
  
VÁLASZTÁSI  
KÖRKÉP

 
EMBERFELETTI TELJESÍTMÉNY 

KERÉKPÁROSAINKTÓL

 
GYÖMRŐ  
A NEMZETI VÁGTÁN

2019 
SZEPTEMBER

Gyömrő Város 
Önkormányzatának  
hivatalos lapja

A lakosságszám

növelése helyett

az infrastruktúrát

kell fejleszteni

Új városarculati 
kézikönyv és  
építési szabályzat



A HÓNAP FOTÓJA

NYÁRBÚCSÚZTATÓ (Fotó: Percze Zoltán)
Mutassa meg saját fényképén keresztül városunk szépségeit, esemé
nyeit! A hónap fotója pályázatra nevezni kívánt képet az ujsag@gyomro.hu  
email címre várjuk.
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Szeptemberben egy különleges világnapon a nagyszülőket 
ünnepeljük. Egy nagyszülő és unokája kapcsolata mindig 
különleges. Ahogy mondani szokták, a nagyszülők uno
káik képében ajándékot kapnak azért, amiért szülők vol
tak. A gyereknevelés összes örömét élvezhetik úgy, hogy 
a „munka” nagy részét ráhagyhatják a szülőkre. Az édes 
pillanatokra koncentrálhatnak, minden percet kiélvez

hetnek velük. Nem rohannak sehova, nem dolgoz
nak annyit, megbecsülik azokat az apró szeretet
szikrákat, amiket az unokák megosztanak velük.
A nagyszülő az unoka gondviselője, játszótársa, 
bizalmasa és tanítója is egy személyben. Sze

reti a játék közben kialakult rendetlenséget és a kimondhatatlan nevű rajzfilm
szereplők felsorolását. Megengedi, hogy kapcsolgassa a villanyt, ugráljon az 
ágyon, sütit egyen ebéd előtt. Lesi minden kívánságát. Mindezekről a szülők 
előtt természetesen hallgatnak. Ami a nagyinál történik, az a nagyinál is marad. 
Szövetség ez köztük, édes cinkosság, amely életre szóló kapcsolatot alakít ki. 
A szerencsésebbek pedig még felnőttként is gondozhatják azt.

Oldal-Benkő Zsanett, főszerkesztő

Kedves Olvasó! Akampányidőszak jogszabály 
szerint augusztus 24-én kez-

dődött, és a választás napjáig 
tart, amelyet 2019. október 13. 
vasárnapra tűzött ki a köztársa-
sági elnök. Ebben az időszakban 
van lehetőségük az induló szer-
vezeteknek, hogy kampánytevé-
kenységet folytassanak.
A választópolgárok ajánlásai-
nak leadását követően kialakult 
a végleges kép, hogy kik indul-
nak az idei októberi önkormány-
zati választáson. Összeszedtük, 
hogy milyen palettából választ-
hatnak városunk lakosai az 
egyes körzetekben. 
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Gyömrő 2000 Kör – Fidesz
A jelenlegi városvezetés változatlanul az önkormányzatot 
17 éve vezető szervezet, a Gyömrő 2000 Kör színeiben, ezúttal 
a kormánypárt támogatásával indul. Első alkalommal fordul elő, 

hogy a Fidesz nem indít önálló jelölteket Gyömrőn, hanem a jelenlegi városvezetés 
mögé áll támogatásával. Polgármesterjelöltjük a jelenleg is regnáló Mezey Attila, 
akinek csapatában a nyolc jelölt közül hatan jelenleg is önkormányzati képviselők, 
többen húsz évet meghaladó önkormányzati tapasztalattal. Az idei választáson is 
előkerülő, évtizedes jelmondatuk a „Jó itt élni Gyömrő” mellett a „Mellettünk a vá
ros, mögöttünk a kormány” szlogen egyértelműen jelzi az új, erős támogatottságot. 

VÁLASZTÁSI KÖRKÉP – GYÖMRŐ

Hajnal Egyesület Gyömrőért (HEGY)
A Hajnal Egyesület Gyömrőért nevű szervezet már a legutóbbi 
önkormányzati választáson is indult. Akkor körzetet nyerni nem 
tudtak, egy listás képviselőt azonban bejuttattak a testületbe  
Horváth István személyében. Ő most a szervezet polgármesterje

löltje. Ha a teljes ellenzéki összefogást nem is tudták tető alá hozni, rész
beni eredményt elértek, ugyanis a  JOBBIK, a DK és az MSZP önállóan 
nem indít jelölteket, a választáson a HEGY jelöltjeit támogatják. Az ő jel
mondatuk a „Gyömrő többet érdemel”. Ezzel elég határozottan pozicionál
ják magukat a választásokon.

Jó itt élni! Közösség Egyesület

Egy új ellenzéki formáció a választási kampányban sokszor kritikus 
hangot megütő Jó itt élni! Közösség Egyesület, amely idén április 
29én alakult. Polgármesterjelöltjük Gyenes Levente, a város régebbi 

polgármestere, aki most korábbi csapatával és azzal a szervezettel szemben 
veszi fel a harcot, melynek eddig tagja volt. Rajta kívül a szervezet képviselő
jelöltjei között másnak nincs önkormányzati vagy közigazgatási tapasztalata. 
Jól láthatóan kampánystábbal és komoly anyagi befektetéssel kampányolnak. 
Jelmondatuk egy része és új egyesületük neve egy városunkban jól ismert 
szlogen átemelésével „Jó itt élni, teszek érte”.

Polgármesterjelölt:  
Dr. Mezey Attila 

Képviselőjelöltek:
1. körzet: Ducsai Sándor

2. körzet: Tölli László
3. körzet: Hodruszky Lajos

4. körzet: Garamszegi Sándor
5. körzet: Dr. Mezey Attila
6. körzet: Kossuth László
7. körzet: Bardóczy Árpád

8. körzet: Novák Csaba

Polgármesterjelölt: 
Horváth István Attila. 
Képviselőjelöltek:

1. körzet: ÉrcziMorva Veronika
2. körzet: Érczi Zsolt

3. körzet: Békefi Miklós
4. körzet: KisSzótér Andrea

5. körzet: Horváth István Attila
6. körzet: Pap István Zoltán

7. körzet: Fodor Mária
8. körzet: Maléth Szilvia Erzsébet

Polgármesterjelölt:  
Gyenes Levente Zoltán

Képviselőjelöltek:
1. körzet: GalgócziGyenes Dorottya

2. körzet: Török Réka Erika
3. körzet: Gyenes Levente Zoltán
4. körzet: Romanov Vivien Anni

5. körzet: Dóczi István
6. körzet: Tóth János Zoltán

7. körzet: Földesi Katalin
8. körzet: Pridalkó Patrik Tamás

Polgármesterjelölt: nincs
Képviselőjelöltek:

1. körzet: Jámbor Enikő
2. körzet: Kovács Krisztián

3. körzet: nincs jelölt
4. körzet: Jaksa János
5. körzet: Szabó Szilvia

6. körzet: GregusMelczer Andrea
7. körzet: Kovács Béla
8. körzet: Szabó Zsolt

Számít6sz Rám Egyesület

Eddig ismeretlen, teljesen új indulóként lépett elő a Számít6sz Rám 
Egyesület. Ők polgármesterjelöltet nem indítanak a választáson, és 
nem is mind a nyolc, hanem csak hét körzetben indítanak jelöltet. 

A 3as választókörzetben nincs jelöltjük. Vélhetőleg valamelyik jelöltet fogják 
támogatni a hiányzó körzetben. Képviselőjelöltjeik közül egy személy, Sza
bó Zsolt rendelkezik önkormányzati tapasztalattal, aki jelenlegi képviselőként 
első ciklusát tölti a testületben. Jelmondataik a szervezetük nevéül is válasz
tott „Számíthatsz rám” szlogen változatai.

Következzenek az ellenzéki indulók, akik a jelenlegi városvezetéssel szemben mérettetik meg magukat a választáson.



