
12015 December

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy 
az ünnepi (fény)díszbe öltöző városunkban 
változatos programok várják az érdeklő-
dőket az adventi vasárnapokon. Idén nem-
csak a helyszín lett új, hanem az adventi 
gyertyák is.

A korábbi évekkel ellentétben nem a Díszté-
ren lett felállítva Gyömrő adventi gyertyája, 
hanem a Hankó István Művészeti Központ 
erkélyén kapott helyet. A már messziről is jól 
látható kreáció újdonsága, hogy a már „meg-

gyújtott” gyertyák folyamatosan világítanak. 
Első vasárnap Schaller Tamás református lel-
kész mondott beszédet, aki a mindennapokban 
oly fontos türelemre hívta fel a figyelmet. A 
következő alkalommal Szilvási András ad-
ventista, majd ezüstvasárnap Németh Mihály 
evangélikus lelkész mondta el ünnepi gon-
dolatait. Minden alkalommal egy-egy újabb 
gyertya gyulladt meg az adventi koszorún. 
Nemcsak ünnepi beszédek, hanem különböző 
programok is zajlottak a művészeti központ-
ban. A kilátogatók hallgathattak adventi fúvós 
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minikoncertet, református énekkari előadást, 
illetve a GyömrőSzínház társulata is előadott 
karácsonyi dalokat. A gyerekeknek az ünnep-
hez köthető kézműves foglalkozások, míg szü-
leiknek kézműves vásár adott lehetőséget az 
idő eltöltésére. December 6-án a Csemetekert 
Gyermekszínház tartott teltházas előadást, Ne 
hagyd magad Télapó címmel. A darab reme-
kül illeszkedett az adventi programok sorába. 

Mint ahogy a hatodik Gyömrői mézes-má-
zos is elmaradhatatlan része az év végi ünne-
peknek. A korábbi évekhez hasonlóan szám-
talan ötletes mézeskalács alkotást neveztek a 
versenyre. A zsűrinek nem volt könnyű dolga! 
A külsőre gyönyörű és egészen biztosan na-
gyon ízletes finomságokat egy kiállítás kere-
tében is meg lehetett nézni.

December 20-án, aranyvasárnap Minden-
ki Karácsonya is lesz a művészeti központban. 
Rövid ünnepi műsort ad a Boglárka Nyugdíjas 
Klub, majd fellép a Weöres Sándor Általános Is-
kola Gyermekkórusa. 14:30-tól a Domján Edit 
Dráma és Színházművészeti Stúdió növendékei 
adnak elő egy zenés darabot a „Szív dala feltör 
és messzire száll” címmel. 16 órától Betlehemes 
előadást tekinthetnek meg. A negyedik, egyben 
utolsó adventi gyertyát 17 órakor gyújtja meg 
Gyenes Levente polgármester. 

A Gyömrő újság készítői, valamint Gyöm-
rő Város Önkormányzata és Polgármesteri 
Hivatala nevében kívánunk mindenkinek bé-
kés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 
újesztendőt!

Hauser Antal

„Ha egyszer úgy feküdnék le, hogy mindennel 
elégedett vagyok, akkor abba kell hagynom!”

Évértékelés a polgármesterrel

Az év utolsó napjaiban megpihenve a leg-
több családban számot vetnek a hátraha-
gyott esztendőről. Mindenki értékel, szá-
molgat, és egyben reménykedik, hogy a 
következő év jobb lesz. Ilyen értékelésre 
kértük mi is Gyenes Levente polgármes-
tert, aki amondó: egy város nem sokban 
különbözik egy családtól. 

Sokszor mondta korábban, hogy egy várost zz
vezetni sokban hasonlít egy család életéhez. 
Ezt pontosan hogy érti?

Gyenes Levente: Minden család gazdálko-
dik egy adott összegből a hónapban. Tudják, 
mire mennyi jut, vagy ha valami váratlan tör-
ténik, honnan tudnak átcsoportosítani. Mi is 
ezt tesszük, csak persze nagyobb tételekkel. 
Mint ahogy egy családi háznál is folyton van 
mit csinálni, sosem lehet hátradőlni, hogy ez-

zel kész vagyunk. Ugyanez igaz a város kar-
bantartására, fejlesztésére is. Összességében 
tehát nagyobb volumenben, de pontosan az 
történik a városban, mint odahaza a család-
ban.

Feltételezem sor került az év végi számve-zz
tésre. 

