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Június 8-án hivatalosan is megnyitjuk az idei szezont 
a Tófürdőn. Ezen a szombaton 12 órától programok 
várják az első strandolókat, hogy ezzel ünnepeljük 
meg a  nyár kezdetét. Idén a  gyömrői Tószépét is 
a nevéhez illő környezetben, a tó partján választják 
ki, itt derül ki, hogy a következő egy évben ki visel-
heti büszkén a címet és a hozzá tartozó koronát. 
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét Funky 

Beach Partyt szervezünk, hogy jó hangulatban 
zárjuk a megnyitó napját.
Egész nyáron vár minden gyömrői vendéget 
a megújult Tófürdő. Élvezzük ki ezt a csodás 
környezetet városunk közepén, hiszen sokan 

irigykednek ránk emiatt. Ugorjanak le egy kicsit egy nyári délutánon vagy 
töltsenek el egy teljes napot valamelyik hétvégén. Akárhogy is döntenek, ne 
felejtsék, hogy helyi lakosaink lakcímkártya felmutatása mellett változatlanul 
50%-os kedvezménnyel válthatnak belépőt bármely jegytípusból.  
Éljen a nyár, éljen a szünidő! Kellemes kikapcsolódást kívánunk minden la-
kosunknak!

Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

A HÓNAP FOTÓJA

MOSOLY (Fotó: Balogh Nikolett)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk szépségeit, esemé-
nyeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az ujsag@gyomro.hu  
e-mail címre várjuk.
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Ahogy vége az iskolának 
és megkezdődik a  nyári 
szünidő, csökken a  for-
galom városunk útjain. 
Ekkorra időzítettük tele-
pülésünk két legfonto-
sabb, legnagyobb forgal-
mú főútjának, a Táncsics 
Mihály útnak és a  Ne-
felejcs utcának a  felújí-
tását. Mindkét útra, de 
főleg a Nefelejcs utcára, 
mint az Erzsébet telep 
főútjára, nagyon ráfér az 
új burkolat. Öröm lesz 
majd autózni, kerékpá-
rozni az utakon, és hosz-
szú évekre búcsút mond-
hatunk a kátyúknak is. 

Kedves Olvasó!

A Táncsics Mihály út felújítása a kör-
forgalomtól a  Dózsa György útig 
terjedő szakaszt érinti. Itt tovább 
folytatjuk a  főutca programot. Tér-
kövezett, egységes járdák és az út 
kiszélesítésével további parkolók 
épülnek majd. Kiemelten kezeljük 
a  gyalogosbiztonságot, ezért ösz-
szesen tíz új gyalogátkelő épül majd 
ebben az utcában. A kerékpárosok 
közlekedését is biztonságosabbá 
tesszük figyelemfelhívó sáv jelölés-
sel. További kerékpártárolókat he-
lyezünk ki, és sebességjelző készü-
lék figyelmezteti majd az autósokat 
a  gyorshajtás elkerülésére. Szeret-
ném, ha az útépítéssel egy időben 
elbontanánk a  Táncsics és Dózsa 
György utak sarkán az önkormány-
zatunk által megvásárolt házat. Ez 
az ingatlan ad majd helyet a  jövő-
re megépülő új, biztonságosabb, 
tágas kereszteződésnek. Egészen 
más lesz városunk arculata a felújí-
tás után, nem is beszélve majd az új 
csomópont szép kialakításáról. 
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A Nefelejcs utca is új burkolatot kap. Itt 
az árkok kialakításával kell majd kezde-
ni a  munkát, mivel nagyon sok helyen 
okoz gondot a vízelvezetés hiánya. Itt is 
épül új gyalogátkelő. Az Eskü tér mellett 
parkoló és új járdaszakasz épül majd. 
Ez az út városunk jelenleg legrosszabb 
állapotban lévő utcája, de már csak egy 
keveset kell várni, hogy kifogástalan új 
burkolaton lehessen erre autózni. 

Külön öröm, hogy mindkét útépítés si-
keres pályázat révén, állami forrásból 
valósul meg. A  következő pályázati cél 
a Széchenyi, Vörösmarty utcák felújítása 
és a Szent István út főutcaprogram sze-
rinti átépítése lesz majd. Jövőre ezek az 
utcák is elkészülnek, mivel szinte biztos-
ra mondható a pályázati siker. 
Dr. Mezey Attila
polgármester

Megújulnak  
városunk főútjai

 

Dr. Mezey Attila
polgármester

Új burkolatot kap a Nefelejcs utca
A körforgalomtól végig felújítjuk 

a Táncsics utat

2017 –  Táncsics Mihály út (körforgalomtól a Mendei útig),  
Puky utca, Csillag Kálmán utca

2018 –  József Attila utca, Bánáti utca
2019 –  Táncsics út, Nefelejcs út
2020 –  Széchenyi utca, Vörösmarty utca, Szent István út, úttest, járda, 

parkolóépítés, Bajcsy-Zsilinszky út, Dózsa György út (Szent  
István úttól a vasúti átjáróig), Liget lakópark utcái, Toldi utca

2021 –  Szent Imre utca, Állomás utca–Tulipán utca, Mátyás király utca, 
Wekerle utca
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Idén újra babacsomaggal ajándékozta meg városunk kisba-
báit Gyömrő Város Önkormányzata. A Szeretem a városom! 
program keretében, 2018. januárban indult útjára ez a kez-
deményezés. Célja a  városi közösséghez tartozás érzésé-
nek erősítése, amely már a  legkisebb városlakók életében 
is fontos. Az önkormányzat kiemelt figyelmet szentel annak, 
hogy Gyömrő összetartó, együttműködő városközösséget 
alkosson, amelyben ösztönösen szeretjük a városunkat és 

törődünk egymással. Ahhoz, hogy a családok életében 
mindez alapértékké váljon, tudatos törekvésekre van 
szükség. Ennek a szellemiségnek az ápolását tűzte ki cé-
lul a városvezetés. A baba csomag városunk egyedülálló, 
családbarát hagyományává válhat.
Az egyedi feliratozású tornazsák többek között gyömrői 
vonatkozású babanaplót és kedves kis plüss sárkányt 
rejtett. Ezenkívül névre szóló oklevelet és a  városköz-
pontban található Újszülöttek fájára akasztható bilétát is 
kaptak Gyömrő kisbabái.
A babacsomagok átadását városunk polgármestere, Me-
zey Attila, a program bevezetője már tavaly is saját maga 
vállalta. Számos családot látogatott meg személyesen, 
ahol minden esetben kedves, barátságos fogadtatásban 
volt része. Az édesanyák örültek ennek a  gesztusnak, 
voltak, akik vendégváró falatokkal is kedveskedtek neki. 
Idén különleges formában, a  Születés Hete Fesztiválon 
több babacsomagot is ünnepélyesen adott át kis tulajdo-
nosának a polgármester a rendezvény megnyitóján.
Eddig a 2018 elejétől 2019 februárjáig született kisbabák 
számára készültek el a  csomagok, amelyek közül már 
sok kézbesítve is lett. A program folytatódik, így a később 
született babák vagy az eddig még át nem vett csoma-
gok tulajdonosai is számíthatnak az ajándékra. Mezey 
Attila a csomagok kézbesítését személyesen folytatja.
Az elmúlt évtől kezdődően eddig több mint 250 csomag 
ért célba. A  kezdeményezés tehát sikeresnek bizonyul, 
és bátran mondhatjuk, hogy egy új színfoltot képvisel 
Gyömrő életében.