Ígéretünkhöz híven, az aszfaltozás 
  után elindult a  gyalog átkelőhelyek 

festése. A legtöbb új zebra a Táncsics 
útra került, hiszen itt a legnagyobb a he
lyi (üzletekben vásárló) és az átmenő 
gyalogosforgalom (vasútállomás felé, 
felől). A régi, megkopott zebrákat átfes
tettük, a veszélyesebb helyeken kiemelt 
piros szegélyt festettünk köréjük. A leg
nagyobb kincsünk a gyermekeink, uno
káink, így a  gyermekintézmények kör
nyezetét kiemelt figyelemmel vizsgáljuk, 
ahol szükséges, a  közlekedési rend 
változtatását vezetjük be. A  települést 
átszelő főútvonalak átmenő forgalma is 
drasztikusan megnőtt, így a Spar előtti 
zebra kivitelezése után az új focipályá
nál, a Dózsa György út–Szent István út 
torkolatánál és a  Rákóczi iskola előtt 
készülnek el a gyalogátkelők. Ezek ki
vitelezésére engedélyes tervekkel ren
delkezünk, a Magyar Közút „rábólintá
sától” függ ezek elkészítése.
Figyelembe vesszük lakosaink igényeit 
is a környezetükben tapasztalható köz
lekedési problémákról. Így terveztetés 
alá kerül az Üllői út kivezető szakasza, 
a  Dózsa György út–Kossuth Ferenc 
utca torkolata, a Szent István út–József 
Attila utca kereszteződése, az Erzsébet 
utca–Rózsa utca torkolata, valamint 

a  vasút állomás mindkét oldala, csak 
hogy a fontosabbakat említsem.
A gyalogátkelőhelyek lassítják az autók 
forgalmát, így ezen helyeken megfigyel
hető a száguldozás jelentős csökkené
se. Ettől függetlenül gyalogosainknak 
is kellő figyelmet kell tanúsítaniuk a he
lyes közlekedésre: csak akkor lépjenek 
le az úttestre, ha a közeledő gépjármű 
egyértelmű jelét adja megállási szándé
kának, vagy már meg is állt.
Szakbizottsági ülésen már többször je
leztem, hogy az igazi biztonságot a nyo
mógombos közlekedési lámpa jelente
né gyalogátkelőinknél. A gyalogos csak 
akkor kelhet át az úton, ha a lámpa ezt 

engedi, az autós felé is egyértelmű a ti
los jelzés. Előnye, hogy nem kell rendőr, 
polgárőr vagy önkéntes a gyerekek át
kelésének segítésére; egyértelmű köz
lekedési helyzetet teremt, csak akkor 
állítja meg az autóst, ha tényleg át akar 
valaki kelni. Hátránya pedig, hogy jelen
tős beruházást, tervezést igényel. Költ
séghatékonyságból erősen foglalkozunk 
a hálózattól független, napelemes táp
lálású jelző és figyelemfelhívó lámpák 
alkalmazásával. Ez a  megoldás ener
giatakarékos és környezetkímélő len
ne, s viszonylag gyorsan telepíthető is.

Hodruszky Lajos
alpolgármester
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Új gyalogátkelők városszerte
Felgyorsult fejlődés,   modern utakon
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ASZFALTUTAK ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSA 
GYÖMRŐN 2010-2019

2010. 2011. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

10 MFT

91 MFT

160 MFT

75 MFT
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modern utakon
Szinte mindenki érezheti, hogy váro 

 sunk fejlődése az elmúlt néhány 
évben felgyorsult. Különösen érezhető 
ez az útfelújítások terén. 2017ben elké
szült a Táncsics út felének felújítása és 
a  temetőhöz vezető, szinte már járha
tatlan út kiszélesítése és teljes felújítása. 
Tavaly újult meg az akkor városunk leg
rosszabb útjának kijáró cím birtokosa, 
a  József Attila utca, valamint a  Bánáti 
utca. Idén pedig elkészült városunk két 
legfontosabb főútja, a  Táncsics Mihály 
út és a Nefelejcs út szép új burkolata.
 

Ezek számokkal alátámasztott tények. 
Ezt az ütemet pedig tovább kell folytat
nunk és tovább dübörögtetnünk az útépí
tő gépeket városunkban. Ehhez kellenek 

az állami pályázati pénzek, mert önerőből 
nem tudunk utakat felújítani Gyömrőn.
Aminek viszont már most is örülhe
tünk, azok az idén elkészült főút jaink. 
Példa értékű fejlesztést hajtottunk 
végre a Táncsics úton. Megépült tíz új 
gyalogátkelőhely, húsz új parkoló, több 
tucat kerékpártároló, és városunkban 
elsőként felfestettük a  kerékpárnyo
mot, amely a biciklisekre hívja fel az au

Az elmúlt három évben 
 több utat újítottunk fel,  

mint az elmúlt  
tízben összesen. 

Felgyorsult fejlődés,   modern utakon

tósok figyelmét. Városunk első digitális 
sebességjelző táblája is üzembe lépett, 
és figyelmeztet a  gyorshajtás elkerü
lésére. Lakossági kérésre épült meg 
a  gyalogátkelő az Agora üzletházhoz, 
és már tervezzük a  következőt. Csu
pán két hónap telt el, de hol van már 
a  széttöredezett, rázós burkolat? Már 
alig emlékszünk rá, hiszen a jót könnyű 
megszokni. Igen, ilyennek kell lennie egy 
város főutcájának. Kiépített parkolók és 
bizton ságos köz lekedés gyalogosok
nak, kerékpárosoknak, autósoknak. 
Ráadásul mindezt állami pénzből. Az 
Erzsébettelep főútja is megújult, át

csökkentve az utcán hosszan lezúduló 
esővizet. Kivágattuk a  közlekedést aka
dályozó fákat. Új parkolók készültek, és 
járda épült az Eskü tér mellett. Ez nagyon 
jól jön a naponta erre közlekedőknek és 
rendezvények alkalmával az itt parkoló 
autósoknak. Megújulnak a  rossz álla
potban lévő buszmegállók is. Az ideihez 
hasonló léptékben szeretném fejleszteni 
városunk útjait jövőre is, mert nagyon rá
juk fér! A pénzt pedig állami forrásból kell 
hozzá megszereznünk, mert csak a kor
mányzattal együtt tudunk ekkora beruhá
zásokat megvalósítani. Jövőre folytatjuk!

Dr. Mezey Attila
polgármester

épült. 
Sokszor 
hangzott el 
az a kritika régeb 
ben, hogy ez a vá 
ros rész keveset kap  
a fejlesztésekből, ezen szeret 
nék változtatni. Megépült az új út, el
tűnt a szétesett útburkolat, a rengeteg 
kátyú. Ahol csak lehetett, árkok épültek,



Városunk történelmében először veszünk részt 
a  Nemzeti Vágtán, és szurkolhatunk együtt 
a  Hősök terén, a  nemzet lovasversenyén. 
Gyömrő zászlaja alatt idén egy gyömrői ló is 
rajthoz áll! Lovas nemzet vagyunk, így évek 
óta hatalmas népszerűségnek örvend ez a fő
városban zajló rendezvény, közvetíti az esemé
nyeket a  televízió és az országos sajtó. Sok 
város verseng, hogy elnyerje a Nemzeti Vágtán a győzelmet, 
és megszerezze települése számára a  hírnevet. Most mi is 
rajthoz állunk, és együtt szurkolhatunk a városunk színeiben 
rajthoz álló lónak. Ezen a versenyen csak települések nevez
hetnek, és nem indulhatnak profi versenylovak. Ez a  vágta, 
történelmi hagyományokhoz visszanyúlva, a kimagasló képes
ségű, eddig fel nem fedezett lovak tehetségkutató versenye. 
Megkeresni a vidék rejtett tehetségeit, és esélyt adni nekik.

Így állt rajthoz Kávé is, a hatéves gyömrői ló, 
akinek a Nemzeti Vágta előfutama volt Tisza
füreden élete első versenye. És mint a nép
mesék hősei, egyszerű hétköznapi, vidéki 
lóként hihetetlen eredményt ért el. A verseny 
legjobbjaként, mintegy harminc lóhosszal, 
elképesztő előnnyel nyerte futamát, és az 
egész versenynap legjobb lova lett. Ezzel 

bejutott a Nemzeti Vágta döntőjébe, és ott lesz a Hősök 
terén. Akik szeretnének Kávéval találkozni és egy közös 
fotót készíteni, azoknak lesz lehetőségük erre szeptember  
21én az Ófalusi Fesztiválon, a szüreti felvonulás közben 
a Búcsú téren.  Dr. Mezey Attila

polgármester

Kávé gazdájával, 
Bokor Béla gyömrői 
lovardatulajdonossal
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Ön is kérdezne  
a polgármestertől?

Gyömrő a Nemzeti Vágtán

Szeptember 25én 18 órától tartja követ
kező online polgármesteri fogadóóráját  
Mezey Attila. A  hivatalos Facebookoldalán közzétett élő 
videó alatt bárki kérdezhet tőle városunkat érintő témában.
Kövesse ön is a polgármester Face bookoldalát!

facebook.com/mezeyattila
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Kiemelt kormányzati támogatások lehe
tőségéről egyeztettünk Pogácsás Tibor
ral, a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkárával a városházán.  Államtitkár 
úr mint a kormány önkormányzati ügye
kért felelős illetékese a leghatékonyab
ban tudja segíteni városunk fejlesztését, 
és támogatást tud nyújtani a kormány
döntéseket igénylő  projektekben.
Nagyon fontos számunkra, hogy jelen
tős döntési hatáskörrel rendelkező szin
teken ismerjék meg városunk speciális 
helyzetét, és kiemelt figyelmet kapjunk. 