Gy. L.: Természetesen. Bár maximalista em-
berként szinte nem telik el úgy nap, hogy ne 
gondolkoznék el azon, hogy mit csináltunk 
meg eddig, mire van még szükség. De év vé-
gén persze az ember átfogóan tekint a mögöt-
te hagyott esztendőre. 13 éve vagyok polgár-
mester, és sajnos minden év végén el tudtam 
mondani, hogy nehezebb volt, mint az előző. 
2002-ben még négy és fél milliárd forint volt 
a költségvetésünk, míg idén alig 1,7 milli-
árd. Ellenben a lakosságszám 40%-kal nőtt, 
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sokkal több mindenre kell költenünk, mint 
2002-ben. Magyarán szólva harmadannyi 
forrásból kell több problémát megoldanunk, 
és még fejlesztenünk is.

Akkor elégedetlen a 2015-ös évvel?zz
Gy. L.: Nem feltétle-
nül. Sikerült idén is 
biztos alapokon nyu-
godva működtetnünk 
a várost. Nem hal-
moztunk fel kifizetet-
len számlákat, nem 
maradtunk el bérek-
kel. A mai viszonyok 
között ez is nagy szó. 
Már 2014 végén tisz-
tában voltunk vele, 
hogy ebben az évben 
nem lesznek nagy és 
látványos fejleszté-
sek. Ennek ellenére 
azért csak sikerült 
felújítanunk a védő-
női szolgálat és az 
orvosi ügyelet épü-
letét, racionalizáltuk 
a városüzemeltető 
cégünk működését, 
és ezzel párhuzamo-
san egy új épületbe 
költöztek. De sike-
rült különböző pá-
lyázatokon 70 millió 
forintot nyernünk, 
ebből a pénzből pedig megújul a házasság-
kötő terem, rendbe tettük végre a Kossuth 
közt és a Fromm Antal utcát. Folytatni tud-
tuk az ivóvízminőség-javító beruházásunkat 
is, gyakorlatilag a teljes gerinchálózat ki lett 
cserélve. Kevésbé látványos, de annál fonto-
sabb munka volt ez is. Aztán a nyári szezon-
ra teljesen megújult a Tófürdő, köszönhetően 
a városüzemeltetés munkájának. Mindezek 

mellett nyáron lezajlott a szokásos intéz-
ményfelújítási-karbantartási program is. Na-
gyon büszke vagyok arra, hogy a térségben 
elsőként és egyelőre kizárólag nálunk műkö-
dik az idősakadémiai képzés. Alkalmanként 
40-50 nyugdíjas vesz részt a főiskolai szintű 

előadásokon. Ötle-
teink és terveink van-
nak még bőven, idén 
ennyire futotta a le-
hetőségeinkből. 

Az év elején zz
töb bször elmondta, 
hogy 2015-ben ki-
emelt feladat a helyi 
egészségügy rendbeté-
tele. Ez mennyire volt 
sikeres?
Gy. L. Februárban el-
indítottam az Egész-
ségügyi Egyeztető 
Fórumot, melyen 
minden helyi egész-
ségügyi szakember 
részt vesz. Elkezdő-
dött egy közös mun-
ka, együttgondol-
kodás és párbeszéd. 
Ez az alap a fejlesz-
téshez. Nem árulok 
el nagy titkot azzal, 
hogy az egészségügy 
alapvetően egy alul-
finanszírozott, és ezer 

sebből vérző rendszer. Ezen mi itt Gyömrőn 
sem fogunk tudni segíteni. De arra van le-
hetőségünk, hogy korrekciókat végezzünk, 
legalábbis helyi szinten. November vége óta 
új ügyeleti szolgáltató látja el városunkat. A 
korábbi cégre sok panasz érkezett, ezért a la-
kosok érdekében döntöttünk a váltás mellett. 
Több mint másfél év után sikerül betölteni 
a Kovács doktor úr halálával megüresedett 

Gyenes Levente polgármester
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gyermekorvosi praxist is, ezzel pedig jelen-
tősen tehermentesíteni tudjuk a többi gyer-
mekorvost. Infrastruktúrában is előreléptünk, 
hiszen megújult az ügyeleti épület és a vé-
dőnői szolgálat is. A szakrendelő az egyetlen 
olyan pillére a rendszernek, ahol nem nagyon 
tudunk segíteni, bármennyire is szeretnék. 
Oda nagyon sok pénz kellene, ami meg ugye 
nincs.

Az egészségügy mellett a közbiztonságra is zz
sokat költ az önkormányzat, különböző tá-
mogatások formájában. Ennek van eredmé-
nye?

