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Pünkösdölés 
a Gyömrői Tájházban

Gróf Teleki utca 46.

2017. június 5-én, hétfőn
15 órától: Kézműves foglalkozások
16 órától: Lóca együttes: 
„Mi van ma? Mi van ma? Piros Pünkösd napja” 
számos vigadó népszokást eljátszunk, megéneklünk,  
s műsorunk végén nagyot mulatunk a pünkösdi bálban
A BELÉPÉS INGYENES! 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Járdát építene? 
Igényeljen önkormányzati támogatást! – 5. oldal
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Főszerkesztő: Király Erzsébet
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                     Megjelenik 6000 példányban
***

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

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

Május 4-én ünnepélyes keretek között tette le polgár-
mesteri esküjét Mezey Attila. Az április 23-i választá-
son a leadott voksok 74%-át megszerző egykori alpol-
gármester beszédében köszönetet mondott mind-
azoknak, akik rá szavaztak, valamint azoknak is, akik 
segítették kampányát. Hangsúlyozta, hogy 15 éve a 
városvezetés tagjaként egy jól működő csapat van a 
segítségére, és ezen nem is kíván változtatni, Mint 
ahogy azon az irányvonalon sem, amit a Gyömrő 2000 
Kör képvisel 2002 óta. Megjegyezte: kisebb hangsúly-
beli eltolódások lehetnek, de nagy változásokra nem 
kell számítaniuk a lakosoknak. Mezey Attila köszöne-
tet mondott Gyenes Levente korábbi polgármesternek 
14 éves munkájáért és a támogatásáért. 

Beiktatták az új városvezetést
Az új polgármester bemutatta alpolgármestereit is. 

Hodruszky Lajos (Gyömrő 2000 Kör) főállású alpolgár-
mesterként, míg Garamszegi Sándor (Gyömrő 2000 
Kör) társadalmi megbízatásban végzi majd munkáját. 
Mezey szerint a két alpolgármester megfelelően tudja 
majd segíteni a munkáját, amire a garancia az eddigi 
munkásságuk is.  

Az ünnepségen részt vett Dr. Szűcs Lajos, a térség 
országgyűlési képviselője is, aki hangot adott azon 
reményének, hogy jó munkakapcsolat alakul majd ki 
az új városvezetéssel. Mint mondta, ez lehet az egyik 
garancia arra, hogy a város fejlődése töretlen marad-
jon a jövőben.

HA 

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

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

ujsag@gyomro.hu
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Rendezvények, fejlesztések,  
és az új városvezetés

FEJLESZTÉS

Mezey Attila, polgármester

Immár túl a választások forgatagán 
végre elérkezett az idő, amikor az 
előttünk álló feladatokra és a mun-
kára koncentrálhatunk. A képviselő- 
testület döntése nyomán kialakult 
az a struktúra, mellyel az elkövetke-
zendő években szeretnénk vezetni 
városunkat. A jövőben két alpolgár-
mester segíti majd munkámat Hod-
ruszky Lajos és Garamszegi Sándor 
személyében. Örülök annak, hogy 
velük dolgozhatok. Biztos vagyok 
abban, hogy sok éves önkormány-
zati tapasztalatukat felhasználva 
hatékony munkát tudunk majd 
végezni városunk fejlesztésére kon-
centrálva. Annak is örülök, hogy a 
képviselő-testületi munkában is egy 
rendkívül higgadt, konstruktív lég-
kör alakult ki és szeretném, ha ez 
a jövőben is, hosszú távon fennma-
radna. Köszönöm minden képvise-
lőtársamnak, hogy partner ebben a 
munkában.

Szeretném, ha már az előttünk álló 
nyár is igazán sok jót hozna váro-
sunknak. Programokat, rendezvé-

nyeket és fejlesztéseket. Ezekből az 
összetevőkből állhat egy város ahol 
nemcsak élni, de még nyaralni is jó. 

Reméljük, már nyárias időben 
kerül megrendezésre a szokásos 
nagyszabású városi gyermeknap 
május utolsó vasárnapján. Az elmúlt 
években is több ezren évről évre 
növekvő létszámban vettek részt 
ezen a rendezvényen. Lassan azt 
mondhatjuk, hogy regionális ese-
ménnyé nőtte ki magát a gyömrői 
gyermeknap. Nem sokat kell várni 
a gyermeknap után és máris itt lesz 
a romantika ünnepe fesztivál. Sok 
színes kulturális programmal, a már 
megszokott csoportos házasság-
kötési ceremóniával, előadásokkal 
és a tófürdőre épülő programokkal. 
Idén is sportrendezvénnyel és egy 
kis „halas” gasztronómiával nyitjuk 
az idei strandszezont. Megemléke-
zéssel ünnepeljük a Rákóczi napot 
és a már megszokott hatalmas ren-
dezvény és városi tűzijáték vár min-
denkit augusztus 20-án. A teljes 
nyári programcsomag természete-

sen még ettől is bővebb, de erről 
mindig részletesen adunk tájékoz-
tatást. 