Kormányzati források nélkül 
ugyanis önerőből nem tud meg-

birkózni városunk azokkal az 
intézményfejlesztési igényekkel, 

amelyek előttünk állnak.

Iskolákra, gyermekintézményekre, 
egész ségügyi fejlesztésekre van 
szükségünk a lehető legrövidebb 

Államtitkári látogatás Gyömrőn

Városunkba látogatott a közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár, Mosóczi László.

Hatalmas sikernek tekintem, hogy városunk is bekerült a MÁV 
vasútállomásfelújítási programjába. Ez azért is nagy ered
mény, mert a mi vonalunkon csupán három vasútállomás 
kapott helyet ebben az országos programban. Az állomásra 
pedig igencsak ráfér a felújítás. Jó hír ez a naponta vonattal 
közlekedő, több ezer lakosunk számára. Többek között ezt is 
megköszöntem Mosóczi László államtitkár úrnak, akit vendé
gül láthattam a városházán. Sikerre vezetett hát lobbizásunk.
Különösen nagy jelentőségű volt ez a találkozó, hiszen az or
szág közlekedésrendszerének legfelső vezetője sokat segít

het városunknak. A találkozón szóba került a városban lévő 
állami utak felújítása és az M4 autópálya építése által kiváltott 
reggelenkénti torlódás megoldása.  Pályázati koncepciónkat 
is ismertettem, melyet a jövő évben szeretnénk megkezdeni. 
Külön kértem az állami tulajdonú Tulipán utca még az idei 
évben történő felújítását. Rövid, de annál rosszabb állapotú 
utcáról van szó, mely megkeseríti a város buszközlekedését.
A találkozó után személyesen is megtekintettük az említett 
helyszíneket. Ezt követően államtitkár úr is elismerte, hogy 
a Tulipán utca állapota azonnali intézkedést kíván. Azóta 
már el is kezdték itt a munkát, várhatóan szeptember vé
gére meg is újul az utca. Örülök, hogy a jó kormányzati 
kapcsolatoknak már most érezzük pozitív hatását.

Dr. Mezey Attila
polgármester

Megújul városunk 
vasútállomása

időn belül. Ezek pedig milliárdos téte
lek. A közöttünk meglévő személyes 
jó kapcsolat révén tud ebben Pogá
csás államtitkár úr hatékony segítsé
get nyújtani. A találkozón szóba ke

rült a gyömrői kormányablak mielőbbi 
megnyitásának kérdése is, amiben 
segítséget ígért az államtitkár.

Dr. Mezey Attila
polgármester
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Gyógyszertári ügyeleti rend
Minden hétköznap, hétfő–péntek 19.00–22.00  

Szent Erzsébet Gyógyszertár

Szeptember 21. szombat 12.00–22.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szeptember 22. vasárnap 08.00–22.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár
Szeptember 28. szombat 12.00–22.00 Kehely Gyógyszertár
Szeptember 29. vasárnap 08.00–22.00 Kehely Gyógyszertár
Október 5. szombat 12.00–22.00 Humanitás Gyógyszertár
Október 6. vasárnap 08.00–22.00 Humanitás Gyógyszertár
Október 12. szombat 12.00–22.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár
Október 13. vasárnap 08.00–22.00 Szent Erzsébet Gyógyszertár

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

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

Már többször és több fórumon be
széltünk róla, hogy településünk la
kosságszámának növelése helyett 
az infrastruktúrát kell fejleszteni. 
Utak, parkolók, óvodaiiskolai fé
rőhelyek, közművek, kereskedelmi 
szolgáltatások stb. fejlesztése el
engedhetetlen. Ennek szellemisé
gében történt településszerkezeti 
tervünk átgondolása.
Országos előírásnak megfelelően 
minden településnek létre kellett 
hoznia egy ún. arculati kézikönyvet, 
amely ajánlásokat és szabályokat 
tartalmaz az egész településre és 
a település egyegy részére vonatko
zóan is az építkezésekkel kapcsolat
ban. Ebben egyértelmű utalások és 
minták vannak szűkebb lakókörnye
zetünk új épületeivel kapcsolatban 
a lehetséges színek, formák és anya
gok alkalmazására. Így elkerülhetővé 
válik a környezetidegen épületek, ke

Sok körös és több éves tár-
sadalmi, szakmai véleménye-
zés, valamint egyeztetés után 
végre életbe léphet települé-
sünk arculati kézikönyve és 
építési szabályzata.

Az idén tavasszal meghirdetett kerék
páros város akció keretén belül folya
matosan újabb kerékpártárolókat he
lyez ki a városüzemeltetés. Legutóbb 
az Agora üzletház parkolója mellé, 
a Táncsics útra kerültek ki új tárolók. 
Lakossági felvetés miatt ugyanis le
zárták a gyógyszertár felőli első par

kolóhelyet, mert eddig az ott parkoló 
autók nagyban megnehezítették a Si
mon Mihály térről való kihajtást. Most 
három kerékpártárolót telepítettek 
erre a helyre. Az útfelújítás kiegészíté
seként a kereszteződést egy forgalmi 
tükörrel is ellátták a biztonságos köz
lekedés elősegítése érdekében.

Könnyebb lesz a kihajtás 
az Agora parkolóból
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GYÖMRŐ MEGTELT!
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rítések és egyéb építmények eltűrése 
egy szép, megszokott környezetben.

Építési szabályzatunk 
módosításának leglényegesebb 
eleme a külterületek lakáscélú 

belterületbe vonásának megtiltása. 

Kivettük a Kóczán út Maglód felé eső 
részét, ahol több ezer lakás mintegy 
lakótelepként épült volna meg. Ugyan
csak töröltük a Kastélydomb lakópark
kal szemben tervezett terület lakáscélú 
beépítését. Terveink szerint külterületet 
csak gazdasági és kereskedelmi célra 
szabadna hasznosítani, így elkerülve 
a túlzott lakótelepépítéseket. Termé
szetesen ez nem azt jelenti, hogy a to
vábbiakban nem lehet társasházakat 
építeni. A meglévő telekstruktúrák és 
építési övezetek megmaradtak, így to
vábbra is lehet 246 lakásos társas
házakat építeni. Számításaink szerint 

még így is több, mint 2000 lakás épül
het Gyömrőn a közeljövőben, tehát 
a beruházóknak és ingatlanközvetítők
nek sem kell félni, hosszú távon marad 
még munka számukra is. Apróbb, de 
a lakosságot szolgáló változások is be
kerültek a szabályzatba, így pl. innen
től lakást csak két darab parkolóhely 
(eddig 1,5 db volt) kialakításával lehet 
értékesíteni. Ahhoz, hogy utcáinkban 
ne aprózódjanak el a telkek, s ne ka

pubejáró kapubejáró hátán legyen, már 
régóta nem lehet nyeles telkeket kiala
kítani. Ezt a szabályt a telek osztatlan 
közös tulajdonban hagyásával kerülték 
ki az építtetők. Mostantól azon csalá
doknak kedvezünk, akik valóban gye
reküknek, unokájuknak szeretnének 
építeni telkükön anyagi lehetőségeik 
szűkössége miatt, így a két épületnek 
kapcsolatban kell lennie egymással.
Mivel elég terjedelmes anyagról és sza
bályzatról van szó, így a fentiek csak 
egyegy kiragadott részletet világítottak 
meg az Olvasó számára. Természete
sen a teljes dokumentáció városunk 
weblapjáról letölthető, hivatalunkban 
betekintést lehet kérni azokba.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

Új városarculati kézikönyv és építési szabályzat



2019. augusztus 20-án az államalapítás és az államalapító Szent Ist-
ván király emlékünnepe alkalmából megtartott városi ünnepségnek 
hagyományosan a Hankó István Művészeti Központ adott otthont. 
Az ünnepség keretein belül az új kenyér megáldására is sor került 
Csűrös András református lelkésznek köszönhetően, amelyet a mű-
sort követően meg is kóstolhattak a megjelentek.

Szokásosan ekkor került sor az önkor
mányzat által adományozott kitünteté
sek átadására is. Mezey Attila polgár
mester Hodruszky Lajos és Garamszegi 
Sándor alpolgármesterek közreműkö
désével, a  testület döntése értelmében 
a következő elismeréseket adta át.