Gy. L.: A tavalyi évhez képest 40%-kal ke-
vesebb bűncselekmény történt Gyömrőn, az 
első 6 hónapban összesen kettő darab betörést 
jelentettek. Ezek szerintem igencsak kézzel 
fogható eredmények. Évek óta kiemelten tá-
mogatjuk a rendőrséget. Tavaly felújítottuk 
az őrs épületét, idén ősszel pedig arról dön-
töttünk, hogy kapnak egy Toyota RAV4 te-
repjárót, hogy mindenhova el tudjanak jutni 
Gyömrőn. Emellett biztosítunk számukra egy 
kisbuszt is, illetve üzemanyagkártyát. Nyáron 
egy alapítvánnyal közösen kettő darab biciklit 
is adtunk nekik. Szerencsére a rendőrök élnek 
ezekkel a lehetőségekkel, és komoly munkát 
végeznek. Ennek az eredménye a kiváló bűn-
ügyi mutató.  Természetesen a polgárőrséget is 
segítjük pénzzel és önkéntes munkával is. Re-
mekül együtt tudnak működni a rendőrökkel, 
sokat tesznek városunkért. Mindezt ingyen, a 
szabadidejük rovására. Remélem, jövőre még 
többen belépnek a polgárőrség kötelékébe. 

A közbiztonság tekintetében a lakosság 
szubjektív biztonságérzete a mérvadó. Sokak-
kal beszélgettem, és úgy látom nagyon jó úton 
járunk. 

Fejlődött Gyömrő 2015-ben?zz
Gy. L.: Több szinten is mindenképpen! Ta-
pasztalatom és a visszajelzések alapján la-
kosaink szeretnek itt élni, jól érzik magukat 

Gyömrőn. Évente több mint ötvenezer ven-
dég érkezik a Tófürdőre és további húszezer 
a kiemelt rendezvényekre. Ez egy nagyobb 
városnak is becsületére válna! Az egy más 
kérdés, hogy én mi mindent szeretnék még 
elérni és megvalósítani. Azt azonban nagyon 
komolyan gondolom, hogy ha egyszer is úgy 
feküdnék le aludni, hogy mindennel elége-
dett vagyok és nincs több fejlesztési ötletem, 
akkor gyorsan abban kell hagynom a polgár-
mesterséget! Sokakat megnyugtatok, néhá-
nyakat elkeserítek: több A4-es lapom van 
még teleírva ötletekkel.  

Mire számít 2016-ban? Mennyi forrás jut zz
Gyömrőnek, mindez mire lehet elég?

Gy. L.: Pénzügyi szempontból nem szeret-
nék előrevetíteni semmit. Ahogy eddig, úgy 
jövőre is talpon maradunk majd, de hogy 
emellett mire lesz elég a költségvetésünk, azt 
most még senki nem tudja. Sok polgármes-
terrel beszélgetek, de senki sem boldog vagy 
bizakodó, ha a jövő év kerül szóba.  Termé-
szetesen kiemelten kezeljük 2016-ban is a 
pályázatokat, remélhetőleg az ideinél több 
pályázati lehetőség lesz az önkormányzatok 
számára. Terveink, elképzeléseink vannak, 
ezek közül próbálunk majd minél többet 
megvalósítani.

Azért gondolom az ünnepek alatt a pihenés-zz
re is jut majd idő. 

Gy. L.: Igen, családi körben. Ez tölt fel a 
legjobban. De a közvetlen kollégáim tudják, 
hogy ilyenkor sem tudok elszakadni a város 
dolgaitól. Bizony előfordul, hogy a két ünnep 
között kötetlenebb hangulatú egyeztetéseket 
tartunk. Viszont megragadnám az alkalmat, 
hogy ezúton is boldog, békés karácsonyt, és 
örömökben, sikerekben gazdag újévet kí-
vánjak mindenkinek városunkban! Bízom 
abban, hogy jövőre közösen tovább tudjuk 
fejleszteni és szépíteni Gyömrőt!

Hauser Antal
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Költözik az okmányiroda
A tervek szerint december 22-én veheti bir-
tokba a Monori Járáshivatal Gyömrői Ki-
rendeltsége a felújított és átalakított régi 
hivatali (egykori Tanácsháza) épületben 
számukra készült irodákat. 