A városfejlesztés területén is 
nagyon sok feladatot tűztünk ki 
magunk elé. Vannak munkák melye-
ket már elvégeztünk és vannak 
melyek még előttünk állnak. A váro-
sunk nyári hónapjait meghatározó 
tófürdő felújítási munkák már elké-
szültek. Épült új partszegély és sok 
új térburkolat. A zöldfelületek és a 
virágosított részek is megújultak. 
Ezután is azt az elvet szeretném 



4 GYÖMRŐFEJLESZTÉS

érvényesíteni, hogy a tófürdőn kelet-
kező bevételeket visszaforgatjuk fej-
lesztésekre, így fenntartva a szín-
vonalat. Amikor a napokban végig-
jártuk a strandot, igazán gondozott, 
ápolt képet nyújtott mely teljesen 
készen áll a fürdővendégek foga-
dására. Szeretném, ha az egész 
várost ez a gondozottság, rende-
zettség jellemezné. Idén átépültek 
a város főterének zöldfelületei és a 
virágos Gyömrő arculat a város többi 
részén is megjelenik majd. Megkez-
dődött a játszóterek idei évre terve-
zett építése, bővítése is. Új játszótér 
épül a piac mellé a liget lakóparkba, 
de a város többi játszótere is bővül új 
játékokkal. Megkezdődött a vasútál-
lomás idei évi fejlesztése is. Naponta 
több ezren utaznak vonattal Gyöm-
rőről és ingáznak munkahelyükre. 
Ezért fontos a vasútállomás fejlesz-
tése. Az idén az aluljárók sok évtize-
det megélt aszfaltburkolatát cserél-
jük térkőre, valamint a lejárók fedé-
sét is szeretnénk megoldani. Ezzel 
hatalmasat nő majd, főleg télen és 
esős időben a közlekedés komfortja. 
Mivel nagy igény van rá, szeretnénk 
bővíteni az Erzsébet telepi oldalon a 
kerékpártárolót is. 

Az idei évben az egész város-
ban szeretném, ha kiemelten kon-
centrálnánk a járdaépítésekre. Erről 
egy külön cikkben írok még rész-
letesebben ebben az újságban. 
Nagyon komoly feladat hárul önkor-
mányzatunkra az intézmények bőví-
tése terén is. Az iskolákat ugyan az 
idei évtől már sajnos nem városunk 
működteti, mégis megvalósítottunk 
egy negyed milliárd forintos épület 
felújítási programot, melyet pályázati 
forrásból finanszírozunk. Az óvodák 
és bölcsőde területén is komoly fej-
lesztési igény mutatkozik. Városunk 
lakossága folyamatosan növek-
szik, és emellett örömteli, hogy fia-
talodó település vagyunk, ahol egyre 

inkább nő a gyermekek lélekszáma. 
Ezt a növekedést azonban intéz-
ményi férőhellyel is ki kell szolgálni. 
Az ovis korosztály létszámának a 
növekedése miatt már idén két cso-
porttal többet kell indítani. Elkezdő-
dött emellett a bölcsőde bővítésé-
nek valamint új bölcsi és ovi építé-
sének a tervezése. A tervek rövide-
sen elkészülnek, így lehetőségünk 
nyílik majd pályázni az építés költ-
ségeire. Sajnos városunk költségve-
tése nem tesz lehetővé ekkora beru-
házást saját erőből, ezért fontosak 
a pályázatok. Más önkormányzatok 
is így vannak ezzel, ezért remélem, 
hogy lesznek pályázatok, melyeken 
indulni tudunk. A fejlesztésekhez 
szükséges területeket sikerült bizto-
sítanunk, és ez már magában nagy 
előrelépés.

A város úthálózatára is figyelmet 
kell fordítanunk. A legrosszabb utunk 
jelenleg a Dózsa György út, mely nem 
önkormányzati, hanem állami fenn-
tartásban van. Sokat lobbiztunk érte, 

melynek eredményeként az elmúlt 
hónapban ígéretet kaptam ennek az 
útszakasznak az idei évben történő 
felújítására. Az önkormányzat keze-
lésében lévő utak közül is többnek a 
felújítását beterveztük az idei évre. 
Talán ezek azok a legfontosabb fej-
lesztések, melyekről szerettem volna 
röviden tájékoztatást adni, bár még 
oldalakon keresztül tudnám folytatni 
a fejlesztési célok felsorolását. Azon-
ban mindezekről majd az aktualitá-
soknak megfelelően úgyis beszámo-
lok még. 

A cél mindenesetre az, hogy a 
városunk továbbra is dinamikusan 
és elsősorban minőségben fejlődjön. 
Nem áll rendelkezésünkre korlát-
lan mennyiségű pénz, de hatékony 
munkával sok mindent meg tudunk 
oldani. Ezen fogunk dolgozni a jövő-
ben és ehhez a munkához kérem 
városunk lakosságának támogatá-
sát. 