Idén is köszöntjük  
a gyömrői babákat
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Kerülje el a postai sorban állást, és fi-
zesse be csekkjeit automata segítsé-
gével! A készülék használata egyszerű, 
a befizetéshez szükséges tájékoztatás 
a kijelzőn elolvasható. Az automatánál 
csak kártyás csekkbefizetés lehetsé-
ges, amely kártyás fizetési tranzakció-
nak minősül. Próbálja ki ön is! Az auto-
mata a Táncsis Mihály út 37. szám alatt, 
az önkormányzati irodaház földszintjén 
található (a postától száz méterre). 

Fizessen 
csekkautomatával!
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Ön is kérdezne  
a polgármestertől?

Június 26-án 18 órá-
tól tartja következő 
online polgármesteri 
fogadóóráját Mezey 
Attila. A  hivatalos 
Facebook-oldalán közzétett 
élő videó alatt bárki kérdezhet tőle 
városunkat érintő témában.
Kövesse ön is a  polgármester 
Face book-oldalát!

facebook.com/mezeyattila

Elkészült a  Szent István úti járda 
felújított szakasza a  Felvidéki ut-
cától a  Teleki László Gimnáziumig. 
A  mintegy 250 méteres szakaszon 
az ELMŰ által kicserélt új villanyosz-
lopok 5 méteres körzetében az 
ELMŰ, a  közöttük lévő területeken 
az önkormányzat finanszírozásában 
készült el térkőburkolattal teljes szé-
lességében a gyalogjárda.

Ezzel nagymértékben könnyítjük 
meg – lakosaink által már régóta ki-
fogásolt keskeny, szinte járhatatlan 
járda helyett – az Erzsébet-telepről 
városközpontunk felé a gyalogos-
közlekedést. Az 1,8–2 méter széles 
járdán kényelmesen elférnek a baba-
kocsival közlekedő anyukák is. Fon-
tosnak tartottuk azt is, hogy a vasút-
állomás felől közlekedő diákoknak 
is kényelmes, jól járható járda álljon 
rendelkezésre az iskoláig. Azt is fi-
gyelembe vettük, hogy ezen a  sza-
kaszon több, idősekkel foglalkozó in-
tézményünk is megtalálható (Gyömrő 

és Környéke Szociális Szolgáltató 
Központ Idősek Klubja, Boglárka 
Nyugdíjas Klub), amelyek gyalogo-
san jó megközelíthetősége élemedett 
korú lakosaink számára fontos.

Az ezen a szakaszon található vál-
lalkozókkal először abban állapod-
tunk meg, hogy az ingatlanjuk előtti 
járdaszakasz költségét bevállalják, 
de úgy döntöttünk, hogy az egészet 
önkormányzati finanszírozásból vé-
gezzük el. Így is szeretnénk támo-
gatni azon vállalkozóinkat, akik üzleti 
tevékenységükkel évek óta hozzájá-
rulnak településünk életéhez.

Lépésről lépésre haladunk tele-
pülésünk arculatának és közleke-
désének fejlesztésével még most, 
a  munkaerőhiányos időszakban is. 
Remélem, mindenki tapasztalja vá-
rosvezetésünk erőfeszítését az élhe-
tő Gyömrőért, s egyre többen érzik 
azt, hogy „Szeretem a városom!”.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

Több, mint  
500 négyzetméter  

viacolor járda épült

Térköves járda könnyíti a gyalogosközlekedést 
az Erzsébet-telepről a városközpont felé
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40 évvel ezelőtt hogyan indult el 
a nyugdíjasklub?
A klub 1979-ben a volt KIOSZ épület-
ből indult, Gyöngyösi Rudolf alapította 
Kovács Mihály bácsival, aki a  csapat 
gazdasági vezetője volt. Prekler Károly-
né Teri néninek is fontos szerepe volt 
a  megalakulásban, ő volt az első, aki 
a  nyugdíjasklubban a  nők szószólója, 
vezetője volt. Először olyan 70 fős tag-
sággal indult a klub. Már ekkor is voltak 
programok a klubban, de egészen más-
képp kell elképzelni, mint ahogy most 
működik. Jelenleg 168 főt köszönthe-
tünk tagjaink között. Ettől voltunk már 
többen is, de sajnos mivel nem a legfia-
talabbak gyűlnek ide körénk, így időről 
időre halottaink is vannak.
Én 25 éve vagyok a Boglárka Nyug-
díjas Klub tagja, 2015 januárjában 
a  klub elnökévé is választottak. Ez 
a  megbízatásom egyelőre jövő év 
januárjáig szól. Sok munkával és le-
kötöttséggel jár a  szervezet elnöki 
pozíciójának betöltése, ezért nagyon 
tisztelem az elődeimet, akik korábban 
töltötték be ezt a tisztséget. Közülük 
is Újvári Imre bácsit emelném ki, aki 
tűzbe ment volna a  tagságért, olyan 
vezető volt, aki határozottan irányítot-
ta a klubot. Én is erre törekszem.

Mivel töltik min-
den napjaikat  
a klub tagok?
Szerencsére tagsá-
gunk nagy, széles 
érdeklődési körrel, 
így sokféle prog-
ramot szervezünk 
a klub keretein belül. 
Vannak állandó ren-
dezvényeink: az idő-
sek világnapja, a nőnapi és a karácsonyi 
összejövetelünk, de korábban többször 
névnapokat is ünnepeltünk együtt. 
A  nyugdíjasklubon belül több csapat 
is működik, hogy mindenki megtalálja 
a  neki leginkább tetsző elfoglaltságot. 
Tornafoglalkozás van minden szerdán 
a Fitness Mamikkal, mások éppen pa-
lotás táncot tanulnak az évfordulóra. 
Működik egy kézimunkakör, és válto-
zatlanul aktív a kultúrgárda, akik éne-
kes fellépéseink főszereplői. 
A  kultúrgárda szerencsére nagyon 
jól működik, de azért előfordul, hogy 
nehezen megy a próbák összeegyez-
tetése. Vicces, de nyugdíjasok, úgy-
hogy sokszor nem érnek rá próbálni 
jönni. Előfordul, hogy kapunk meghívá-
sokat más községekből is, de sajnos 
sokszor nem tudunk eleget tenni a fel-

Idén ünnepli fennállásának 40 éves 
évfordulóját a  Boglárka Nyugdíjas 
Klub. Városunk egyik legnagyobb 
és legaktívabb szervezete an-
nak ellenére, hogy az átlagéletkor 
csaknem a 80 év felé közelít. Tar-
talmas éveket tudhatnak maguk 
mögött, hiszen mindig is tevéke-
nyen részt vettek a  város életé-
ben. Erről és a közelgő évfordulós 
ünnepségről beszélgettem Szabó 
Sándorral, a  Boglárka Nyugdíjas 
Klub elnökével.