Gyömrő Város  
Díszpolgára cím

Garádi istván 
Gyömrő polgármesteri tisztségét 
a  rendszerváltás után elsőként látta 
el: 1990–1993 és 1994–1998 kö
zött. 1998–2002 között megyei kép
viselő és megyei közlekedési tanács
nok volt.
rádóczi Gusztáv

1990–1994 között Gyömrő Nagyközség 
Önkormányzatának képviselője, majd 
polgármestere volt. Az 1998–2002
es polgármesteri ciklusa alatt kapott 
Gyömrő városi besorolást 2001ben.

dr. török Gábor

Háziorvos, az 1990–94es ciklusban 
országgyűlési képviselő. Az 1945
ben, a  volt gyömrői járás területén 
elkövetett gyilkosságok politikai tisz
tázása az ő nevéhez fűződik.
baloGh béla (posztumusz)
A Rozmaring Hagyományőrző Alapít
vány és a  Gyömrő 2000 Kör alapító 
tagja, 1998–2010 között utóbbi elnö
ke volt. A helyi kulturális rendezvények 
rendszeres szereplője és segítője, 
a GyömrőSzínház alapító tagja volt.

„Gyömrőért”  
kitüntető díj

Juhász andrás istván

A gyömrői futballszakosztály vezetője, 
a  Sportegyesület pénzügyi bizottsá
gának elnöke, 28 évig horgászmester 
volt. 30 éven keresztül végzett tár
sadalmi munkát a  településért, főleg 
a falusi városrészben.

GyurJán János

A Tour de Gyömrő versenyt 2008 óta 
szervező Jó hátszelet! Alapítvány elnö
ke. Irányítása alatt a Tour de Gyömrő 
verseny a szervezés során alkalmazott 
korszerű megoldásoknak köszönhető
en az ország kiemelkedő versenyévé 
nőtte ki magát.
dr. altorJai károly

1970től kezdődően Gyömrőn házi
orvosként praktizál a  mai napig. Hi
vatása mellett közéleti tevékenységet 
is ellátott: Monoron az OrvosEgész
ségügyi Dolgozók Szakszervezetének 
titkára, a Gyömrői Vöröskereszt Alap
szervezet elnöke – számtalan véradás 
szervezője és résztvevője. 
miller Jefim

2000ben megalapította a  Harmónia 
Idősek Falvát, megteremtette a nyugdí
jas idős emberek biztonságos, nyugodt 
életét. A  területen található Gyömrő 
egyetlen uszodája és állatkertje, amelyek 
a nagyközönség számára is nyitottak.

„Közéleti munkáért” 
emlékplakett

cserkuti imréné erzsike

A Bajcsy Kórház Gyömrői Rendelőin
tézetének dolgozója 1987től. Rend

Négy díszpolgárral  gazdagodott a település
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szeresen látogatja azokat a  betege
ket, akik egészségügyi problémájuk 
miatt nem tudnak elmenni a rendelő
intézetbe.
dr. foltin brunó (posztumusz)
1992től evangélikus lelkészként szol
gált Gyömrőn, 2007ben vonult nyug
díjba. A  lelkészi munka mellett külön 
művészi talentumokat is kapott, főleg 
a  fafaragásban alkotott maradandót. 
Jelentős szerepe volt Péteri helytör
ténetének kutatásában. Több alkotá
sa is megtalálható Péteri településén, 
amivel a település múltját gazdagította 
és gazdagítja ma is. 
Gönczy istván (posztumusz)
A gyömrői kerékpárosélet kiemelkedő 
szereplője volt. Sok dobogós helye
zéssel büszkélkedhetett, és sikerült 
magyar bajnoki érmet is megszereznie. 
2008ban a Giant Gyömrő Kerékpáros 
Klub vezetésére kérték fel. Évekig vitte 
vállán a klubot, és remek eredménye
ket értek el ebben az időszakban.
csonka József

Több mint 30 éve folyamatosan rög
zíti településünk fontos eseményeit, 
történéseit. Számos munkáját a köz 
érdekében végzi. Három évtizednyi 
Gyömrő életét bemutató, több ezer 
felvételből álló archív filmanyaggal 
rendelkezik, amely ma már jelen
tős helytörténeti értéket képvisel.  
A  gyömrői Signal TV alapító tagja, 
Gyömrő Krónikása.
horváth sándor

10 évesen már aktívan részt vett az 
Eskü téri rendezvények lebonyo
lításában. Évről évre több felada
tot vállalt, 16 évesen a hangosítást 
már önállóan végezte, és szervezte 
a színpadi produkciókat. Azóta is a 
gyömrői rendezvények segítője, tá
mogatója. Bármilyen felkérést be
csülettel és odaadással teljesít, nincs 
nála önzetlenebb ember.

szabó sándor

Városunk egyik legnagyobb szerve
zetének, a Boglárka Nyugdíjas Klub
nak 25 éve tagja, 2015 óta vezetője. 
Többéves áldozatos tevékenységé
nek köszönhetően a  nyugdíjasklub 
igazi közösséggé formálódott, a mai 
napig  szívesen tesznek eleget fel
kéréseknek, színesítve ezzel a városi 
rendezvények palettáját.
dr. tóth János

Az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági bizottságának tagja, 
korábban önkormányzati képviselő 
volt. Az MSZP helyi szervezetének el
nöke. A mai napig szívén viseli és so
kat tesz a falusi városrész fejlődéséért.

„Gyömrő Város  
Nevelési, Oktatási  

és Közművelődési” díja
ádám lászló

A  gyömrői Teleki László Gimnázium 
és Informatikai Szakgimnázium test

nevelő tanára és súlyemelő edző. Volt 
tanítványai és az iskola tanulói közül 
többek meghatározó alakjai Gyömrő 
sportéletének. 2018 szeptemberétől 
az önálló gyömrői súlyemelőszakosz
tály szakmai vezetője. 
tóthné Gúth Gizella 
Pedagógusként 1991ben került 
Gyömrőre, a  II. Rákóczi Ferenc Álta
lános Iskolába. 1994től igazgatóhe
lyettes, majd 2005–2015ig iskola
igazgató volt. Alapító tagja a Rákóczi 
Szövetségnek. Támogató, segítő te
vékenységét, a  Rákóczikultusz ápo
lását a  Gyömrői Rákóczi Alapítvány 
kuratóriumának tagjaként is kifejti. 
haJdú andrás

1976 óta tanít Gyömrőn a  Kossuth 
Ferenc utcai általános iskolában, 
1991. július 1től iskolaigazgató. 
Igazgatása idején épült a  tornacsar
nok, bővült az iskola szakiskolává, és 
vette fel az intézmény Fekete István 
nevét. A  rendszerváltás óta aktívan 
részt vesz Gyömrő közéletében.

Négy díszpolgárral  gazdagodott a település
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A település korábbi polgármesterei, Rádóczi Gusztáv és Garádi István is díszpolgári címet kaptak 
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Első lett a gyömrői a csapat a Hungaro
ringen rendezett 24 órás versenyen. 
Ez pedig egy olyan nem mindennapi 
sporteredmény, amely mindenkép
pen elismerésre méltó. Sokszor hal
lunk kerékpáros sikerekről, azonban 
ez a verseny más volt, mint a  többi. 
Olyan embert próbáló, szinte végki
merülésig kitartást igénylő, ami rend
kívülivé teszi az ott kivívott győzelmet. 
Emellett pedig nem mehetünk el szó 

nélkül. Ezért hívtam meg a  gyömrői 
csapat tagjait egy ünnepi vacsorára, 
és köszöntem meg nekik a kimagas
ló teljesítményt. Nagyon jó volt hall
gatni élményeiket a versenyről, és be
vallom, ámulni kitartásukon. Egymást 
váltva, újra és újra nekiindulni a pályá
nak, nappal, éjjel és hajnalban, alvás 
nélkül, és taktikázni, hogy a  szoros 
versenyben folyamatosan tudják tar
tani az előnyt más, országos hírű, 

gazdagon szponzorált versenycsa
patokkal. Megismerve teljesítményü
ket mondom, hogy a következő ilyen 
versenynél sokkal nagyobb odafigye
lést érdemelnek, és főleg azt, hogy 
városunk együtt szurkoljon nekik, és 
kövessük a verseny eseményeit. Gra
tulálok a csapat tagjainak, és minden 
elismerésem, tiszteletem az övék!

Dr. Mezey Attila
polgármester

Ilyen még nem volt a szakosztály történetében. A mogyo
ródi Hungaroring adott otthont az év legkülönlegesebb 
és egyik legnehezebb versenyének, a  Ring24 országúti 
versenynek, ahol két csapatunk indult.
Most indultunk először ezen a különleges rendezvényen, és 
mindkét csapattal aranyéremmel tértünk haza. A csapatokat 
az összes életkor szerinti kategóriába sorolva neveztük be.