Mezey Attila
polgármester

Mezey Attila polgármester folyamatosan ad tájékoztatást a város 
ügyeiről, híreiről és a programokról, rendezvényekről hivatalos 
Facebook oldalán. Aktuális ügyekről, tárgyalásokról és döntésekről 
első kézből értesülhetnek az oldal követői.

www.facebook.com\mezeyattila

Kövesse Ön is városunk polgármesterének 
hivatalos oldalát a facebookon.
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Járdát építene? 
Igényeljen önkormányzati támogatást!

Mindenkinek érdeke, hogy váro-
sunkban minél jobb minőségű 
járdahálózat legyen, lehetőleg 
minden ingatlan előtt. 

A járdaépítés sehol nem nélkülöz-
heti a lakossági összefogást, hiszen 
a telkek előtti járdaszakaszok váro-
sunkban például több mint száz-
ötven kilométert tesznek ki. Ennyi 
járda megépítése vagy karbantar-
tása messze túlmutat az önkormány-
zat lehetőségeinek határán. Ezért 
fontos ebben a feladatban a lakos-
ság szerepe. Városunk önkormány-
zata ezért idén is támogatni fogja a 
lakossági járdaépítést. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy aki vállalja, 
hogy az ingatlana előtt kiépíti a jár-
dát, az önkormányzattól támogatás-
ként megkapja a szükséges anyagot 
vagy annak árát. Ez a betonozás-
hoz szükséges anyagot, cementet 
és sódert jelenti. Ez vonatkozik arra 
az esetre is, ha valaki a tönkrement 
járdája helyett szeretne újat építeni. 
Tehát ha valaki elvégzi a kiépítést, 
akkor semmibe nem kerül számára 
az új járda megépítése. Amennyi-
ben valaki nem betonozott, hanem 
például térkövezett, akár színes tér-
kőből épített járdát szeretne, akkor 
annak megvásárlásához pénzbeli 
támogatásként megkapja a betono-
záshoz szüksége anyag árát négy-
zetméterre számolva. 

A támogatás automatikusan jár, 
nem kerül elbírálás alá. Ha valaki 
úgy dönt, hogy belevág a járdaépí-
tésbe, akkor nem kell mást tennie, 
mint elmennie a városházára, ahol a 
portán megkapja a kitöltendő igény-
lőlapot. Ezt ott helyben egy perc alatt 
ki lehet tölteni és le is lehet adni. 
Ezután a hivatal munkatársai kimen-

nek a helyszínre és elvégzik a fel-
mérést. A mennyiség meghatározá-
sát követően kiszámolják a támoga-
tást és már rendelhető is az anyag. 
A részletes információkat tartalmazó 
tájékoztatót egyébként az igény-
lőlaphoz mellékelve mindenkinek 
átadják. 

Remélem, minél többen élnek 
ezzel a lehetőséggel, és sok helyen 
épül majd járda az idén. A legjobb 
az lenne, ha több ingatlantulajdonos 
fogna össze és több ház előtt egysé-
gesen épülne járda. Ennek koordiná-
lására és szervezésére felkértem a 
körzetek önkormányzati képviselőit, 
akik segítséget nyújtanak a szer-
vezésben olyan szakaszokon, ahol 
több ingatlan előtt sincsen járda. 

Természetesen nemcsak lakos-
sági kivitelezésben épül majd idén 
járda, hanem a település üzemeltető 
cég is épít majd a legnagyobb gyalo-
gosforgalmú helyeken. Azonban ha 
ez még akár több kilométert tesz is 
ki, akkor sem mérhető a város több 
mint százötven kilométernyi járdahá-
lózatához. Ezért kérem a lakosság 
segítségét, hiszen a jó minőségű jár-
dák megléte mindenki érdeke. 

Mezey Attila
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Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal

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

E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás: 

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

Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége

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

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

Okmányiroda: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30

Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az okmányiroda nem időpontra, hanem 
sorszámos rendszerben dolgozik.

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

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

Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

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

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

Gyömrői Városi Településfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

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

E-mail: kht@gyomro.hu

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

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

E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu

Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft. 

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

E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu
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Az Úr énnékem 
megengedi nyilván…
Kettős lelkészbeiktatás Gyömrőn

2017. február 26-án került sor a 
Gyömrői Református Egyház új 
lelkipásztorának, a helyi gyüle-
kezet által megválasztott Csűrös 
András, illetve felesége, a szin-
tén lelkész Csűrös Varga Vanda 
beiktatására.

Az ünnepi istentiszteletre a kiváló 
intellektusú és nagy tekintélyű lel-
kész, Lakatos Tibor másfél eszten-
dővel ezelőtt bekövetkezett halálát 
követően került sor. Az egykoron 
a Telekiek, Ravasz László, Horthy 
Miklós által is látott és látogatott 19. 
század elején épült temp-
lomnak, illetve mai gyüle-
kezetének ennyit kellett 
várnia új lelkipásztorára.