40 éves évfordulót    ünnepel a nyugdíjasklub

6

Abasár, 2001
Az elmúlt 
40 év vezetői 
a klub élén
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kérésnek a magas útiköltségek miatt. Az 
évek során a környező településeken kí-
vül jártunk még Szentendrén, Abasáron, 
de sikerült még Berekfürdőn is fellépni. 
Korábban rendszeresen nagy sikerrel 
lépett fel katonakórusunk, de sajnos az 
oszlopos tagok közül sokan nem élnek 
már, így a  kórus sem működik. Alkal-
manként kirándulásokat, utazásokat, 
fürdőzéseket is szervezünk a tagoknak.
A  szabadidős tevékenységeken túl 
mivel foglalkozik még a klub?
Sok területen aktívak vagyunk. Rend-
szeres szereplői vagyunk a  városi ren-
dezvényeknek, eseményeknek. Min-
denhol részt veszünk, legyen az szüreti 
fel vonulás, főzőverseny, Rákóczi-napok, 
koszorúzások stb. Igyekszünk kivenni 
a  részünket min-
denből, hogy mi is 

hozzájárulhassunk egy-egy rendezvény 
sikeréhez. Legutóbb a gyereknapon áll-
tunk be palacsintát sütni a  legkisebbek 
örömére.
Nem csak a rendezvényeken, a minden-
napokban is próbálunk segíteni. Részt 
veszünk a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület által szervezett élelmiszermentő 
mozgalomban, így az üzletekben meg-
maradt termékekből hetente rászoruló 
vagy idős személyeknek tudnak vinni ön-
kénteseink. Amikor pedig a  városveze-
tésnek volt szüksége segítségre, azonnal 
rendelkezésre álltunk, és tagjainknak kö-
szönhetően beültettük a  városközpont-
ba szánt virágokat. Nagyon jó a viszony 
egyébként a  városvezetéssel, maximáli-

san támogatják a nyugdíjasklub műkö-
dését az anyagi hozzájárulás mellett, 
ha kell, akár fizikai munkával is.
Mivel készülnek az évfordulóra?
A  40 éves évfordulónk alkalmából jú-
nius 22-én szombaton regionális nyug-
díjastalálkozót szervezünk a  Köz ponti 
parkba. Tíz környékbeli nyugdíjas-
klubot hívtunk meg, lesznek vendége-
ink pl. Mendéről, Ecserről, Péteriből és 
Sülysápról is. A csapatok bemutatkozó 
műsorai mellett fellép majd a Gyömrő-
Színház társulata, a  nap végén pedig 
Petrik Balázs is fog nekünk muzsikál-
ni. Erre az alkalomra számos vendég 
mellett szeretnénk az elmúlt 40 év még 
élő vezetőit is meghívni, akik megfor-
dultak a Boglárka Nyugdíjas Klub élén, 
és megköszönni nekik, hogy a nyugdí-
jasok kötelékébe tartoztak és áldoztak 
értük. Természetesen megemlékezünk 
majd azokról is, akik ez alatt a 40 év 
alatt tagjaink voltak, de sajnos már nin-
csenek velünk.
Mi a  titka, hogy megérték a  40 
éves évfordulót?
A nyugdíjasklub tagjait nagyon sokan 
tisztelik, szeretik és becsülik a város-
ban. Szeretném, ha legalább ilyen jó 
társasággal tudnánk tovább működ-
ni, mint akik eddig is a  klub tagjai 

voltak. Tudom, hogy rájuk bármilyen 
munkában számíthatok, teljes mérték-
ben meg vagyok elégedve a csapattal. 
Nagyon fontosnak tartom az összetar-
tást és egymás segítését a mindenna-
pokban. Ezért arra biztatok mindenkit, 
fiatalt és nyugdíjast egyaránt, hogy se-
gítsék és erősítsék egymást, figyeljenek 
oda a másikra. Ez az alapja a jó és erős 
közösségnek. Úgy gondolom, hogy 
egy település akkor válhat közösséggé, 
ha tagjai összetartanak. A  nyugdíjas-
klub az, aki példát mutathat ebben. 

Oldal-Benkő Zsanett

éves évfordulót    ünnepel a nyugdíjasklub

A BOGLÁRKA 
NYUGDÍJAS KLUB –

REGIONÁLIS NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ

40 ÉVES

2019. JÚNIUS 22. SZOMBAT 11:00, 
KÖZPONTI PARK

BÜFÉ, ZENE, 
JÓ SZÓRAKOZÁS

GARANTÁLT!
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Nagykáta, 2004

Nőnapi köszöntés Gyömrőn, 2019
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„Meg kell mozgatnunk az álló-
vizet!” – az együttműködés fontos-
ságáról és a  fejlesztések irányáról 
is egyetértésben ülésezett május 
13-án a  Gyömrő város polgármes-
tere, Mezey Attila által életre hívott 
Egészségügyi Tanácsadó Testület.

A testület tagjai: 
 Dr. Bodnár Attila főigazgató, Bajcsy 
Kórház
 Dr. Molnár György elnök vezérigaz-
gató, Inter Ambulance Zrt.
 Dr. Unyi Zsuzsanna főorvos, Gyöm-
rői Szakrendelő
 Dr. Török Gábor főorvos, háziorvos, 
gyermekorvos
 Ifj. Dr Török Gábor gyógyszerész, 
belgyógyász szakorvos
 Dr. Török Miklós háziorvos
 Dr. Szántay György szájsebész, 
fogorvos
Az ülés az egészségügyi fejlesztések 
10 éves távlatáról szólt. A városvezetés 
célja egy racionális, jól működő egész-
ségügyi ellátás biztosítása, amelynek 
érdekében a  következő célkitűzések 
fogalmazódtak meg a tanácskozáson:

– Bővítés: 2 új felnőttrendelő és 2 új 
gyermekorvosi rendelő, valamint egy 
fogorvosi rendelő kialakítása;
– a meglévő rendelők modernizációja 
és egy alapdiagnosztikai labor biztosí-
tása;
– több önkormányzat együttműködésé-
vel gyermekorvosi központ létesítése, 
amely ügyeleti tevékenységet is ellátna;
– felnőttek részére külső városrészekre 
kitelepített háziorvosi szolgálat rendel-
kezésre állása;
– szakemberek toborzására szolgálati 
lakásrendszer létrehozása;

– a háziorvosi szolgálatban dolgozók 
számára háziorvosi fórumok beveze-
tése.
A gyömrői városvezetés tehát infrastruk-
turális fejlesztéssel, az egészségügyi 
alap- és szakellátás átszer ve zésével és 
a  jelenleg hiányos szak ember állomány 
feltöltésével vállalna szerepet a  fejlesz-
tésekben. Nagy munka áll városunk 
előtt, hiszen komoly kihívásokat kell 
megoldani. A városvezetés ezeket vál-
lalja, a  fejlődés útját választva és tel-
jességgel kitartva Gyömrő hosszú távú 
érdekei mellett. 

Gyógyszertári ügyeleti rend Házhoz menő csomagolásihulladék-gyűjtés, 2019

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés, 2019

 Június Július Augusztus
 7., 21. 5., 19. 2., 16., 30.
Minden körzetből egy napon szállítják el a kirakott zsákokat, nincs körzetekre bontva a begyűjtés.

 Június Július Augusztus
Hétfő–kedd szállítási körzet 7., 21. 5., 19. 2., 16.
Szerda–csütörtök szállítási körzet 14., 28. 12., 26. 9., 30.

Minden hétköznap, hétfő–péntek 19.00–22.00  
Szent Erzsébet Gyógyszertár

Június 1. szombat 12.00–22.00 Humanitás Gyógyszertár
Június 2. vasárnap 8.00–16.00 Humanitás Gyógyszertár
Június 8. szombat 12.00–22.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár
Június 9. vasárnap 8.00–16.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár
Június 10. hétfő 8.00–16.00 Humanitás Gyógyszertár
Június 15. szombat 12.00–22.00 Kehely Gyógyszertár
Június 16. vasárnap 8.00–22.00 Kehely Gyógyszertár
Június 22. szombat 12.00–22.00 Humanitás Gyógyszertár
Június 23. vasárnap 8.00–16.00 Humanitás Gyógyszertár
Június 29. szombat 12.00–22.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár
Június 30. vasárnap 8.00–16.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár
Július 1. hétfő 8.00–16.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár

Szent Erzsébet Gyógyszertár: Erzsébet utca 4. (29/333-680) 
Kehely Gyógyszertár: Jókai u. 1. (29/330-827) 

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

SZAKÉRTŐ TANÁCSADÓ TESTÜLET  
tervezi az egészségügyi fejlesztéseket

A polgármester Egészségügyi Tanácsadó Testülete

Június 10-én, pünkösdhétfőn a megszokott rend szerint 
történik a szemétszállítás, az ünnepnap nem befolyásolja 

a kommunális hulladék begyűjtését.
Szolgáltató: DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Pesti út 65. Tel.: +36 53 500-152, +36 53 500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu,

Ügyfélfogadás: H: 8:00–20:00, K–Cs: 8:00–15:00
Helyi kapcsolattartó: Gyömrő Város TÜF Np. Kft.