A csapattagok erőn felül teljesítettek. Az embert próbáló 
teljesítmény mellett a taktikának is komoly szerepe volt az 
aranyérem megszerzésében, hiszen a 122 számú csapat 

nagyon szoros küzdelmet vívott az első helyért. Néhány 
adat mindkét csapat teljesítményéről: A 122 csapat 181 
kört, a 186 csapat 187 kört tudott menni a 24 órás ver
seny alatt. Csapatonként több, mint 800 kmt tekertek 
összesen a fiúk, egyénileg pedig több, mint 200 km volt 
mögöttük a végére versenytempóban.
Ez egy igazi csapatverseny volt, amit olyan pozitív emberi 
tulajdonságok, cselekedetek jellemeztek, mint az odaadás, 
a bajtársiasság, az önfeláldozás, a hősiesség és még so
rolhatnánk!
Köszönjük a  rajongóink nevében is a  csapattársaknak 
a tisztes helytállást! A nagy melegben a hűsítő ásványvizet 
a Gyömrő Gyöngye szikvízüzem biztosította számunkra.
Jó hátszelet!

Budai Sándor

Emberfelettit teljesítettek kerékpárosaink és nyertek!

24 órás kerékpárversenyen  
a Gyömrő VSK Kerékpáros Szakosztály

Gyömrő VSK 122
Kenyó Kristóf

Ovajka Gergely László
Barát Richárd
Kókai Gábor

Gyömrő VSK 186
Lovász Gábor
Fodor Tamás
Krausz Zoltán
Budai Sándor

Gyömrő VSK 122 csapat

Gyömrő VSK 186 csapat
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Városunk történetének eddigi legnagyobb és legsikere
sebb rendezvénye volt a 2019. augusztus 18–19én meg
tartott II. Gyömrői Zenei Fesztivál. A kétnapos esemény 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, sőt minden elkép
zelést felülmúlva mozgatta meg városunk lakosságát. 
A  fesztivál napi ötezer fő körüli látogatójának csaknem 
kétharmada gyömrői volt.
Nagy népszerűségnek örvendett a fellépők mellett az idén 
debütáló, a park útjai mentén kialakított Gasztro sétány is. 
A színes gasztronómiai választék, az ízletes hamburgerek, 
különleges édességek, a tradicionális kürtőskalács és lán
gos mellett kézműves sörök, termelői borok, sajtvariációk 
és limonádék mind vonzották az ízek szerelmeseit.
A gyerekek is megtalálták a számukra érdekes programo
kat, hiszen mindkét nap gyerekfoglalkozásokkal készültek 
nekik a szervezők. Emellett a kirakodóvásár, a vidámpark és 
az ugrálóvár is mindig nagy sláger a kicsik körében.
Reméljük, hogy tényleg minden zene és koncertkedvelő 
lakosunk talált a programok között számára tetszőt. Az idei 
évben is úgy alakítottuk a fellépők névsorát, hogy a legtöbb 
műfaj és korosztály képviselőjének kedvezni tudjuk. A részt
vevők száma és a visszajelzések pedig igazolták, hogy jó 
úton jártunk, és nagy igény van egy ilyen színvonalú, minő
ségi zenei élményt és szórakozást nyújtó fesztiválra.

Nagyot szólt az idei 
Zenei Fesztivál
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Szivacskézinyár 2019
Idén nyáron már kilencedik alkalommal 
került megrendezésre az Ignácz Ilona Vá
rosi Sportcsarnok és a Tófürdő területén 
a  Gyömrői Kézilabda Akadémia egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő szi
vacskézilabdatábora. Alapítványunk leg
fiatalabb tagjai (óvodások, kisiskolások) 
egy héten át, napi két szárazföldi edzés 
alkalmával szántották fel a linóleumot, il
letve perzselt lábaik alatt a homok! Emel
lett a vízi foglalkozások sem maradhattak 
el. Nap mint nap motiváltan, fáradságot 
nem ismerve, hatalmas lelkesedéssel 
és elszántsággal vetették bele magukat 
a  feladatokba, játékokba. Az együtt töl
tött edzés, illetve szabadidő a 2018/19
es gyermekbajnoki év lezárásaként, 
valamint a 2019/20as szezonra való fel
készülésként igen hasznos és tartalmas 
volt. A  gyermekek jókedvéről, a  prog
ramok változatosságáról és minőségi 

 Legyél
      PLAZMAADÓ!

Válj hőssé
 és segíts másokon!

Mi a plazma és a plazmaadás?
A plazmaadás a véradáshoz hasonló folyamat. Vannak 

olyan gyógyszerek, amelyek alapanyagait laboratórium-
ban nem lehet előállítani, ilyen alapanyag a vérplazma is. 
A vérplazma a vér egy alkotóeleme, 90 %-ban víz. És hogy 

kinek segítesz? Többek között vérzékeny és immunhiányos 
betegek számára készül gyógyszer a vérplazmából.

Egy évben 45-ször jöhetsz hozzánk.

Ki lehet plazmaadó? 
Ahhoz, hogy plazmaadó lehess, néhány feltételnekmeg 

kell felelned. Korhatár: 18 - 60 év.
Súlyhatár: 50 – 140 kg. 

Mit adunk mi?
Plazmaadásonként 4000 Ft jár készpénzben, amely min-

den 4. és a 45. alkalommal 5000 Ft-ra módosul. Ezen 
felül minden alkalommal 2000 Ft ajándékutalványhoz, 

minden 4. és a 45. alkalommal pedig 1000 Ft ajándékutal-
ványhoz juthatsz!

ELÉRHETŐSÉGEINK / IDŐPONTFOGLALÁS
Ingyenesen hívható zöldszámunk: 06 80 205 370

ÁRKÁD PLAZMA PONT
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/B ÁRKÁD Bevásárlóközpont (3. emelet)

www.arkadplazma.hu

STUDIUM PLAZMA PONT
1093 Budapest, Czuczor u. 10. III. em. STUDIUM Irodaház 

www.studiumplazma.hu

CORVIN PLAZMA PONT
1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. IV.em CORVIN IRODAHÁZ 

www.corvinplazma.hu

Az első adóknak most 10.000 Ft 
értékű juttatást adunk az alkalmassági 

vizsgálattal együtt.

Évente akár 
270.000 Ft
értékű juttatást is kaphatsz tőlünk!

Hozd vissza ezt a kupont
a 3 budapesti Plazma Pont
valamelyikére legkésőbb 
szeptember 30-ig és egy
mozijegy is a tiéd lehet!*
*Az akcióval kapcsolatos további információk   
  recepciónkon!

megvalósításáról sportszervezetünk 
utánpótlásnevelő edzői, Valen
ta Eszter, Volcz Ákos, Striczki Regina, 
Striczki Nikolett, Tamás Kornélia, Horváth 
Vivien, Hrutka Bernadett, Balogh Tamás, 
illetve aktív idősebb utánpótlás játékosai 
gondoskodtak. A  gyermekek csoport
bontásban vettek részt a  csapat, vala
mint posztspecifikus képzéseken. A (szi
vacs)kézilabda, strandkézilabda, atlétika, 
úszás mellett Kiss Andinak köszönhetően 
a Zumbát idén is kipróbálhatták. Vendég

ként érkezett többek között Sza
moránsky Piroska és Háfra Luca 

is. A mozgalmas, programokban gazdag 
napokban a folyamatos energiapótlásról, 
ízletesebbnél ízletesebb ételek formájá
ban, az Új Halászkert Étterem gondos
kodott, a  friss ivóvizet pedig a  Gyömrő 
Gyöngye Ásványvíznek köszönjük!
Jövőre Veletek, ugyanekkor ugyanitt!
Hiszen jó itt felnőni, jó itt sportolni!

Volcz Zoltánné
a Helló, Gyömrő! Alapítvány elnöke
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Fellépnek

Jegyek és támogatói jegyek kaphatók a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola
és Művészeti Iskolában, valamint a helyszínen.

orgonaművész
harsonaművész

énekművész
gitárművész

hegedűművész
orgonaművész
fuvolaművészfuvolaművész

zongoraművész
zongoraművész

jazz zongoraművész

Számlaszám: 11742197-20026020, közlemény: ZONGORA 

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

2019. október 9. szerda, 18:00 óra

Elkezdődött a tanév, és vele együtt a korábban 
meghirdetett gyalogátkeléseket segítő program. 
Az első tanítási naptól öt gyalogátkelőhelyen in-
dult el a városban a gyermekek reggeli átkísérése 
az iskoláknál. Rendőrök és önkéntesek vesznek 
részt a gyerekek biztonsága érdekében szerve-
zett mozgalomban az egész tanév során.
Városszerte több olyan zebra is található az iskolák köze
lében, amelyeken reggelente igen sok diák kel át iskolába 
menet. A megnövekedett autósforgalom miatt azonban 
olykor még a kijelölt gyalogátkelőkön is nehézkes az át
kelés, ha a gyermek nem elég bátor vagy határozott a jár
dáról való lelépést illetően. A diákok biztonságos közleke
désre nevelése és a testi épségük megóvása érdekében 
szükség van olyan felnőtt közreműködőkre, akik regge
lente segítik őket a zebráknál.
Létrehoztuk ezért a gyalogátkelést segítő mozgalmat, amely
hez várjuk önkéntesek jelentkezését. A feladat reggel fél hét 
és nyolc óra között, másfél órában történik. A jelentkezők 
számától függően havi egykét reggel vállalása elegendő.