Az igehirdetést – az 
egyházmegye lelkészi 
kara, Gyömrő város köz-
tiszteletnek örvendő sze-
mélyiségei és a gyüleke-
zet színe előtt – főtiszte-
lendő Bogárdi Szabó Ist-
ván püspök úr tartotta. Az 
aznapi igeszakasz (Márk 
evangéliuma 3. 31-34) 
példázatát az alkalomra 
vonatkoztatva – a beik-
tatás előtt álló lelkészek 
és a gyülekezet számára 
egységes utat és maga-
tartási mintát mutatva 
– idézte Jézust: „Aki az 
Isten akaratát cselekszi, 
az az én fivérem, nővé-
rem és az én anyám.”

Az évszázados múltra 
visszatekintő liturgiának 
megfelelően a lelkészbe-
iktatást az egyházmegye 

esperese végezte el. Nagytiszteletű 
Takaró András esperes úr szim-
bolikusan három – a lelkész szá-
mára elengedhetetlen – rekvizitu-
mot nyújtott át Csűrös Andrásnak: 
a templom kulcsát, amellyel nem-
csak az épület ajtaját, de mostan-
tól, hétről-hétre a reá bízott hívők 
lelkét is meg kell nyitnia. Az egyház 
pecsétjét, mely a hívő keresztyén 
ember Istennel való kapcsolatának 
jelképe is egyben, valamint a Biblia 
szent könyvét – Isten igéivel.

Az ünnepi istentisztelet követ-
kező perceit az alkalomra összese-

reglett lelkipásztorok – avatottakra 
vonatkoztatott – áldásmondásai 
tették továbbra is az Úrtól valóvá, 
egyszersmind személyessé.  

Isten elhivatott, frissen beiktatott 
szolgáinak közös gondolatait Csű-
rös András öntötte szavakba, aki 
megfogalmazta azon reményét, 
hogy az elhangzott igék a jövő-
ben erőt adó támaszt jelenthetnek 
majd mindkettőjük számára.

Áldásos tevékenységet, alkotó 
erőt, termékeny emberi kapcsola-
tokat kívánunk mindkét lelkipász-
tornak. Igazán majd csak évek 
múlva tudjuk megítélni tevékeny-
ségüket. Nem lényegtelen azon-
ban, hogy a gyülekezet részéről 
már az első benyomások is ked-
vezőek: Csűrös nagytiszteletű 
úr Isten és ember iránti tisztelet-

tel, a személyes megis-
merés vágyával, friss és 
messze mutató tervekkel 
mutatkozott be Gyöm-
rőn. Megejtő emberség-
gel példázta ezt néhai 
Lakatos Tibor özvegye, 
az egyházközség korábbi 
nagytiszteletű asszonya, 
Lakatos Zsuzsanna, aki 
példás lelkierőről tanúbi-
zonyságot téve így fogal-
mazott: „a gyülekezet jól 
választott”…

Mindannyian remél-
jük, hogy Csűrös András 
és Csűrös Varga Vanda 
eljövendő életszakasza 
fényesen bizonyítja majd 
a jelenlévő lelkészi kar  
egyik áldásmondójának 
–  a 23. zsoltár szövegét 
idéző – jövendölését:

 „Az Úr énnékem meg-
engedi nyilván, / Hogy 
mind éltiglen lakjam ő 
házában”.

Dr. Patkós József
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XVI. Kele-nap a Fekete István 
Általános Iskolában

Idén 16. alkalommal rendezték 
meg a Fekete István nevét viselő 
iskolák az országos találkozó-
jukat, a Kele-napot. 2006 után, 
ebben az évben ismét iskolán-
kat érte a megtiszteltetés, hogy 
házigazda lehetett. Tíz iskolából, 
megközelítőleg 200 vendég érke-
zett városunkba.

A megnyitóra a Hankó István Művé-
szeti Központban került sor, ahol 
Hajdú András igazgató ünnepi 
beszéddel köszöntötte a megje-
lenteket. Műsorral készült iskolánk 
néptánccsoportja, hallhattunk egy 
szép verset, végül a diákokból és 
tanárokból verbuválódott alkalmi 
kórus egy színvonalas népdalcsok-
rot adott át a vendégeknek.

A megnyitó után három helyszí-
nen folytatódtak az események. A 
művészeti központban a néptán-
cosok és népdalénekesek mutat-
ták be tudásukat, az iskolában 
vers- és prózamondók mérettettek 
meg, valamint rajzverseny is zajlott. 
A harmadik helyszín, a Tófürdő és 
Tőzeges-tó az akadályversenynek 
adott otthont. A jó hangulatot a gye-
rekek biztosították, az esetleges 
lámpalázat pedig a tanárainkból és 
a meghívott szakemberekből álló 
zsűri próbálta csillapítani.

A helyszíneken zajló versenyek 
mellett iskolánk már hónapokkal 
korábban pályázatokat írt ki, melyek 
között szerepelt a játék- valamint 
társasjáték-készítés, fotópályázat, 
irodalmi- és rajzpályázat, Power-

Pünkösdölés 
a Gyömrői Tájházban

Gróf Teleki utca 46.