2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.,
Tel.: +36 29 331 920, kht@gyomro.hu

Szemétszállítási ügyfélszolgálati idő: H: 13:00–17:00,  
Sz: 8:00–15:30 (ebédidő: 12:00–12:30)
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Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny megyei fordulóján iskolánkat Kádár Boróka 6. a 
(felkészítő tanára: Hajdúné Molnár Éva), Murár Noémi 
6.  b, O’Hara Anne-Sophie 6.  b, Kisberk Fruzsina 7.  a, 
Kuzmics Anna 7. a, Kurkó Bence 7. a (felkészítő tanáruk: 
Rízné Tordai Nóra) képviselte. A  Pest megyei iskolák 
közti versenyen Murár Noémi 2. helyezést elérve jutott 
az országos döntőbe. 
Borsó Anita (8. b) előadásával a Kazinczy szép magyar 
beszéd verseny országos döntőjében arany minősítést 
érdemelt. (Felkészítő tanára: Hajdúné Molnár Éva.)
A Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Fizikai 
Társaság által szervezett „Játsszunk fizikát! Telkes Mária 
emlékére” rendezett kísérletes versenyen csapatunk 
3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Székely Hunor, Rábel 
Bence, Csizmadia Szabolcs (7.  b) (felkészítő tanár: 
Szabó né Szőcs Erika).
Horváth Attila (7.  a) a  Jedlik Ányos Országos Fizika 
Verseny döntőjére kapott meghívást az első két forduló 
eredményei után, ahol az erős mezőnyben országos 6. 
helyezést ért. 
Dunakeszin a Diákolimpia keretében a mezei futóverseny 
megyei döntőjében Borsó Kriszta, Vágó Nóra (6. a), Makrai 
Laura, Sebők Viktória, Zsoldos Gréta (5. b) Gergely Éva 
testnevelő tanár felkészítésével 2. helyezést értek el. 
Szépolvasó-verseny: Bata Márton 4.  a I. hely, 
Brandenburg Borbála 5. b II. hely.

Rajzverseny: Legendi Lilla 8. b és Tóth Janka 6. b I. hely, 
Smigróczky Ketrin 4. a II. hely, Liszák Réka 2. b III. hely
Meseíró-pályázat: Fazekas Jázmin 3. a I. hely, Zsoldos 
Gréta 5. b II. hely, Szabó Petra 5. b III. hely, Radosiczky 
Emma 5. a különdíj.
Versírópályázat: Jakab Zsófia 5. a II. hely, Brandenburg 
Flóra 8. a II. hely.
Irodalmi csapatverseny: Bata Márton, Smigróczky Ketrin, 
Veréb Viola 4. a I. hely.
Irodalmi csapatverseny (hely színi): Bokor Bodza, Murár 

Noémi, O’Hara Anne-Sophie 
6. b III. hely.
Az idén 22. alkalommal Mono-
ron rendezték meg a Pest Me-
gyei Alsó Tagozatos Komplex 
Tanulmányi Versenyt. A  63 fős 
mezőnyből Bata Márton (4. a) 2. 
helyezést ért el, mindössze fél 
ponttal lema radva a győztestől.
Gratulálunk a  versenyzőknek 
és a felkészítő tanáraiknak, és 
további sikeres szerepléseket 
kívánunk!

Olaszné Kovács Andrea

Nemcsak a tavaszi virágzás és a meleg, hanem 
a Fekete István Általános Iskola tanulói is örö-
möt, jókedvet hoztak tanáraiknak, szüleiknek 
a márciusi, áprilisi országos versenyekről. 

Országos tavaszi eredményzápor



Az idei tanév második félévében 
szakmai rendezvényekben és jeles 
versenyeredményekben bővelkedő 
időszakon vagyunk túl. Intézmé-
nyünk a  Szolnoki Pedagógiai Köz-
pont Bázis Intézményeként a Tavaszi 
Pedagógia napok keretében három 
szakmai műhelyt szervezett, amelyen 
intézményünk és más külső intéz-
ményből érkező pedagógusok vettek 
részt. A három szakmai műhely: IKT-
val oktatásszervezés bemutatása, 
egészségvédelem az alsótagozaton, 
és talán a legnagyobb nyilvánosságot 
az ÖKO tevékenységünket bemuta-
tó óra mozaik és a hozzá tartozó műhelybeszélgetés kapta, 
hiszen az M1 TV csatorna Iskolapad műsorában is bemuta-
tásra került április 17-én. Intézményünk évek óta részt vesz 
a tanév rendjében is szereplő témahetekben. Idén a digitális 
és a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódó iskolai rendez-
vények, feladatok gazdagították diákjaink ismereteit. 
Természetesen a  jeles napokat is méltó és interaktív módon 
ünnepeltük meg. A költészet napján kiemelkedő figyelmet for-
dítottunk Ady Endre születésének 100. évfordulója megem-
lékezésére egy kiállítás és egy irodalmi kávéház megszerve-
zésével. Intézményünk névadójára emlékezve az idei évben 
Weöres Sándor egy kiválasztott verseskötetéhez kapcsolódó-
an készítettek a diákok alkotásokat, a nap további részében 
pedig kicsik és nagyok egy közös versenyen vettek részt.
Két Erasmus-projektünk megvalósítása is zajlik ebben a tan-
évben. Április első hetében Szicíliából érkeztek vendégdiákok 
és pedagógusok. A másik Erasmus-projekt keretében pedig 
április közepén kollégáink látogattak ki Törökországba.
A tavaszi időszak során több versenyen is megmérettettek diák-
jaink. Tankerületi szintű alsós szépíró-, helyesíróversenyen az első 
öt helyezést intézményünk (Csokonai úti egység) tanulói szerez-
ték meg. A vasadi szavalóversenyen alsó tagozaton az Erzsébet 
utcai egységünkből értek el mindkét korcsoportban első, illetve 
második helyet diákjaink, felső tagozatosaink pedig szintén az 
első három hely között szerepeltek. Az Országos MÉH-ész Robo-
tika Versenyen  Zemankó Ajsa (2. d) 3. helyezést ért el, míg Sebe-
si Ákos (8. d) országos informatikaversenyen ért el 4. helyezést.
Május–június hónapban a 7. évfolyamos diákjaink a Határtalanul 
pályázat keretében Felvidékre látogatnak el. Diákjaink Veszp-
rémben angol nyelvű színháztalálkozón vesznek részt május 
végén. Nyáron többféle táborozási lehetőség közül választhat-
nak diákjaink: Honismereti tábor Erdélyben, Vándortábor, Brin-
gás vándortábor, Rajztábor és alsós táborok Bogácson.

Köszönöm kollégáim színvonalas munkáját és a szülők támo-
gatását a szakmai események és projektek megvalósításában.

Spaitsné Rónaszéki Mária
intézményvezető

Weöres Sándor Általános Iskola
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A Weöres tavaszi hírei



Mi pedig teszünk érte, hiszen városunk lakossága ered-
ményeket és dinamikus fejlődést vár el. Elkészültek a si-
keres  pályázatból megvalósított fejlesztések az Arany és 
a Bóbita óvodákban is. Aminek talán a  legjobban örülök, 
hogy teljes felújítást kapott a Bóbita ovi lépcsőháza. Régi 
vágyam volt már a lépcsőház-felújítás, amit naponta több 
százan használnak, sőt a világítást is személyesen válasz-
tottam ide, mert elég volt a régi, sötét sikátorhangulatból. 
A két óvodában összesen 9 gyermekmosdó, rengeteg bel-
téri ajtó és egy csoportszoba, valamint több folyosósza-
kasz újult meg. Új óvoda, új csoportok épülnek.
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Nem elég a jót akarni,    a jóért tenni is kell!