Jelentkezni lehet emailben a 
gyermekbiztonsag@gyomro.hu 
email címen, személyesen a vá
rosháza portáján, illetve telefonon 
a 06/29330011es telefonszá
mon. A jelentkezéskor kérünk 
mindenkit, hogy adja meg elér
hetőségeit, és hogy melyik isko
lánál tudna segíteni reggelente.
Ezenfelül minden gyömrői isko
lásnak fényvisszaverő szalagokat 
ajándékozunk, hogy a később 
hazatérő gyermekeket is a  leg

nagyobb biztonságban tud
hassák szüleik a korán 

sötétedő téli idő
szakban is.
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A nyáron hét táborban táborozhattak diákjaink. Bo-
gácson mindkét alsó tagozat diákjai ismerkedhettek 
meg a Bükk szépségeivel. Az olasz tengerparton kö-
zel 50 diákunk nyaralt. Erdély szépségeivel 25 diá-
kunk találkozott. Két vándortáborba is bekapcso-
lódhattak a felsős diákok. Gyalogtúrás vándortábor 
zajlott a Zemplénben, míg idén első alkalommal 
bringa-vándortábort szerveztünk a Felső-Tisza vi-
dékén, ahol a gyermekek 290 km-t kerekeztek, és 
gyönyörű tájakon járhattak. Július végén pedig rajz-
táborban vehettek részt a diákok a Velencei-tónál. 
A felsorolásból is látható, hogy igen széles, értékes 
programokat tartalmazó palettából választhattak 
diák jaink. Köszönöm pedagógusaink munkáját!
A tanév végén több pedagógusunktól is elbúcsúztunk nyug
díjba vonulásuk alkalmából. Tavasztól hirdettük a megüresedő 
álláshelyeket. A meghirdetett álláshelyekre érkeztek pályáza
tok, így a felső tagozat 100% szakos ellátottsága biztosított. 
Alsó tagozaton is rendben el tudtuk kezdeni a tanévet, a dél
utáni napközis feladatok ellátásának szervezése még tart. Azt 
gondolom, a mai viszonyok között ez a helyzet nem kis ered
mény. Bízom abban, hogy új kollégáink megtalálják közössé
günkben a helyüket, és szakmailag is továbbfejlődhetünk.

A nyár folyamán több pedagógusunk is értékes szak
mai továbbképzésen vett részt. Intézményünk részt vesz 
a tankerület által vezetett VEKOP pályázatban, amely in
tézményünk digitális kultúrájának fejlesztését támogatja. 
Ez az ismeret elsősorban az alsó tagozaton a matema
tikai kompetenciák fejlesztését támogatja a Legomatek 
segítségévél. Felső tagozaton pedig a tanulás digitális 
eszközökkel történő támogatásának rendszerét alakítjuk 
ki a természettudományos tantárgyak tanításában.
A Sakk palota program bevezetése felmenő rendszerben 
tovább folytatódik az alsó tagozaton, három pedagógu
sunk végezte el az oktatáshoz szükséges 30 órás képzést.
A művészeti oktatásunkban is jelentős pozitív változá
sok lesznek a következő tanévtől. Külön szakmai vezetői 
státuszt engedélyezett tankerületi igazgató asszonyunk. 
Szeretnénk, ha a művészeti oktatásunk fejlődéséhez 
megfelelő infrastrukturális háttér állna rendelkezésre. 
A  művészeti iskola tanárai jótékonysági hangversenyt 
szerveznek, melynek célja, hogy megfelelő minőségű 
zongora beszerzésére legyen lehetőség. 
Intézményünk udvarán álló régi főszolgabírói épületben 
szeretnénk kialakítani a földszinti két üresen álló terem
ből használható termeket. Ez az általános iskolai délelőtti 
órák és a délutáni zeneiskolai órák megszervezésében 
is nagy segítséget jelentene. Két éve egyeztetünk erről 
a városvezetéssel, a tervek szerint idén ősszel megvaló
sulhat a két terem rendbetétele. 
A nyár folyamán megtörtént a főépületben az aula teljeskö
rű felújítása, melyre a tankerülettől 900 000 Ftot kaptunk. 
A felújítás összköltsége közel 2 000 000 Ft. A különbö
zetet azonban nem kellett kifizetni, mert a büntetésvég
rehajtás segítségével sikerült az aula festését megoldani, 

A Weöres  iskola nyári híreiKedves Szülők!  
Szeretném Önöket tájékoztatni 

a nyár eseményeiről!
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hála Salgó László apukának, akinek 
segítsége nélkül ez a beruházás nem 
valósulhatott volna meg. 
A Csokonai egységünkben is meg
újult egy terem, hála és köszönet 
a  volt 2/b osztály szülői közösségé
nek. A  festés munkadíját, 170 000 
Ftot a  szülői közösség adta össze, 
a festéshez szükséges alapanyagokat 
pedig a tankerület finanszírozta. Gyö
nyörűen sikerült az omladozó lábaza
tot is kijavítani. Egy másik termünkben 
pedig a lábazatot sikerült rendbe ten
ni, így a kis elsősök is rendezett kö
rülmények között kezdhetik a tan évet 
ebben az épületünkben. Erzsébette
lepi egységünkben pedig az emele
ti folyosó festése zajlik. Tavaly ezen 
a  telephelyen valósult meg az udvar 
vízelvezetése, térburkolása és az ud
varon álló épület rekonstrukciója.
A nyár során a lehetőségeinken belül 
én úgy érzem, hogy sikerült ismét ko

moly előrelépést tenni. Köszönettel 
tartozom az intézményműködtetés
ben segítő kollégáimnak, hogy min
dig korrekt hozzáállással végezték 
a feladatukat. Köszönet Tankerületi 
Igazgató Asszonynak és az aktív 
szülői közösségnek, hogy összehan
goltan tudtunk együtt gondolkozni és 
tenni gyermekeinkért.

A 2019/2020as tanévben is sze
retném ezt a közös gondolkodást 
tovább folytatni minden olyan dön
téshelyzetben és cselekvésre kész 
szereplővel, aki úgy érzi, hogy fontos 
számára a gyömrői Weöres Általános 
és Művészeti Iskola.

Spaitsné Rónaszéki Mária
intézményvezető

A Weöres  iskola nyári hírei

Országos Könyvtári Napok 
a Városi Könyvtárban

A Városi Könyvtár minden évben, 
így most is csatlakozik az Orszá-
gos Könyvtári Napok rendezvény-
sorozathoz. Idén kiemelt téma 
a  Földünkért való felelősségvál-
lalás, ehhez kapcsolódóan szep-
tember 30. és október 6. között 
országszerte színes programvá-
lasztékkal várják az olvasókat és 
az érdeklődőket a könyvtárak.

PROGRAMJAINK
2019. október 1. 17:00–18:00 (Váro
si Könyvtár) Titkos kert c. mesésraj

zos foglalkozás Várnay Krisztina ve
zetésével gyerekeknek 
2019. október 1. 18:00 (Hankó István 
Művészeti Központ) Író–olvasó talál
kozó Nemere Istvánnal
2019. október 2. 17:00 (Városi Könyv
tár) Az Állatok Világnapja alkalmából 
a  felelős állattartásról tart elő adást 
a Gyömrői Kutyamentsvár Állatmen
hely és Kutyatanoda munkatársa
2019. október 3. 17:30 (Városi Könyvtár) 
A HANGÁK, azaz a Zöldre érett nők kö
zösségét bemutatja FésűsTolmácsi Petra

2019. október 4. 17:00 (Városi Könyv
tár) Mit tehetünk mi? – Beszéljünk a klí
maváltozásról és a hulladékcsökkentés 
lehetőségeiről. Előadó: Flaisz Barbara
A rendezvényekre a belépés díjtalan. 
Továbbá ezen a  héten ingyenesen 
iratkozhatnak be a  könyvtárba, és 
a késedelmi díjat is elengedjük.
További részletek a könyvtár honlapján  
(gyomroikonyvtar.eoldal.hu) és Face
bookoldalán (Gyömrő Városi Könyvtár)!