2017. június 5-én, hétfőn
15 órától: Kézműves foglalkozások
16 órától: Lóca együttes: 
„Mi van ma? Mi van ma? Piros Pünkösd napja” 
számos vigadó népszokást eljátszunk, megéneklünk,  
s műsorunk végén nagyot mulatunk a pünkösdi bálban
A BELÉPÉS INGYENES! 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Point készítés. Minden pályázat 
témája valamilyen formában kap-
csolódott Fekete Istvánhoz, illetve 
az őt megihlető csodálatos termé-
szethez. A benyújtott pályázatokból 
kiállítást rendeztünk az iskola aulá-
jában, a játékokat ki is lehetett pró-
bálni. A díjazottak városnéző sétán 
és kutyabemutatón vehettek részt.

A zárórendezvényen kiosztot-
ták az okleveleket és ajándékokat, 
majd új elemként egy vándorzászlót 
adtak át a következő évi házigazdá-
nak. 

A rendezvény sikeréhez hozzá-
járult a szülői munkaközösség és 
iskolánk volt tanulóinak áldozatos 
munkája.

Sósné Szalay Zsuzsanna
pedagógus
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Csoportos Esküvő

Színes programokkal, romantikus gyömrői helyszínekkel vár benneteket 
a már 5. alkalommal megrendezésre kerülő RÜGY 

2017. június 22–25-ig.

Gyömrőn a Fő téren 2017. június 24. szombat 1500

Gyömrő évek óta előkelő helyen szerepel Magyarország romantika térképén, 
hiszen a szerelmespárok kedvelt andalgó helyei a városközpontban lévő, gyönyörű tó-rendszert 

övező sétányok és a kandeláberekkel megvilágított erdei sétautak.

A romantikát keresők kedvéért kijelöltünk egy olyan hetet, 
amikor évről évre az egész város a romantikát élteti.

2017. 
06. 24.

1500

S
ze

nt

 Iv
án éji szerele

m
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IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY

június 22. csütörtök

19 00 Luigi fröccsterasz
Borkóstoló 
Hangavári pincészet - Hudácskó Katalin borász

június 23. péntek

17 00 könyvtár
„Rügyről pattant szerelmek”  
író-olvasó találkozó Fábián Jankával

17 30 Lambada körbár Lambada tánc show

18 00 Tófürdő - sétány
Ízek utcája  
"Balatoni bortúra" borkóstoló, sajtkülönlegességek

18 30 Bástya terasz Giusto kamarazenekar - vonósnégyes

19 30 Bástya terasz Swing Business akusztikus koncert

20 30 Bástya terasz VoiSingers szabadtéri koncert

20 30 Tófürdő Kívánság lámpások úsztatása

21 00 Tófürdő Tűzzsonglőr bemutató

21 00-24 00 Tófürdő - hátsó part

Szent Iván éji hagyományőrző tüzes programok:  
- koszorúfonás
- tűztánc, parázson járás
- dobolás a tűz körül
- szerelmi bájital készítés

22 00 Bástya bisztró Swing zenekar koncertje

IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY

június 24. Szombat

15 00 Fő tér Csoportos házasságkötés

17 00-21 00 Bagoly fogadó Retro zenés vacsoraest

17 30 Katalin kúria Romantikus zongora koncert - helyi fiatal tehetségek

18 00 Club Allure BBQ vacsora est

20 00 Kastély park
Szentivánéji álom 
szabadtéri színházi előadás 2 felvonásban

21 00 Bástya bisztró Rock n' Roll buli

24 00 Negresco DISCO

június 25. vasárnap

16 00-19 00 Hankó István  
Művészeti Központ

Tó Szépe választás

19 00-22 00 Negresco Zenés vacsoraest

21 00 Bástya bisztró Karaoke est

A városunkban található éttermek, bárok, szórakozóhelyek, szálláshelyek mindegyike 
erre az alkalomra szóló egyedi ajánlatokkal, programokkal csábítja betérésre a szerelmespárokat és 

a romantikát kedvelő látogatókat. 

Ezenkívül számtalan játék és kulturális program várja az ide érkezőket.

A programokat időrendben, a helyszínek megjelölésével táblázatba foglatuk, hogy ne maradjon le semmiről!
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2017.  06. 24. 2030

2000 Ft

2900 Ft

Szentivánéji álom
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Tájékoztatás a szemétszállítás 
változásairól

Az elmúlt időszakban egyre több 
lakossági kérdés merült fel a 
hulladékszállítás kapcsán. Most 
ezekre próbálunk átláthatóan és 
egyértelműen válaszokat adni. 