Jövőre megépül városunk új óvo-
dája! Ráadásul városunk és a  refor-
mátus egyház együttműködésének 
köszönhetően egyházi fenntartással. 
Új lehetőséget jelent városunknak 
és a gyermekeknek, szülőknek is az 
egyházi működtetésű óvoda megjele-
nése, színesíti a választható  nevelési 
intézmények palettáját. A megállapo-
dásnál, mellyel városunk az ingatlant 
adta az új óvodához, kikötésre került, 
hogy nyolcvan százalékban gyömrői 

gyermekeket kell felvenni az intéz-
ménybe. Szinte még semmilyen hírt 
nem adtunk az új oviról, mégis már 
most nagyon sok szülő érdeklődött 
arról, hogyan kerülhet majd be cse-
metéje ebbe az intézménybe. Nos, 
erről beszélni még korai, de jövő 
szeptemberig minden tájékoztatást 
megadunk. A  református ovi, amely 
négy csoporttal működik majd, a Li-
get lakóparkban, a  Rózsa utcai 
önkormányzati telken fog 

VALÓS FEJLESZTÉSEKKEL KÉSZÜLÜNK

megépülni. Új büszkesége lesz vá-
rosunknak, és lám, milyen jól tettük, 
hogy tavaly megvásároltuk ezt a  tel-
ket. A kiváló együttműködésen alapu-
ló megállapodás mindenki számára 
csak előnyöket jelent, de legfőképp 
a majd ide járó gyerkőcök számára. 
Két új óvodai csoport indul be idén 
ősztől városunkban. 

xxxxxx xxxxxxxx x  xxxxxxx xx

Itt kap helyet 
a város új óvodája

Egy csoporttal bővül a Tündérsziget Óvoda
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Nem elég a jót akarni,    a jóért tenni is kell!

Az egyik a tavaly átadott Tündérsziget 
óvodában, a  másik a  Kastélydomb 
Óvodához épülő új épületszárnyban. 
Ez ötvennel több ovis felvételét te-
szi majd lehetővé idén szeptember-
től. Városunk saját költségvetéséből 
alakítjuk ki a két új csoportot. Csak 
bízni tudunk abban, hogy lesz jelent-
kező is a meghirdetett állásokra, hi-

szen mint tudjuk, sajnos óvónőkből 
hiány van térségünkben. Nagyon 
megnyugtató számomra, hogy kol-
légáimra, az óvodavezetőkre és min-
den óvodai dolgozóra számíthatok, 
hiszen erőn felül igyekeznek megol-
dani a munkaerőhiány mellett is nem 
könnyű feladataikat. Köszönet ezért 
mindnyájuknak. 

Önkormányzatunk részéről kiemelt 
figyelmet fordítunk az óvodákra, és 
minden igyekezetünkkel azon le-
szünk, hogy városunk több, mint 
kilencszáz ovisa a lehető  legszebb 
és legjobb feltételek között csepe-
redjen intézményeinkben.

Dr. Mezey Attila
polgármester 

A Kastélydomb Óvoda is nagyobb lesz egy csoporttal

A kérdést idén is feltesszük:  
Melyik a város 5 legszebb kertje?

Egy szép, gondozott kert nemcsak a tulajdonos öröme, 
büszkesége, de városunk ékessége is. Meghirdetjük 
ezért a város öt legszebb kertjére kiírt pályázatot.
Lehet jelentkezni saját kerttel, és jelölhetjük ismerősünk, 
szomszédunk kertjét is. A nyertesek az értékes aján-
dékok mellett otthonukon elhelyezhetik a szakmai zsűri 
döntése alapján megítélt, elismerést jelentő kis táblát is.
Arra kérjük a tavaly díjazott kertgazdákat, hogy ezúttal 
tegyenek egy lépést hátrébb, és engedjék, hogy idén új 
jelentkezők varázsolhassanak el minket kertkreációikkal.
Az öt legszebbnek ítélt kert fotóit, és ha vállalják, tulaj-
donosait, bemutatjuk magazinunkban.

A fotókat is tartalmazó jelentkezéseket a polgarmester@
gyomro.hu e-mail címre várjuk, illetve leadhatók sze-
mélyesen is a városháza portáján.
Határidő: 2019. június 15.

Szeretem a városom!
Kertszépségverseny 2019



Mi is jellemez legjobban egy munkahelyet? Az ott dolgozók 
minősítése. Hogy megtudjuk, milyen az Eagle Industry Hungary-
nél dolgozni, interjút készítettünk néhány dolgozóval.
Mivel jobb ez a munkahely az előző munkahelyednél?
Tünde, gyártósori operátor: Én a vendéglátásban dolgoztam 
ezelőtt. Ott se hétvégém, se ünnepnapom, se pótlékom nem 
volt. Az EKK Eagle-nél megtaláltam mindazt, amit eddig szeret-
tem volna: szabad hétvégék, fizetett ünnepek, megérő túlórák, 
versenyképes fizetés és pótlékok, bónuszok, munkába járás biz-
tosítása, és mindezt szigorúan napi 8 óra munkáért. 
Mónika, gyártósori operátor: Én hosszú évekig varrónőként dol-
goztam. Sajnos ez a szakma hanyatlóban van Magyarországon. 
A munkabérek és a munkakörülmények sem a legmegfelelőbbek, 
ezek mellett még nagy probléma, hogy ezek a kisvállalkozások 
nem stabilak hosszú távon, tervezni nem lehet, ezért hagytam 
abba ezt a szakmát. Változtatni akartam, és hallottam másoktól, 
ez egy megbízható, hosszú távon tervezhető munkahely. Ha még 
egy kis ambíciót is érez magában valaki, előrejutási lehetőség is 
van. Gondoltam, kipróbálom. Már egy éve itt dolgozom, s tapasz-
talom is, hogy tényleg igaz az a sok jó dolog, 
amiket másoktól hallottam.
Szandra, gyártósori operátor: A fize té-
sem dupla annyi, mint az előző munka-
helyemen. Jobb a hangulat, a kollégák 
normálisabbak és a főnökség is. Itt em-
berszámba vesznek, bármivel fordulha-
tok a kollégákhoz, illetve vezetőimhez. 
Sokkal több a csapatépítő prog-
ram. Korrektek, és a munkabér 
kifize tése is rendezett, nem úgy, 
mint máshol. 

Mitől érzed itt jól magad?
Szandra, gyártósori operátor: Jó a munkahelyi légkör, a kollégák 
kedvesek, segítőkészek. Műszakvezetőinktől sok mindent meg 
lehet tanulni, olyasmit, ami nem csak a munkában, de otthon is 
jól jön néha. Figyel a cég az egészségünkre, és támogatja a spor-
tolási lehetőségeinket.
Ádám, gyártósori operátor: A fizetés jó, a munkahelyi hangulat is 
kiváló, itt minden korosztály megtalálható, így munkán kívül is tudunk 
szórakozni. A vezetőség türelmes, a műszakvezetők segítőkészek. 
A mérnökökkel és a karbantartókkal is el lehet poénkodni.
Tünde, gyártósori operátor: Engem már első perctől kezdve 
lenyűgözött az itteni rend és tisztaság. Kulturált munkakörnyezet 
fogad mindennap. Az öltözőben, az étkezőben, a mosdókban és 
az üzemi részben is. Jó a csapat, akikkel dolgozom, segítőkészek 
vagyunk egymással, és jó a hangulat. A vezetőség előtt pedig le 
a kalappal! Bárcsak mindenhol ilyen lenne!
Miért ajánlod ezt a munkahelyet másoknak is?
Szandra, gyártósori operátor: Korrekt, pontos bérkifizetések. 
Céges programok. Előrejutási lehetőségek. Baráti légkör, ami 

sok helyen nincs. A mai világban sokaknak 
egy biztos pont lehet az életében leg-
alább egy biztos munkahely.
Szilárd, gyártósori operátor: Jó társa-
ság, nem nehéz fizikai munka, bejárás 
biztosítva (céges busz), versenyképes 
fizetés.
Norbi, minőségügyi munkatárs: Előre-

lépési lehetőségek és a ver seny-
képes fizetés miatt, meg hogy 
biztos a jövő nálunk.

