
piószentmártonban edzőtáborban is 
részt venniük, ahol napi 3 edzéssel, 
mentál tréninggel és csapatépítő játé-
kokkal készültek fel a szezonra. Az idei 
évben a nagy csapatunk újra a Pest 

megyei 3/4-es bajnokságban indul, 
illetve először a csapat történetében 
futsal bajnokságban is megméretteti 
magát. Szintén először U15-ös csa-
patunk is elindul a saját korosztályos 
Pest megyei 3/4-es bajnokságban. 
Kisebb lányaink a korosztályaikban fi-
úkkal vegyesen fognak Bozsik torná-
kon részt venni, de az idei évtől lesz 
lehetőségük egyes kisebb korosz-
tályokban lányos Bozsik tornákon is 
részt venniük. A női/lány szenkciónk 
tovább dolgozik keményen, hogy a 
lehető legtöbbet fejlődjenek és minél 
több sikerélményben legyen részük a 
rájuk váró következő bajnoki évben. 
A teljes szakosztályunk továbbra is 
szeretettel és örömmel várja a lányok 
jelentkezését, kortól függetlenül! 

Férfi I csapatunk a Pest megyei 
bajnokság II. osztályának Déli-cso-

portjában, férfi II csapatunk a III. 
osztály Keleti-csoportjában kezdi 
meg szereplését. Az átalakítások 
miatt idén a II. osztályban már csak 
két csoport indul, ennek következté-
ben került Gyömrő a Déli-csoportba. 
Számos kemény összecsapás vár 
csapatunkra, kezdve a megye I. osz-
tályból kiesett Dabas II-vel, a Török-
bálinton át az Üllőig, de természete-
sen több csapatot is felsorolhatnánk. 
A keretet sikerült egyben tartani és 
bízunk benne, hogy az új igazolá-
sokkal megerősödve fel tudjuk ven-
ni a versenyt. Ezúttal is várjuk mind 
hazai (természetesen az új pályán és 
büfével), mind idegenbeli mérkőzése-
inkre szurkolóinkat, hogy a HAJRÁ 
GYÖMRŐ buzdítással belehajszoljuk 
csapatunkat a győzelembe.

UFC GYÖMRŐ
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Egy gyömrői kehely, amelyből  
Erdély fejedelme ihatott

Mi, gyömrőiek szerencsések va-
gyunk, hiszen nem kell Indiana 
Jones filmeket néznünk ahhoz, 
hogy igazi legendákkal találkoz-
zunk. Van nekünk sajátunk. A gyöm-
rői reformátusok egy igazi mitikus 
tiszteletnek örvendő tárgyat őriz-
nek, amelyet ők csak úgy neveznek: 
a kókuszkehely.

Elbeszélések szerint Kemény János 
erdélyi fejedelemnek köszönhetjük ezt 
a gyömrői relikviát, aki 1657-ben tatár 
fogságba esett. Két évig raboskodott 
Bahcsiszarajban, a Krími Tatár Kán-
ság fővárosában. Fogsága idején egy 
kókuszdió volt az ivópohara, amely a 
történet szerint éppen az a kókuszdió, 
amely városunkban található.

A fejedelem megfogadta, hogy ha 
egyszer kiszabadul a rabságból, akkor 
aranyba foglaltatja a kókuszdiót, amely 
szenvedésére emlékeztette. Istennek 
tett fogadalmát szerencsénkre bevált-
hatta, hiszen rokonai összegyűjtötték 
érte a váltságdíjat. 

A kemény kókuszdiót kettévágta, 
aranyba foglaltatta és úrvacsorai kely-
het készíttetett belőle. A belsejébe egy 
ezüst poharat helyeztek, ez utóbbi egy 
XIII. századi erdélyi ötvös munkája volt.

A kehely nemzedékről nemzedékre 
szállva jutott el városunkba, ismereteink 
szerint a helyi gróf Teleki család egyik 
tagja adta a gyömrői reformátusoknak. 
Teleki Mihály, aki egy időben kancellár 
volt, Kemény János elsőszámú bizal-
masának számított Erdélyben, ezért 

joggal feltételezhető, hogy a kókuszke-
hely legendája nem csupán kitaláció, 
hanem komoly való-
ságtartalma lehet. A 
mesébe illő törté-
netet megerősíti az 
is, hogy Székely-
földön is létezik 
egy kókuszdióból 
kialakított áldozati 
pohár.

Az erdélyi fejedelem 
kétévnyi szenvedése te-
hát olyan legendát szült, 
amely több mint 350 éve 
él. Csak rajtunk, gyömrői-
eken múlik, hogy med-
dig marad fenn.

Ducsai Sándor

Isteni vizek
Magyarország Európa legjelentő-
sebb termálfürdő központja, hiszen 
kishazánkban számos gyógyhatású 
víz felkereshető mind Budapesten, 
mind a vidéki városokban. Ennek 
tiszteletére szervezik meg évről évre 
a Fürdőkultúra Napját október má-
sodik szombatján.

A gyógyfürdők évente ezreknek segí-
tenek, akik reumatikus, ízületi, nőgyó-
gyászati bántalmakban szenvednek, 
vagy érelmeszesedési, keringési zava-
raik vannak. Különféle ásványi anyagok 
(magnézium, cink, salétrom stb.) képe-
sek bőrünkön keresztül felszívódni, és 
a beteg területre érve áldásosan fejtik 
ki hatásukat. Ne higgyük azonban, 
hogy ez csak mostani kultúránkban 
vált népszerűvé, hiszen évszázados 
hagyományokkal rendelkezik egészen 
a római korig visszamenőleg. Az óko-
ri Kárpát-medencében, Pannóniában 
csaknem száz hőforrás volt fellelhe-
tő egyidejűleg (többsége mind a mai 
napig létezik és használatban van), a 

városokat pedig kifejezetten olyan he-
lyekre építették, ahol biztosítani tudták 
a későbbi fürdők vízellátását.