Hogyan működött eddig?��
2016. december 31-ig önkormány-
zatunk a városüzemeltetésen (KHT) 
keresztül rendelte meg és bonyo-
líttatta a hulladékelszállítást. Ez 
magában foglalta a háztartási hul-
ladék, zöld- és szelektív hulladék, 
valamint a lomtalanítás megoldását 
is. A KHT. által kiállított csekkeket 
Önök befizették, ez a pénz közvet-
lenül a szolgáltatás megrendelőjé-
hez, vagyis a városüzemeltetéshez 
került, aki egyből ki tudta fizetni a 
szolgáltatást végző vállalkozót. A 
zöldhulladék szállítást városunk 
saját forrásból finanszírozta, azért 
pénzt nem kértünk. Úgy gondoltuk, 
hogy ez az európai megoldás, nem 
az égetés, éppen ezért vállaltuk 
ennek plusz terheit is. 

Mi változott?��
Az állam létrehozta a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV). 2017. 
január 1-től ennek a cégnek a kizá-
rólagos feladata és joga lett a sze-
métszállítással kapcsolatos min-
denfajta tevékenység. A csekket is 
ez a cég állítja ki, a pénz is közvet-
lenül hozzá folyik be, majd az fizeti 
azt ki a munkát valóban elvégző 
cégnek. A jelentősen megváltozta-
tott szolgáltatási feltételek és jog-
szabályok miatt önállóan egyetlen 
önkormányzat sem tudja megoldani 
a feladatot. Ez igaz a háztartási 
mellett a szelektív hulladékra is. A 
zöldhulladékok esetében pedig ha 

városunk továbbra is a jól működő 
és egyben ingyenes rendszert tar-
taná fent, akkor jelentős bírságo-
kat kaphatna. Emiatt ez a feladat 
is az új szolgáltatóhoz került, aki 
viszont ezért is pénzt kér, zsákon-
ként 200 forintot. Az állami követel-
ményeknek megfelelő szolgáltató 
– a mi esetünkben az Ökovíz Zrt. – 
az előírásoknak megfelelően végzi 
a szolgáltatást. Ez azonban sajná-
latosan több, a lakosság számára 
negatív változást hozott magával. 

Mit tehet az Önkormányzat?��
Röviden: semmit. Az új jogszabá-
lyok alapján nincs lehetőségünk és 
jogkörünk változtatni a kialakult új 
rendszeren. Tapasztaljuk a jogos 

lakossági elégedetlenséget, legyen 
szó a fizetős zsákokról, a zöld és 
szelektív zsákok nem megfelelő 
pótlásáról, vagy épp a lomtalanítás-
sal kapcsolatos problémákról. Ha 
tehettük volna, nem adjuk át a hul-
ladékszállítással kapcsolatos fel-
adatokat, hanem ahogy korábban, 
úgy ezután is megoldottuk volna mi 
magunk. Az állam azonban más-
ként döntött, és egy teljhatalmú 
piaci szereplő létrehozásával álla-
mosította a teljes rendszert.  Jelen-
leg annyit tehetünk, hogy az észre-
vételeket eljuttatjuk a szolgáltató-
nak, valamint próbálunk a nagyon 
szűk mozgástéren belül jobb felté-
teleket elérni a lakosainknak.   

HA

A kép csak illusztráció

SZOLGÁLTATÁS
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Női kézilabda:  
dupla bajnoki cím

SPORT

Hatalmas sikert elérve a 
Gyömrő VSK felnőtt és junior 
női csapata is bajnoki címet 
szerzett az NBII-es női kézi-
labda bajnokság déli csoport-
jában. 

Az utolsó fordulóban hazai pályán 
fogadták a Szigetszentmiklós 
együttesét, akik ellen mindkét csa-
patunk magabiztos győzelmet ara-
tott. A lányok egész éves kemény 
munkájukat sok-sok lelkes szur-
koló előtt koronázták meg, majd 
vették át aranyérmeiket. 

A junior együttes a szezon 
során minden mérkőzését meg-
nyerte, így 100%-os teljesít-
ménnyel lett bajnok. A csapat 
lassan másfél éve veretlen tét-
mérkőzésen. 

Csapataink vállalják a maga-
sabb osztályban való indulást, 
így négy év után ősszel ismét az 
NBI/B-ben szerepelhetnek, ahol 
igazán neves és nagy csapatok 
ellen mutathatják meg magukat 
és tudásukat.

A szakosztályról bővebben a 
www.gyomrovsk.hu oldalon is 
olvashatnak. 

HA
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SPORTTÁBOR GYÖMRŐN
2017-ben is megrendezzük Gyömrőn a városi sport 
és rekreációs tábort. Kibővült sportprogramokkal, 
sportági bemutatókkal és ismeretterjesztő foglal-
kozásokkal, fejlesztő, sportágválasztó sportprogra-
mokkal várjuk az érdeklődőket 2 turnusban. A fog-
lalkozásokat képzett sportszakemberek, meghívott 
profi sportolók tartják. A tábor résztvevői megismer-
kedhetnek a hazánkban népszerű, illetve kevésbé 
ismert sportágakkal, mint a gerelyhajítás, darts, 
rögbi, jóga, geocaching stb., valamint külsős prog-
ramjainkon a triatlon, strandröplabda, országúti 
biciklizés, túrázás, stb. alapjaival is. Táborunk fő 
tematikája az egészség köré fonódik, így a résztve-
vők ismereteket szerezhetnek a táplálkozásról és a 
mozgás fontosságáról interaktív foglalkozások kere-
tében.