Jó hangulat, csapatmunka, versenyképes fizetés

Telefon: 
06-20/363-77-81

RAJZ- ÉS FESTŐISKOLA
A nyári hónapokban,

felnőttek és gyermekek számára

Egyéni képzés -  
„mester és tanítványa”

A nyári hónapokban,
felnőttek és gyermekek számára

Egyéni képzés -  
„mester és tanítványa”
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Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy a 2019. június 9-re meghirdetett 
Tour de Gyömrő kerékpárverseny 

az M4-es autóút építési munkálatai 
miatt sajnálatos módon elmarad.

HA TE IS KEDVET KAPTÁL, MÉG VANNAK BETÖLTETLEN ÁLLÁSOK. 
Jelentkezni lehet a cég elérhetőségein: 

www.ekkeagle.hu, info.eihu@ekkeagle.com, 06-70/400-4480
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A  szakértői zsűri által bí-
rált borokból 15 mintát kós-
tolt és értékelt a  mezőnyből 
a  délután szerephez jutó 
zsűri, amelyet többek között 
környező települések pol-
gármesterei, a  verseny tá-
mogatói és a  város vezetés 
képviselői alkottak. Végül 4 
BASF Champion különdí-
jat, 4 nagy aranyérmet, 33 
aranyérmet, 5 ezüstérmet és 

96 oklevelet osztottak szét 
a versenyzők között. Az ered-
ményhirdetést és a  hozzá 
kapcsolódó A  Kenyér, a  Kul-
túra és a  Bor Ünnepe ren-
dezvényt 2019. szeptember 
21-én, a hosszú évek hagyo-
mányával rendelkező Szüreti 
felvonulás és Mulatság keretei 
között tartjuk meg, így addig 
még izgulnunk kell, kik is kap-
ták meg a fenti minősítéseket.

2019. április 29-én városunk adott otthont a  XIV. Egyházi és Világi  
Borok Versenyének. A  vándorverseny a  Gödöllő Környéki Regionális 
Turisztikai Egyesület szervezésében valósult meg idén Gyömrőn, Mezey 
Attila polgármester pedig a verseny védnökei között szerepelt. A Han-
kó István Művészeti Központ kiváló atmoszférát biztosított a zártkörű 
eseménynek, amelyre 42 borász összesen 138-féle borral nevezett. 

Az ország legfinomabb borai  
versenyeztek Gyömrőn

POLGÁRŐRNEK!JELENTKEZZEN
Elvárásaink a jelentkezők felé:
 18 és 55 életév közötti életkor
 elhivatottság
 lelkesedés
 jó problémamegoldó képesség
 büntetlen előélet
  kellő mennyiségű szabadidő a havi minimum 1 szolgálatra 

vagy önkéntes munkára

A Gyömrői Polgárőr Egyesület 1991-ben alakult a  he-
lyi közbiztonság és közlekedésbiztonság javításának 

szándékával. Célunk emellett a  közterületek nyugalmának 
megtartása, a köz- és magánvagyon védelmének segítése, de 

tájékoztató, figyelemfelhívó, megelőző tevékenység szervezése és 
a szabályos, biztonságos és kulturált közlekedés propagálása is.
Miért csatlakozz te is a csapathoz?
Lakókörnyezetünk, tereink, parkjaink, intézményeink és a  lakosok 
magántulajdonának védelme mindannyiunk közös érdeke. A  pol-
gárőrmunkát mindenki azért végzi, mert nem csak nézni akarja a kör-
nyezetében zajló történéseket, hanem maga is alakítani szeretné azt.
Kiből lehet polgárőr?
A jelentkezők adatait a Gyömrői Rendőrőrs vezetője szigorú erkölcsi 
átvizsgálás alá veti. Ezt szigorúan zártan kezelik! A Rendőrparancs-
nok javaslatára történhet meg az elnökség elé terjesztés a felvételre.
Hogyan lehetsz polgárőr?
A  jelentkezők oktatáson vesznek részt, polgárőrigazolványt kap-

nak, ezután kezdhetnek hozzá polgárőrfeladataik ellátásához. 
Az oktatás ingyenes, a polgárőrmunka pedig társadalmi munka.

Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
gyomro@pmpsz.hu, www.gyomroipolgarorseg.hu

Hayth Andor, tel.: +36 30 650 4379

Hodruszky Lajos alpolgármester 
Gál Zsolt ecseri és Petőné Vizi Valéria
péteri polgármesterrel zsűrizett
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„Édesanyámmal megegyeztek, lebontjuk 
a kis házat, és építünk egy szép nagy há-
zat helyette. Ezt a házat ő már régen meg-
álmodta, s sokat beszélt róla keresztapjá-
val, aki építészmérnök volt. A kezdéshez 
édesapja küldött pénzt, azután Poldi 
megrajzolta a ház terveit. Ez lett Gyömrőn 
az első manzárdtetős épület. Akkoriban 
vette meg Dr. Okolicsányi Kuthy Dezső 
tüdőspecialista doktor a strandot, így le-
hetőségünk nyílt a  megismerkedésre. Ő 
nagyszerűnek találta a  szuterénben lévő 
tágas műhelyt és a manzárdszobákat nya-
ralóknak kiadni. A lerajzolt gyönyörű cuk-
rászda az ő képzeletét is megmozgatta. 
Az ilyen nagyméretű építkezés akkoriban 
ritkaságszámba ment, annyi volt a  tégla, 
mintha templomot építenénk. Sokan jöt-
tek az építkezést megszemlélni. Egy na-
pon Petravich főjegyző és Meskó főbíró úr 
jött, és azt mondták: A cukrászda mellett 

látják a  közfalak fundamentumából azt, 
hogy három szoba lenne. Ők azt kibérel-
nék járási kaszinónak. Két szoba maradna 
egyben, a harmadik lenne a különszobá-
juk. Petravich főjegyző úr már összehozott 
120 tagot is. A  tagsági díj házbért és az 
apróságokat fedezné, a beiratkozás díjá-
ból egy nagy biliárdasztalt vennének. Úgy 
ítélték meg, fog az menni. Édesanyám 
és Poldim nagyon örültek ennek, ment is 
a munka fokozott tempóban. A még több 
pénz és munka eredményeképpen meg-
nyitottunk, s az üzlet jól működött 1938-ig. 