Polgármesteri hivatalunk irodái már év köz-
ben kiköltöztek az épületből, helyükre pedig a 
járási kirendeltség gyámügyi részlege került. 
Az elmúlt bő egy hónapban zajló munkála-
tok során az egykori nagy tárgyaló lett egy-
benyitva a mellette lévő irodával, valamint a 
folyosóval, így az okmányirodának egy min-
den igényt kielégítő, és az összes feltételnek 
megfelelő helyet sikerül biztosítani. A kivite-
lezés során figyelembe vettünk minden kérést 
és szabályozást, hogy a jövőben mind a járási 
dolgozók, mind a hozzájuk érkező ügyfelek 
tökéletes körülményekkel találkozhassanak. 

A tervezett átadást követően tehát külön 
épületben lesz megtalálható a járási kiren-

deltség, mely magában foglalja a gyámügyet 
és az okmányirodát, valamint a polgármesteri 
hivatal. A fő cél az ügyfelek számára átlátha-
tóbb  működés biztosítása, hiszen ezután egy-
értelmű lesz, hogy adott ügyekben ki az illeté-
kes, melyik épületbe kell menni. Ezzel együtt 
azonban gyakorlatilag egymás szomszédságá-
ban marad a két intézmény, az ügyeiket inté-
ző lakosoknak nem kell semmivel sem többet 
utazniuk, megmarad a városközpontban a tel-
jes ügyintézési lehetőség.  

Az átalakításokkal kapcsolatos minden 
költséget Gyömrő Város Önkormányzata vál-
lalta magára. 

A tervek szerint 2016 első felében a polgár-
mesteri hivatal épületének földszintjén (ahon-
nan az okmányiroda elköltözik) lesz kialakítva 
a tárgyaló, mely a testületi üléseknek is helyet 
ad majd. Ezzel párhuzamosan kihasználva a 
teljes épületet az irodák végleges elrendezése 
is megtörténik.                                           HA 

A régi tárgyaló éppen okmányirodává alakul Új csempék a mosdóban
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Politikai kerekasztal decemberben is
December 7-én tartotta soron következő ülését 
a Gyömrői Politikai Kerekasztal. Az év elején 
a polgármester által életre hívott konzultációs 
testület tagjai a helyi politikai pártok és na-
gyobb civil szervezetek képviselői. 

Az előző egyeztetések során mindenki vállalt va-
lamilyen feladatot, most ezek állásáról számoltak 
be. Bardóczy Árpád egy esetleges gyógynövény 
termesztő terület létrehozása kapcsán tett lépése-
ket. Egyeztetve az illetékesekkel lassan összeáll 
egy konkrét terv ezzel kapcsolatban. Ebben szere-
pelhet majd a pontos cél, vagyis hogy háztáji vagy 
akár nagyobb területen valósulna-e meg ez a mun-
ka, mely akár 10-15 embernek is adhatna munkát. 
Szintén Bardóczy Árpád foglalkozott a közkifo-
lyók kérdésével. Javaslata szerint a város frekven-
tált helyein szűkített keresztmetszettel ugyan, de 
újra működőképessé kell tenni a nyomókutakat. 
Meglátása szerint erre főleg a nyári, turisztikailag 
kiemelt időszakokban lenne szükség. 

Hallama János a KIGYE egyesület nevében a 
komposztálással kapcsolatos lakossági tájékozta-
tó kampányról számolt be. Ezzel kapcsolatban az 
előző hónapban cikket is jelentettek meg a Gyöm-
rő újságban, illetve kidolgozták a legolcsóbban és 
legegyszerűbben megvalósítható házi komposztáló 
tervet. A jövő év elején erről részletes lakossági tá-
jékoztatást fognak adni. Várhatóan az önkormány-
zat anyagilag is támogatni fogja ezt a programot.

Gáspár Krisztián a Társaskör vezetője elmond-
ta, hogy a korábban általuk javasolt helyi pénz 
bevezetése vélhetően mégsem reális lehetőség. 
Megvizsgálva több, már létező gyakorlatot, úgy 
látják, hogy nem pozitívak a tapasztalatok. Gye-
nes Levente polgármester szerint alternatívákban 
lehet gondolkodni, az önkormányzat a városkártya 
kérdéskörét járja körbe. A szintén a Társaskör által 
felvetett komplex oktatási intézmény létrehozásá-
nak kérdésében hosszasan tárgyaltak a kerekasztal 
résztvevői. Várhatóan a jövő évben helyi szakem-
berek véleményét is kikérik majd az ügyben. 

Dr. Tóth János, az MSZP képviseletében a vá-
rosban egyre rosszabb közlekedési helyzet kapcsán 
kért segítséget a városvezetéstől. Meglátása sze-
rint olykor alig lehet a belvárosi részen közlekedni, 
mint ahogy a parkolóhelyek száma is kevés. Ennek 
kapcsán Gyenes Levente elmondta, hogy a képvise-
lő-testület illetékes bizottsága jelenleg is foglalko-
zik a témával, és részben meg is tették javaslataikat, 
melyeket szakemberekkel egyeztettek. 