Első turnus: július 3-7.
Második turnus: július 17-21.

A sportfoglalkozások 8 és 16 óra között tartanak.  
A helyszín a városi sportcsarnok. 1 turnus ára 
15.000 Ft, mely tartalmazza a napi kétszeri étke-
zést, strandbelépőt, programköltségeket, illetve egy 
sporttáboros pólót.

Szeretettel várunk minden olyan sportszerető és 
nem szerető 6 és 15 év közötti gyermeket, aki új 
ismeretekre, szórakozásra, sok-sok játékra és új 
kalandra vágyik!

Gyere, és próbáld ki magad, tegyél az egészsé-
gedért és ÉREZD JÓL MAGAD! 

Érdeklődni és jelentkezni a megadott telefonszámo-
kon, e-mailben, a turnusok kezdetét megelőzően 
minimum egy hónappal.

Jelentkezz minél előbb, hogy részese lehess egy 
jó csapatnak! Kalandra fel! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Török Réka:06 20 981 51 54
Péczely Ákos:06 30 288 99 96

Tunyogi Zsófia:06 20 531 68 39
Lovasi Balázs:06 20 363 93 53 

Központi email cím:  
sporttabor.gyomro@gmail.com

HIRDETÉS
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Gazdag eredmények Bierunban
Nagy örömömre szolgál, hogy 
ismét egy nagyszerű verseny ered-
ményeiről számolhatok be, ame-
lyen a Kaeshi Waza Harcművészeti 
Egyesület versenyzői vettek részt. 
A helyszín Lengyelország, Bierun. 
A szokásos Európa Kupa, amelyet 
mindig április végén szerveznek 
meg az IBF vezetői. Idén is több 
ország részvételével zajlott az ese-
mény. Mint mindig, most is a meg-
szokott menetrend szerint folyt a 
verseny. Délelőtt a formagyakorla-
tok, délután pedig a küzdelmekért 
lehetett szurkolni. Mindkettőben 
van külön női és férfi kategória, 
három korcsoport szerint elosztva. 
A szinkron formagyakorlatoknál 
nem számít a nem. 
 17 magyar versenyző képviselt 
minket, több kategóriában, több 
nevezéssel és mindenki ért el leg-
alább egy érmet vagy negyedik 
helyezést!

Eredményeink: 
5 ARANy: 
Karsai Anita – 
senior pusztakezes formagyakorlat
Karsai Anita –  
senior küzdelem – 65 kg
Csóti Zóra Vivien –  
junior küzdelem – 40 kg
Gál Nóra –  
junior küzdelem – 50 kg
Kele Brenda – Kele Vivien –  
Bogár Dominik – 
gyermek fegyveres szinkron for-
magyakorlat

5 EZüST:
Karsai Anita –  
senior fegyveres formagyakorlat
Csanádi Oszkár – 
junior küzdelem 55-65 kg
Németh Rudolf – 
gyermek küzdelem 35-40 kg

Csóti Vivien – Hajnal Ádám – 
Németh Rudolf  
– junior fegyveres szinkron forma-
gyakorlat
Szabó Szilárd – Kollár Márk 
Bence – Székely Bendegúz – 
gyermek pusztakezes szinkron  
formagyakorlat

5 BRONZ: 
Németh Zsanett –  
senior pusztakezes  
formagyakorlat 
Csóti Vivien –  
junior pusztakezes  
ormagyakorlat
Gál Lili –  
gyermek küzdelem 35-40 kg
Gál Nóra – Gál Lili –  
Kassai Boglárka – 
junior fegyveres szinkron  
formagyakorlat
Kollár Márk Bence – Szatvári 
Áron – Székely Bendegúz – 
gyermek fegyveres  
szinkron formagyakorlat

4. hELyEZETTEK:
Rohonczy Dániel –
senior pusztakezes formagyakorlat 
és senior fegyveres    
formagyakorlat
Németh Zsanett – 
senior fegyveres formagyakorlat
Csóti Vivien –  
junior fegyveres formagyakorlat
Kassai Boglárka –  
junior küzdelem 50-55 kg

Karsai Anita: A verseny legtechni-
kásabb női versenyzője különdíj!

Köszönöm a támogatást a szülők 
részéről mind utazás, mind szurko-
lás tekintetétben ( a hangulat nagyon 
jó volt)! Köszönjük a Caterina Travel-
nak a kitűnő szállást, a zökkenőmen-
tes utazást pedig a Földesi Transnak! 
Köszönjük az Önkormányzatnak az 
anyagi támogatást az utazásunkhoz. 

Végül gratulálok minden tanítvá-
nyomnak az elért eredményekhez , 
és további sok sikert, jó egészsé-
get és jó edzéseket kívánok!