Ekkor nagyszüleim az Aurél utca 67. szám 
alatt megépítették az új cukrászdát, amely 
az ötvenes évekig üzemelt. A  cukrászat 
termelő részlege a Rákóczi utcában üze-
melt az államosításokig.”
A város nevében köszönöm, hogy a fenti 
korabeli írást a köz számára a  leszárma-
zottak átadták részemre, s kordokumen-
tumokként bőséges fényképanyagot is 
mellékeltek. Így tudjuk az utókor számára 
megőrizni településünk igaz történelmét.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

Mondhatom, hogy már rutinból láto-
gattunk ki Lengyelországba, Bierun-
ba. A  Kaeshi Waza Harcművészeti 
Egyesület tagjai az IBF szervezésé-
ben megint számot adhattak tudá-
sukról. A  mostani versenyt április 
27-én rendezték meg.
A  magyar versenyzők övfokozat szerint: 
Rohonczy Dániel, Karsai Anita, Csóti Vivien, 
Kollár Márk Bence, Székely Bendegúz, 
Németh Rudolf, Bogár Dominik, Marosi 
Dániel, Molnár Patrik, Molnár Nándor, 
Székely Dóra.
Mint mindig, a  szokásos menetrend 
szerint folyt a  verseny. Délelőtt a  forma-
gyakorlatok bemutatásáért, délután pedig 
a küzdelmekért lehetett szurkolni.

EREDMÉNYEK

Egyéni pusztakezes formagyakorlat: Mol-
nár Nándor arany, Karsai Anita ezüst, Szé-
kely Dóra ezüst, Csóti Vivien bronz.
Egyéni fegyveres formagyakorlat: Karsai 
Anita arany, Rohonczy Dániel ezüst, Né-
meth Rudolf ezüst, Székely Dóra ezüst, Kol-
lár Márk Bence bronz.
Szinkron pusztakezes formagyakorlat: 
Csóti Vivien, Molnár Patrik, Molnár Nándor 
bronz.
Szinkron fegyveres formagyakorlat: Csóti 
Vivien, Németh Rudolf, Marosi Dániel arany, 
Bogár Dominik, Molnár Nándor, Molnár Pat-
rik ezüst, Rohonczy Dániel, Székely Bende-
gúz, Kollár Márk Bence ezüst.

Küzdelem: Kollár Márk Bence 45 kg arany, 
Karsai Anita 65 kg ezüst, Csóti Vivien 55 kg 
ezüst, Molnár Patrik 45 kg ezüst, Molnár 
Nándor 35 kg ezüst.
Köszönök minden támogatást a szülők részéről! 
Köszönjük a Caterina Travelnak a kitűnő szállást, 
az utazást pedig a Földesi Transnak! Köszönjük 
Gyömrő Város Önkormányzatának és a városve-
zetésnek az anyagi támogatást a nevezési díjunk 
hozzájárulásához. Végül elismerés minden tanít-
ványomnak az elért eredményekhez, további sok 
sikert, jó egészséget és jó edzéseket kívánok!

Lozsi Ákos

Itt a jó idő, sokan egy finom fagyira vagy sütire vágynak.  
Bizonyára kevesen tudják, hol volt először a mi kis településünkön cukrászda…

Az első cukrászda GyömrőnJelen családi történetet Leopold 
Trunetz unokái bocsátották rendel-
kezésemre: „Nagyapám Németor-
szágban élt, ott volt katona (huszár-
tiszt), polgári foglalkozása cukrász 
volt. Magyarországra, Gyömrőre 
nősült. Az alábbi sorokat nagyma-
mám naplójából másoltam.”

Ismét szép eredmények Bierunban

2019 JÚNIUS
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Feladatok:
• gyors és pontos pénztári munka,
• árufeltöltés,
• pénzkezelés, pénztárosok 

elszámoltatása,
• munkatársak vásárló központú vezetése.

Elvárások:
• középfokú végzettség, 
• vevőközpontú szemlélet,
• pontosság, alaposság,
• állóképesség.

Amit kínálunk:
• versenyképes, teljesítményösztönző 

jövedelem,
• emberközpontú, hosszú távú, biztos 

munkahely,
• fejlődési lehetőséget,
• szakmai előrelépési lehetőség.

Jelentkezés a karrier.penny.hu weboldalon.

LOJALITÁS, CSAPATSZELLEM

FEJLŐDÉS

Vecsési és péceli üzleteinkbe

ELADÓ-PÉNZTÁROS ÉS MŰSZAKVEZETŐ
munkakörökbe munkatársakat keresünk.

 karrier.penny.hu

Ügyfélorientáció BiztonságBátorításFejlődés Csapatmunka
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Miután a  fociszakosztály jelentős ön-
kormányzati támogatással új helyére 
költözött, városvezetésünkben fel-
merült a  kérdés, hogy az elhagyott, 
városközpontban helyet foglaló, je-
lentős zöldfelülettel rendelkező pályát 
és környezetét milyen hasznos célra 
tudnánk használni. A korábbi beépíté-
si ötleteket elvetettük, s arra a megál-
lapításra jutottunk, hogy nyissuk meg 
a  lakosság számára. Ösztönözzünk, 
segítsünk mindenkit, aki egyéni vagy 
családi kikapcsolódási, sportolási he-
lyet keres közel lakhelyéhez. Így szü-
letett meg az az ötlet, hogy minden 
lakosunk szabadon és ingyenesen 
használhassa városunk eme értékes 
területét. Itt jó időben lehessen pikni-
kezni, de egészséges életmódja ér-
dekében az év minden időszakában 
bárki sportolhasson eme gyönyörű 
környezetben, kikapcsolódjon akár 
egyénileg, családja körében vagy ba-

A sportpálya LEGYEN MINDENKIÉ!

Gyömrő Tófürdőre idény 
jellegű munkára  
1 fő takarító és  
1 fő karbantartó  

munkatársat keresünk  
a 2019-es szezonra.
Jelentkezését az alábbi  
elérhetőségeken várjuk:

Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
2230 Gyömrő, Táncsics M u 65.

kht@gyomro.hu
Tel.: 06 29/331920

A régi kézilabdapálya helyét is rend-
be tesszük azért, hogy újra szabad-
idős labdajátékokat lehessen rajta 
játszani amatőr szinten is.
Városvezetésünk azon dolgozik, 
hogy élhető kisváros maradjunk. 
Nem lózungokkal, ígéretekkel akar-
juk bizonyítani azt, hogy mit kelle-
ne csinálni, hanem cselekszünk. 
A megvalósult tetteink alapján sze-
retnénk lakosaink szeretetét, jóér-
zését kiérdemelni.

ráti társaságában. Az sem baj, ha 
valaki csak kisgyermekét szeretné 
lehozni egy kis levegőzésre. Itt az-
tán lehet! A fontos az, hogy szaba-
duljunk ki a négy fal szorításából, s 
örömmel töltsön el az a tudat, hogy 
olyan zöldövezeti kisvárosban él-
hetünk, amely a  környéken egye-
dülálló. Központunkban olyan kör-
nyezeti adottságok vannak, hogy 
mindenki számára könnyen meg-
közelíthető akár gyalogosan is.
A  szabály az, hogy nincs szabály. 
Hacsak az nem, hogy továbbra is 
óvjuk, védjük környezetünket, sze-
ressük azt. Együtt vagyunk felelősek 
azért, hogy a parkot és környezetét 
ne szennyezzük, ne rongáljuk, s erre 
azokat is legyen merszünk figyel-
meztetni, akik közösségellenes ma-
gatartásukkal nem így gondolják ezt.

Futópálya szegélyzi majd az új sportparkot

„ Szabaduljunk ki a négy fal 
szorításából, s örömmel 
töltsön el a tudat, hogy 
a környéken egyedülálló, 
zöldövezeti kisvárosban 
élhetünk.”
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Nagyon örülök, hogy sikerült a Gyömrői 
Súlyemelő Szakosztályt életre kelteni 
és működtetni. Köszönöm, köszönjük 
a  támogatást, segítséget a  megvaló-
suláshoz. Öröm számomra, hogy ilyen 
lelkes, céltudatos versenyzők felkészí-
tésében vehetek részt, valamint ver-

senyzésüket irányíthatom. Reméljük, 
hogy további sikerekről tájékoztathat-
juk az olvasókat. Várjuk a versenyezni 
szándékozók jelentkezését. Mottónk: 
erő, egészség, teljesítmény.