VÁRUNK MINDENKIT  
SOK SZERETETTEL!
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A Multisport Európa-bajnokság 
különböző versenyszámait (Duat-
lon, Aquatlon, Triatlon…) Marosvá-
sárhelyen és környékén tartották 
meg, ahol 41 országból megköze-
lítőleg 1800 sportoló állt rajthoz. 
A legtöbben – több mint 800-an – 
Angliából vettek részt a versenyen, 
de szép számmal képviselték ma-
gukat a  román, francia és olasz 
versenyzők is. Magyarországot 
egy kb. 40 fős csapat képviselte, 
Elit és AgeGroup-os versenyzők 
vegyesen, a junior korúaktól a ve-

teránokig. Krausz Zoltán június 
30-án Duatlon Sprint, július 

3-án pedig Duatlon Standard 
távon képviselte hazánkat 
és városunkat korosztá-
lyában.

A Duatlon Sprint (5 km 
futás, 20 km kerékpározás, majd 
további 2,5 km futás) versenyszá-
mot Marosvásárhely központjában 
rendezték meg. Ebben a számban 
a gyömrői sportolónak 2. helyen 
sikerült célba érnie. A Duatlon 
Standard számot (10 km futás, 
40 km kerékpározás és további 5 
km futás) a Marosvásárhelytől kb. 
20 km-re fekvő Motor-ringen ren-

dezték meg, ahol a rajt másfél órát 
csúszott egy vihar miatt.
„A pálya és a szereplők cserélődtek, 
és a távok duplázódtak erre a szám-
ra. A 10 km futás után a bringán most 
nem lehetett bolyozni (másvalaki 
szélárnyékában tekerni). Nem ked-
veltem ezt a technikás, hullámos, vi-
zes pályát. Sehogy sem éreztem rá. 
Kisebb mozgásokat leszámítva tar-
tottam a pozícióm, de az utolsó 5 
km futásra nagyon össze kellett 
magam kapni, mert 1:30 perc hát-
rányom volt az elsőhöz képest. Nem 
akartam az utolsó méterekre hagyni 
a dolgot! Nagy iramban megfutot-
tam az elejét, és végül 35 másod-
percet verve az angol sporttársra 
Európa-bajnok lettem” – számolt be 
a verseny részleteiről a sportoló.
Krausz Zoltánnak gratulálunk és 
további sikereket kívánunk!

Házhoz menő  
csomagolásihulladék-gyűjtés, 2019

Házhoz menő  
zöldhulladék-gyűjtés, 2019

Hétfő–kedd szállítási körzet
Szeptember Október November
 6., 20. 4., 18. 8., 22.

Szerda–csütörtök szállítási körzet
Szeptember Október November
 13., 27. 11., 25. 15., 29.

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)

Szeptember Október November
 13., 27. 11., 25. 8., 22.

Minden körzetből egy napon szállítják el 
a kirakott zsákokat,  

nincs körzetekre bontva a begyűjtés.

Újabb gyömrői sportolóra lehetünk büszkék, Krausz Zoltán többszörös ma-
gyar bajnok triatlon- és duatlonversenyző a június 28. és július 7. között meg-
rendezett Multisport Európa-bajnokságon a dobogó legfelső fokára állhatott. 

EB-címet szerzett a helyi sportoló
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Gyömrői részvétel  
az asztrofizikai  
diákolimpián

Magyar versenyzők az éremátadó ünnepségen Kiss Lászlóval,
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatójával

Idén Magyarországon rendezték meg 
a Nemzetközi Csillagászati és Asztro
fizikai Diákolimpiát. Az egyhetes ese
ményen 46 országból 250 diák ver
senyzett. A szervezők és a több száz 
operatív munkatárs komoly munkájá
nak köszönhetően egy rendkívül szín
vonalas olimpiát sikerült megvalósítani. 

A versenyen csillagászati jellegű fizika
feladatokat, adatelemzési, planetáriu
mi és távcsöves megfigyelési feladato
kat kellett megoldani. Évek óta először 
adódott lehetőség az éjszakai távcsö
ves forduló lebonyolítására – a korábbi 
években ez a borult idő miatt elmaradt. 
A programon gyömrőiek is részt vet
tek. Világos Blanka korábban a Weö
res Sándor iskolába járt, a Szent István 

Gimnáziumban kezdett a csillagászat 
iránt érdeklődni. Részt vett az olim
pián 2016ban Indiában, 2017ben 
Thaiföldön és 2018ban Kínában. Egy 
dicséretet és egy bronzérmet szerzett. 
Idén szervezőként vállalt nagy felada
tot a távcsöves feladatoknál, a diákok 
pontozásában és a magyar csapat fel
készítésében. Antalné Csorba Katalin 
pontozóként vett részt az olimpián. 
Egyike volt annak a 60 csillagásznak 
és fizikatanárnak, akik a  versenyzők 
munkáját értékelték. Kata néni a Weö
resben tanít, 2006ban végzett az 
ELTE csillagász szakán, majd ugyanitt 
fizikatanári diplomát szerzett.
Mivel Magyarországon a  csillagászat 
nem szerepel önálló tantárgyként, ko
moly kihívást jelentett a magyar csapat 
számára az eredményes versenyzés. 
A tíz magyar versenyző közül négyen 
bronzérmet szereztek, a  többiek pe
dig dicséretben részesültek. Az olim
pia győztese egy vietnámi fiú lett.
A 2020as olimpia Kolumbiában lesz, 
ahol Magyarország újra versenyez 
majd.

Gyűlnek 
az aranyak
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Folytatódik a sikeres bringás éva-
da a  gyömrői Német Bettinának, 
a  Team Sunvelo SE 14 éves ke-
rékpáros versenyzőjének. Nyáron 
sem pihent, hétről hétre folya-
matosan gyűjtötte be a  szebbnél 
szebben csillogó érmeket.

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA  
DÖNTŐ, DEBRECEN

1. hely (időfutam, 10 km, 17,31 perc)
4. hely (mezőnyverseny, 19 km, 
37,01 perc)
Összetett eredmény: Diákolimpia 
bajnoki cím

TURUL KUPA – TATABÁNYA
1. hely (mezőnyverseny, 30 km, 
1 óra 3,44 perc)

RING 24 ÓRÁS VERSENY,  
HUNGARORING

1. hely (négyfős csapatban) 
V. BRIGETIO ORSZÁGÚTI  

MEZŐNYVERSENY, KOMÁROM
1. hely (37 km, 1 óra 4 perc 28 mp)
Abszolút női 2. hely

PILIS KUPA HEGYI IDŐFUTAM
1. hely (26 km, 1 óra 11 perc)

TISZA-TÓ MARATON
1. hely (65 km, 1 óra 26 perc 16 mp)
Abszolút női 1. hely
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VÁRUNK MAGLÓDON A 31-ES ÚT MELLETT!

• MECHATRONIKAI KARBANTARTÓ

• MŰSZAKVEZETŐ

• GÉPBEÁLLÍTÓ

• RAKTÁROS, RAKTÁRI KISEGÍTŐ

• GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

JELENTKEZZ MOST 
az alábbi munkakörökbe:

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Ragadd meg a lehetőséget és 
válts magasabb kategóriára!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A MUNKAKÖRÖKRŐL, JELENTKEZÉS:
06/70 400 4480       info.eihu@ekkeagle.com        www.ekkeagle.hu



A  tavalyi év sikere után idén má
sodik alkalommal rendeztük meg 
a Szeretem a  városom! kertszép
ségversenyt. A pályázat díjazottjai 
„A város legszebb kertje” címet és 
az ezt jelző táblát, valamint értékes 
ajándékutalványokat nyerhettek 
el. A  háromtagú zsűri személye
sen látogatott el a szebbnél szebb 
kertekbe, és találkozott az azokat 
művelő, gondos kertgazdákkal. 
Valamennyien nagy szeretettel fo
gadták a  kertlátogatókat, akik kí
váncsian érdeklődtek kertjük törté
netéről, például hogy a család mely 
tagjai segítenek a gondozásában, 
mely növényére a  legbüszkébb 
a  kertgazda vagy éppen milyen 
titkos recepteket vetnek be a gyü
mölcsöző eredmény érdekében. 
A  zsűri egymással összhangban 
hozta meg döntését a helyezések
ről, és a 3 dobogós helyezés mel
lett további 3 kertet különdíjjal jutal
mazott. Az alábbi fotók a zsűrizés 
napján készültek, és a kertek álta
lunk megragadónak talált részleteit 
örökítik meg. Ezúton is gratulálunk 
minden kertgazdának, és kívánjuk, 
hogy további sok örömet leljenek 
kertjük szépítésében! Akiben pedig 
feléledt a vágy, hogy legközelebb ő 
is megmutassa gondos munkájá
nak gyümölcsét, jövőre várjuk ne
vezését a versenyre!  