  Lozsi Ákos               

SPORT
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Monoron teniszeztünk
Május 1-én Monorra látogattunk 
a TC Monor évadnyitó napjára. 
A legkisebbeket vittük, a haladó 
piros pályás csoportunkat. (Ők a 
Play and stay módszereivel és 
eszközeivel játékosan tanulnak 
teniszezni. Lényege, hogy kisebb 
pályán, puhább labdával és a kor-
osztálynak megfelelő méretű ütő-
vel  sajátítják el a tenisz alapjait).

A szíves fogadtatás után  neve-
zés, majd közös  bemelegítés 
következett, és megkezdődtek a 
meccsek.

Az alig egy éve teniszező játé-
kosaink nagyon jól szerepel-
tek. Volt motiváció is, hiszen jött 
anya, apa, tesó szurkolni. Egyik 
klub részéről sem a versenyez-
tetés volt a cél, hanem a tapasz-
talatszerzés. Kíváncsiak voltunk, 
hogyan tudják alkalmazni a játék 
során az eddig elsajátított ütése-
ket, szabályokat. Jó volt nézni, 
hogy mennyire élvezik a „meg-
mérettetést” és a játék izgalmát. 

Bár az oklevél mindenkinek a 
részvételről szólt, a legjobb játé-

kosokat mégis külön kiemeltük. 
A nap legeredményesebb ver-
senyzője a gyömrői Árokszál-
lási Marci volt, aki egy meccset 
sem veszített. További három 
játékosunk Balogh Antónia 
Nóra, Zsoldos Gréta és Mol-
nár Béla is sok-sok győzelmet 
szerzett, és ami a legfontosabb, 
hogy végig nagyon sportsze-
rűen és barátságosan viselke-
dett. Nagyon büszke voltam 

rájuk! Élményekkel gazdagodva 
indultunk haza. Nemcsak a  gye-
rekeknek, hanem klubunknak is 
egy mérföldkő volt ez a talál-
kozó, hiszen régmúlttól elte-
kintve, ez volt az első alkalom, 
hogy a Gyömrő Tenisz Klub kép-
viseltette magát. 

Köszönjük TC Monornak a szer-
vezést! Nemsokára mi is vendé-
gül látjuk őket, itthon Gyömrőn... 

Lipták Júlia
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Igen mozgalmas hónapot zártunk, 
végre megjött a jó idő és elkezdő-
dött a kerékpáros szezon, bár az 
időjárás néha okozott nagy meg-
lepetéseket. A csapatunk május 
hónapban Balatonfüreden, a Tisza 
tónál, a Cserhát Túron és a Bakony 
Bike-on állt rajthoz.

 A Tisza tavi kerülés Kenyó Endre 
beszámolója alapján:

Gratulálok minden Tour de Tisza 
tó 65 km táv résztvevőinek az erőn 
felüli teljesítményért és legfőkép-
pen a kitartásért! Külön köszönjük 
a szurkolást, biztatást, támogatást, 
segítséget. Kenyó Kristófnak és 
nekem ez volt az első komoly ver-
senyünk a klubbal.

Kis statisztika:
• Kókai Gabi FM3 kategória 9. 
helyezett 155-ből 1:47:15 óra (első 
helyezett 1:41:59, utolsó helyezett: 
5:10:53)
• Kenyó Kristóf F19 kategória 7. 
helyezett 55-ból 1:53:11 (!) óra (első 
helyezett 1:41:53, utolsó helyezett: 
4:50:05)

• Kenyó Endre FM2 kategória 81. 
helyezett a 304-ből 2:00:20 óra (első 
helyezett 1:41:50, utolsó helyezett: 
5:01:00) – itt sajnos bukásom is 
volt kb 40 km/h-val, de megúsztam 
és összeszedtem a bicajt, a szétre-
pült telefonomat és magamat.
• Budai Sándor FM3 kategória 
144. helyezett a 155-ből 3:46:30 
óra (első helyezett 1:41:59, utolsó 
helyezett: 5:10:53) – itt sajnos 

Sanyinak kettős defektje lett, de 
kölcsönkapott pumpával, folyama-
tos pumpálgatások közepette kitar-
tott és végigvitte a versenyt, már 
felnin gurult be! 

Igazán emlékezetes verseny 
maradt.

Május 19-én Tóth Nikoletta, Kókai 
Gábor és jó magam, öt osztálynak 
testnevelési órákat tartottunk Men-
dén az általános iskolában.

A Mendei  Géza Fejedelem Álta-
lános Iskola testnevelő tanára Tóth 
Nikoletta, aki „véletlenül” éppen 
a szakosztályunk újdonsült tagja, 
szervezett be bennünket az iskola 
testnevelő óráira. A gyerekeknek 
kerékpáros ügyességi pályát készí-
tettünk és óriási sikere volt a Tax 
kerékpáros szimulátornak is. 

Köszönjük az iskola igazgatójá-
nak, hogy lehetővé tette és nép-
szerűsíthettük a kerékpársportot a 
gyerekek körében.

Jelentkezés a Kerékpáros Klubba 
és egyéb információ (minden ami 
kerékpár): bs66@gmail.hu

Budai Sándor
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