Ádám László
vezető edző

Hegymegi Sándor edző tartja. Érdek-
lődni a 06 70 610 6990 telefonszámon 
lehet. A  szakosztály újraindulásától 
kezdve versenyzőink folyamatosan 

részt vesznek versenyeken, ahol di-
cséretre méltóan teljesítenek. Az elért 
teljesítmények, helyezések eddig az 
alábbiak szerint alakultak:

Gyömrő VSK Súlyemelő Szakosztálya újra működik

Tihanyi Félsziget Kupa (32 km) 
7. hely
Békás időfutam (18 km) 
2. hely
Stop cukrászda időfutam (15 km) 
2. hely
Péti Nagydíj időfutam (21 km)  
1. hely
Kínok kínja mezőnyverseny  
(24 km, 53,1 perc)  
2. hely
Tour de Tisza-tó (65 km, 1óra 41 perc) 
1. hely  korcsoportban és 
1. hely  abszolút női kategóriában
Orfű kritérium mezőnyverseny  
(24,7 km, 45,11 perc)  
1. hely

Eredményes idő-
szakon van túl 
a gyömrői Németh 
Bettina, a  Team 
Sunvelo SE 14 éves 
kerékpáros versenyzője. 
A  tavaszi versenyeken sorra szép 
eredményeket ért el hétről hétre, 
és öregbíti városunk hírnevét a do-
bogóra állva.

2018. július 15-től újra működik, és ver-
senyeken vesznek részt a  szakosztály 
leigazolt versenyzői. Öröm számunkra, 
hogy az önkormányzat, valamint a VSK 
támogatásával, és főleg önerőből (osz-
lopos tagjaink, Sebestyén Zoltán és 
Hegymegi Sándor edző segítségével) 
megvalósulhatott a terem, amely alkal-
mas súlyemelésre és általános erősí-
tésre. Ez a kezdet egy nagyon jó lehe-
tőség, és remélem, a  jövőben további 
fejlődésre, korszerűsítésre is kapunk tá-
mogatást. Az edzőterem helye Gyömrő, 
Szegfű utca 12. (KID Bútor Stúdió Kft. te-
rülete). Az edzéseket (általános és spe-
ciális képzést, súlyemelő-szakedzést) 

Versenyző neve Súlycsoport Összesített teljesítmény Helyezés 
  (szakítás, lökés)

2018. 09. 29. Műegyetem Kupa, Budapest, MAFC

Erényi Martin 94 kg 203 kg (90 kg, 113 kg) I. hely
Reményi Gábor 94 kg 170 kg (78 kg, 92 kg) II. hely

2018. 10. 14. Minősítő Verseny, Budapest, TESE

Hegymegi Sándor 77 kg 223 kg (98 kg, 125 kg) I. hely
Huber Máté 77 kg 148 kg (70 kg, 78 kg) III. hely
Reményi Gábor 85 kg 170 kg (75 kg, 95 kg) II. hely

2019. 02. 23. Budapest Bajnokság, Budapest, TESE

Huber Máté 81 kg 152 kg (72 kg, 80 kg) I. hely
Reményi Gábor 89 kg 172 kg (77 kg, 95 kg) II. hely
Erényi Martin 96 kg 220 kg (95 kg, 125 kg) III. hely

2019. 03. 16. Minősítő Verseny, Szolnok

Reményi Gábor 89 kg 180 kg (80 kg, 100 kg) I. hely

2019. 04. 06. Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság, 
Budapest, MAFC

Hegymegi Sándor 73 kg 227 kg (97 kg, 130 kg) III. hely
Erényi Martin 96 kg 230 kg (100 kg, 130 kg) II. hely

2019. 04. 13. Masters Országos Bajnokság, Budapest, BKV

Reményi Gábor 96 kg 177 kg (77 kg, 100 kg) II. hely

Kerékpáros éremeső  
a fiatal versenyzőnél

2019 JÚNIUS
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H ol volt, hol nem volt, még az 
 Üveghegyen is túl, a  Smaragd 
 Királyságban élt egy öreg király.

Nagy bánata volt az öreg királynak, 
mert a Sötét Boszorkány elvarázsolta 
egyetlen leányát. A  varázslatot pe-
dig azért szórta rá, mert nem kapott 
smaragdot a  királytól. A  királylányt 
igazgyönggyé változtatta, kagylóba 
zárta, és a Feneketlen-tó mélyére vit-
te. A király kihirdette, hogy annak adja 
leányát és fele királyságát, aki meg-
menti gyermekét.
Özönlöttek a  királyfik, lovagok, bárók 
és hercegek a Királyságba. Mindegyi-
kük útnak indult, de a  tavat egyikük 
sem találta, és vissza egyikük sem tért. 
A király bánata egyre nagyobb lett.
A  faluban élt egy szegény ember 
a fiá val. Apja megtiltotta, de a legény 
mégis elindult a királylány megmen-
tésére. Tarisznyájába tette bicská-

SPORT TÁBOR

Programok Kérdezz tőlünk
strandfoci, rögbi, RC modell bemutató, 
ausztrál foci, fittségi állapot felmérés, 
preventív életmód előadások szülőknek is, 
és még sok más....

Péczely Ákos:   06 30 288 99 96
Tunyogi Zsófi:    06 20 531 68 39
Lovasi Balázs:    06 20 217 10 62

JÚLIUS 15-19
JÚLIUS 1-5

PÓLÓ
TÁBOR

8.00 - 16.00
6-14 ÉVESEKNEK

VÁROSI SPORTCSARNOK

Gyömrő

JÚNIUS 24-28
Monor

ját és bugyellárisát, és útnak indult. 
Ment, mendegélt. Tavaszból nyár, 
nyárból ősz lett. Ment hegyeken, völ-
gyeken, szakadékokon, barlangokon 
keresztül, de a Feneketlen-tavat se-
hol sem találta.
Egyszer aztán egy erdőbe ért. Pus-
kalövéseket hallott, vadászok járták 
az erdőt. Egy hódot látott meg, ami 
ijedtében egy fa alá szorult. Kiszaba-
dította a hódot. Ezután egy vidrát ta-
lált, ami egy faodúban rekedt, annak 
is segített. Mindkettő megígérte, ha 
kell, csak hívja őket, ők is segítenek 
neki. Az erdőből kiérve egy tisztáson 
végre megtalálta a  Feneketlen-tavat. 
A tó partján a fiú segítségül hívta a hó-

dot és a  vidrát. 
Mindkettő rög-
tön ott termett. 
A  legény lemerült 
a  tó mélyére, és 
a  hód segítsé-
gével megtalálta 
a  kagylót, amit 
óvatosan bugyel-
lárisába rejtett 
és kivitt a  partra. 
A parton bicskája 
és a  vidra segít-
ségével kinyitotta 
a  kagylót. Láss 
csodát, amint 
kinyílt a  kagyló, 
szivárvány lett az 
égen, és az igaz-
gyöngyből újra 
királylány lett.
Amint meglátták 
egymást, azonnal 
egymásba sze-
rettek. A  legény 
hazavitte a király-
lányt az apjához. 
Az öreg király na-

gyon megörült mindkettőjüknek. Hét 
országra szóló lakodalmat csaptak, és 
boldogan éltek, míg meg nem haltak!
Itt a vége, fuss el véle! Ha nem hiszed, 
járj utána!

Farkas Jázmin Fruzsina
Gyömrői Fekete István  

Általános Iskola

A Fekete István Általános Iskolák 
Országos Találkozóján  

3-4. osztályos meseíró levelező 
verseny 1. helyezett meséje
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