Mely gyógyfürdőbe érdemes ellá-
togatnunk panaszainkkal? Úgy tűnik, 
az évszázadok során professzionáli-
sabbá vált a kérdés körüljárása. Má-
ria Terézia uralkodása alatt, 1763-ban 
próbálkoztak első ízben a fürdők szá-
mának pontos felmérésével, illetve 
az uralkodó utasította az orvosokat, 
hogy a vizek gyógyhatásait vizsgál-
ják meg.  Budapesti fürdőink legin-
kább reuma kezelésére hivatottak, 
Szolnokon és Zalakaroson a gyomor 
és bélbántalmakkal küzdőket várják, 
Parádra vérszegénység esetén men-
jünk, de a listát még hosszasan le-
hetne sorolni. Érdekesség, hogy ezen 
helyek közül több olyan is van, amely 
eredeti funkciója mellett más szerepet 
is kapott. A Széchenyi Fürdőt tápláló 
forrásból kapják például a vizet a Fő-
városi Állat- és Növénykert vízilovai, 
mivel annak vegyi összetétele hasonlít 
a Nílus vizéhez.

Nagy reformátorunk, gróf Széche-
nyi István is ellátogatott dunai útja 
során egy törökfürdőbe. „Nagyszerű 
érzés... Különösen, amikor nyomkod-
ják, dögönyözik, nyújtóztatják az em-
bert a fürdőszolgák. Amaz óra, melyet 
a forró fürdőből kijövet a félhomályos 
török előcsarnokban egy tiszta, puha 
ágyon fekve tölt el az ember.” – írta 
Naplójában. A második világháború 
előtt a Gellért is exkluzív vendégkörrel 
rendelkezett. Julianna, holland király-
nő itt töltötte mézesheteit, de a fürdő 
híres látogatói közé tartozott Yehudi 
Menuhin, hegedűművész és Richard 
Nixon, amerikai elnök is. Székely Éva 
úszó életének jelentős része valamint 
a Sírni csak a győztesnek szabad című 
könyvének több fejezete a Lukáccsal 
függ össze.

Máig példátlan a bel- és külföldi 
turizmus népszerűsége fürdőinkben, 
amely bizton kijelenthető, modern ko-
runk mellett az utókor büszkesége is 
lesz.

Zilahi Zoltán
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Simogatók, arcot, 
kezet érintgetők

Cicuska, macuska  
(arcát simogatjuk) 
Mit főztél Katuska  
(kérdőn széttárjuk a karját,  
a nevet behelyettesítjük) 
Kevertem babocskát  
(tenyerében kevergetünk) 
Sütöttem pampuskát  
(tenyerében gyúrjuk) 
Ide tettem, oda tettem  
(jobbra majd balra tesszük a kezet) 
Utoljára mind megettem.  
Hamm-hamm! 
 („megesszük” a kezet)

Kell-e tojás? 
(felfújt arcunkat a baba keze közé 
fogjuk)
Tekerem, tekerem, tekerem,
(körbesimogatjuk vele a felfújt arcot)
Hopp, eltört! 
(öklével „rácsapunk” a két orcára, 
az pukkanó hangot ad, miközben a 
levegő kiszökik)

Hasítom, hasítom, 
(kisgyermek tenyerében a kezünkkel 
végigjátsszuk)
Vágom, vágom,
Szúrom, szúrom,
Könyökölöm, könyökölöm,
Pacsit adok, pacsit adok,
Megpuszilom, megpuszilom!

Billegők-ballagók 
(sétáljunk együtt járni tanuló gyer-
mekünkkel, s közben mondjuk)

Nincs szebb madár, mint a lúd,
Nem kell neki gyalogút,
Télen, nyáron mezítláb,
Úgy kíméli a csizmát.

Gyékén, gyákán,
Jön a Gyuri bátyám/ Erzsi néném, 
(a nevet behelyettesítjük) 
Tököt visz a hátán
Ha elfárad, leteszi,
Hogyha éhes, megeszi.

Döcögő, zötyögő 
(gyermek a lábunkon és különböző 
ritmusban lovagoltatjuk)

Gyere, Marci a térdemre, 
(a nevet behelyettesítjük)
lovagoljunk Debrecenbe,
veszünk ottan vásárfiát,
szépen szóló kismuzsikát.

Így lovagolnak a hölgyek,
az urak gyorsabban mönnek,
a parasztok így döcögnek,
a huszárok így röpülnek.

További ötletek:

Értelmes mondókák 
0-1 éves gyermekeknek

Értelmes mondókák  
1-2 éves gyermekeknek

Gállné Gróh Ilona: Ringató

Gállné Gróh Ilona: Kacagtató

Gállné Gróh Ilona: 
Sárkányparipán vágtattam 

(hatvan gyerekdal)

Gállné Gróh Ilona:  
Szunnyadj, kisbaba

J. Kovács Judit:  
Kerekítő:  

ölbeli játékok, mondókák 1.

J. Kovács Judit:  
Kerekítő:  

ölbeli játékok, mondókák 2.

J. Kovács Judit:  
Kerekítő manó: számolóka

J. Kovács Judit:  
Kerekítő manó: altatói

Ezek és még sok más könyv 
kikölcsönözhető a Városi 

Könyvtárból (Gyömrő, Táncsics 
M. út 43., +36-29/331-174,  

konyvtar@gyomro.hu).

Játékok  
a legkisebbekkel
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