1. hely

2. hely 3. hely
Kemenes Zsuzsanna és Pál Balázs kertje 
(Máramaros utca)

Különdíjas: Szabó-Juhász Marianna kertje 
(Csokonai utca)

Különdíjas: Kristóf Krisztián kertje 
(Mendei út)

Havasiné Király Edit kertje 
(Rákóczi utca)

Különdíjas: Váradi Juli kertje 
(Szent Imre utca)

Szuvandzsiev Péter, Baté Henrietta 
és Mészáros Imre, a zsűri tagjai

Tóth-Kónya Anikó kertje 
(Frangepán utca)

212121

2019 SZEPTEMBER

Gyömrő 
legszebb 

kertjeiben 
jártunk
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2019 SZEPTEMBER

A  Domján Edit Dráma és Színját
szó Stúdió szeptembertől folytatja 
a  Hankó István Művészeti Központ
ban 2013ban elkezdett színházépítő 
tevékenységét, amely kezdetektől az 
alábbi koncepció szerint zajlik:
A  tanfolyam elsődleges célja a gyer
mekek játékra épülő, komplex sze
mélyiségfejlesztése, színi nevelése 
a dráma és a színház eszközrendsze
rével. A foglalkozások segítik a részt
vevőket eligazodni a mindennapi 
életben, önmaguk, társaik és a világ 
megismerésében, kommunikáció
ban, a  közösségbe való beillesz
kedésben, viselkedésben, a  helyes 
értékrend kialakításában, amelyet 
a  feldolgozásra kerülő mesék ősi 
igazsága is megtámogat.
Emellett kiemelten fontosnak tartják a te
hetségek felfedezését és gondozását, 

a színházi világgal való megismertetését, 
a  színjátszás alapjainak elsajátíttatását, 
vagyis az alapfokú színi nevelést.
Szeretettel várják az önmagukban te
hetséget érző, játszva tanulni, fejlődni 
vágyó gyermekeket (6–13 évesek) a heti 
egy alkalommal, minden péntek délután 
16–18 óra között zajló vidám, kreatív 
foglalkozásra, ahol az alábbi tantárgya
kat tanulják: színjáték, drámajáték, be

szédtechnika, színpadi, kreatív mozgás, 
színházismeret, színháztörténet.

Első alkalom: 
2019. szeptember 13. péntek, 16 óra.

Részletes felvilágosítás: 
+3630 378 7381, 

email: poormara@gmail.com
Stúdióvezetők: Poór Mara és Zala vári 
Béla színművészek, dráma és színház
pedagógusok, fejlesztőpedagógusok.

Folytatódik a színjátszó szakkör

Az idén júniusban bemutatott 
A MI Micimackónk c. előadásunk záróképe

Programok:

A Gyömrő és Környéke
Szociális Szolgáltató Központ 

megrendezésében
k Hes eő tedI

2019. szeptember 23. 2019. szeptember 29.

Az „Én nagyim vagy az Én papim” - rajzverseny
eredményhirdetése
Művészeti iskola tanulóinak koncertje

09.23. Megnyitó

09.24. Egy csésze tea ifj. Pál Mihállyal - beszélgetés barátok közt

Demencia a családban - előadás a demencia betegségről
Előadó: Fejszésné Iván Kinga

09.25.

09.26. 
Előadó: Dr. Török Miklós
Diabetes, érszűkület - előadás időskori betegségekről

09.27. Időskori bőrápolás - mit használjunk, mikor használjuk
Előadó: Kassai Zsuzsanna Oriflame tanácsadó

A programok a Gyömrői Házasságkötő teremben lesznek megtartva
mindennap 16 és 18 óra között.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni az intézmény telefonszámán 

2019. szeptember 18.16 óráig lehet.
Telefonszám: 06-29-330-207



23

2019 AUGUSZTUS

GYÖMRŐ MAGAZIN
Gyömrő Város Önkormányzat

 havilapja, szeptember
2019/8. szám 

Kiadó: SK. Marketing Kft.
Főszerkesztő: 

OldalBenkő Zsanett
Megjelenik 6800 példányban

Észrevételeiket az ujsag@gyomro.hu
emailcímre várjuk.

A magazin a www.gyomro.hu
weboldalon is olvasható.

(A  Városi Könyvtár által 2018-ban 
meghirdetett Meseíró pályázat 11–14 
éves kategóriájának díjazott meséje.)

2019 SZEPTEMBER

A legszebb ősz
Varsányi Dóra:

A Városi Könyvtár Meseillusztrá
ciós pályázatot hirdet – részletek 
a Városi Könyvtár honlapján.

gyomroikonyvtar.eoldal.hu

Tetszett a mese?  
Szívesen rajzolnál  
hozzá? Ne habozz!

angyal fehér szoknyában pompázó 
teremtések voltak. Nagyon emlékez
tették valamire a  kisegeret, de nem 
tudta megmondani, mire. Az angyalok 
körbefogták, és csak pörögtek körü
lötte sokáig. Egyszer csak abbahagy
ták, és a barna ruhás lény kinyújtotta 
egy ujját a föld felé, egy szikra pattant 
ki belőle, ami átlyukasztotta a színes 
talajt és belefúródott a földbe.  
A  kisegér kinyitotta a  szemét, de 
azonnal vissza is csukta, mert a  fel
kelő Nap első barnás színű sugara 
egyenesen rásütött. Nyújtózott egyet, 
kiszaladt a  házából, földbe gyöke
rezett a  lába. Pár méterre a  házától 
egy diófa palánta volt ültetve. Nagyon 
megörült a kisegér, mert tudta, hogy 
mostantól nem kell a fagyoktól, sem 
a macskáktól tartania, ugyanis meg
volt a SAJÁT IGAZI DIÓFÁJA. 
Már azon a  héten meghozta első 
gyümölcsét a csodafa, az ágak tele 
voltak meghámozott dióval. A  fa 
nem csak ősszel pakolta tele az eg
érke éléskamráját, hanem minden 
évszakban egyaránt. A  kisegér bol
dogan osztozott társaival is, és máig 
vidáman aratja bőséges termését.

Egy kis erdő szélén, valahol, élt egy
szer egy igen morcos kisegér.

Nem olyan volt, mint a  társai, mert 
nem szeretett a többiekkel együtt el
menni a közeli házhoz élelmet gyűj
teni, és a kemény diótörést sem szí
vesen csinálta. Ennek az volt az oka, 
hogy úgy érezte, mindig bántják őt 
az évszakok. Egyedül az ŐSZT sze
rette, mert akkor potyogott le a sok 
puha dió a  fák tetejéről, így bőven 
jutott repeta is a  tányérjára. 
A TELET egyáltalán nem kedvel
te, ugyanis egyáltalán nem ju
tott élelemhez, csak amit az előző 
hónapokban megtakarított. Nem 
csak ez vette el mindig a  jókedvét, 
mert azon a  környéken sokat esett 
a hó, így télen ki sem akarta dugni az 
orrát a vackából. A NYÁR meg aztán 
a másik fele! Olyankor egy diót sem 
lelt soha, és a fű is nagyon magasra 
nőtt, ez hátráltatta őt a munkájában. 
A  TAVASZ volt a  legrosszabb, mert 
ebben a 12 hétben egy házi macska 
őrködött a kertben. Hosszú éles fo
gaival ijesztgetett minden kis besur
ranót, aki lopni merészelt gazdái 
terméséből. Hát ezért nem jött ki jól 
kisegerünk az évszakokkal. 
Még fél órával ezelőtt ott mocorgott 
az ágyában, és bámult kifelé földbe 
vájt házikójának bejáratán, mostanra 
azonban már az álmok furcsa világá
ban bóklászott mindenfelé. 
Megjelent előtte egy létra, ami olyan 
magas volt, hogy a  végét már nem 
is látta. Elkezdett felfelé mászni a tá
kolmányon, de csak mászott egyre 
feljebb, végül már a talajt is csak ho
mályosan látta a  felhők mögül. Az 
egérke lenézett egy pillanatra, de 
mire visszafordult volna, hogy még 
feljebb menjen, a  fokok már el is 
fogytak. Ő maga pedig egy színes, 
sík felületen állt, vele szemben négy 
szárnyas személy lebegett, a  furcsa 
talajtól pár centire. 
Az első rózsaszín, a második citrom
sárga, a harmadik barna és az utolsó 