Simon László beszámolt a jelenlévőknek a te-
metővel kapcsolatos fejleményekről. Mint mond-
ta, jelenleg a jogszabályi háttér értelmezése zajlik, 
majd ezek ismeretében lehet folytatni az előkészí-
tő munkákat. A terv az, hogy a Táncsics Mihály és 
Mendei utak sarkán lévő temetőben a nem gondo-
zott, régi sírokat megszüntessék, a hamvakat egy 
megfelelő és kegyeletteljes közös sírba helyezzék 
el, majd szóró parcellát alakítsanak ki. 

Ducsai Sándor (Fidesz-KDNP) a helyi értéktár 
létrehozása kapcsán eddig tett lépésekről számolt 
be. Kifejtette, hogy egyelőre ez még sokkal inkább 
elméleti, mintsem gyakorlati munka, de ügygaz-
daként továbbra is dolgoznak a megvalósításon. 

Sas Zoltán (JOBBIK), mint illetékes bizottsá-
gi elnök röviden beszélt a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos javaslatokról, azok megvalósíthatósá-
gának anyagi hátteréről. Azt mondta: az elmúlt bő 
egy évben drasztikus módon nőttek a különféle vo-
natkozó költségek, így ma egy belterületi gyalog-
átkelő kialakítása 3 és fél - 5 millió forintba kerül 
egy önkormányzatnak. Ráadásul például a Mendei 
úton a SPAR közelében a közútkezelő nem is já-
rult hozzá még a tervezéshez sem. 

Gyenes Levente polgármester az összes fel-
vetés vagy kérdés kapcsán adott válaszokat, illet-
ve alternatív megoldási javaslatokat is tett. Ezek 
mentén folytatódik tovább a munka annak alapján, 
hogy ki milyen feladatokat vállalt.

A korábban megbeszéltek szerint a következő 
kerekasztal február elején lesz.

HA
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Önkormányzatunk finanszírozásában és a Zsig-
mond Király Főiskola szakmai szervezésében, 
a térségben egyedüliként Gyömrőn indult el a 
hazánkban egyre népszerűbb szeniorakadé-
miai képzés. Ennek keretében szeptember vé-
gétől az 50 év feletti lakosok összesen hét da-
rab ingyenes előadáson vehettek részt, melyek 
a legkülönbözőbb, de az Ő korosztályukat 
nagyban érintő témákról szóltak. A vetítéssel 
is támogatott előadásokat főiskola és egyete-
mi tanárok, ismert szaktekintélyek tartották. 
A helyszínként szolgáló Boglárka Nyugdíjas 
Klub épületében rendre telt ház, 40-50 érdek-
lődő várta az előadásokat. Az utolsó előadás 
keretében Gyenes Levente polgármester adta 
át az okleveleket azoknak, akik minden elő-

adáson részt vettek. Mint mondta nagy öröm, 
hogy városunkban ilyen aktívak a nyugdí-
jasok. Azt is bejelentette, hogy a pozitív fo-
gadtatást látva önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy tavasszal folytatódhat az előadás-soro-
zat! Február végétől újabb hét előadás várja az 
érdeklődőket. Ezúton is köszönjük a Boglárka 
Nyugdíjas Klub együttműködését és a tagság 
aktív részvételét!                                               

HA

60 éve van bölcsőde Gyömrőn
1955-ben 35 férőhellyel, három csoport-
ban indult a bölcsődei gondozás Gyömrőn, 
abban a Tompa utcai magánházban, ami 
2006-ig állt a jelenlegi Bölcsőde és Gyer-
mekközpont helyén.  

1962-ben az épületet egy csoportszobával bő-
vítették, de így is nagy volt a zsúfoltság.    

Karsai Józsefné – mindenki Juci nénije – 
1962-től 33 évig vezette a Bölcsődét. Nem 
akart senkit elutasítani, így előfordult, hogy 
a szerény körülmények ellenére 180%-os 
kihasználtsággal üzemelt az intézmény. Jó 
kapcsolata volt az óvodákkal, ahol örömmel 
fogadták a közösségi életre felkészített gyer-
mekeket.  A GYES bevezetése a ’80-as évek-
ben az ország sok bölcsődéjének bezárásával 
járt. Gyömrőn a település vezetői ezekben az 
években is fontosnak ítélték, és állami támo-
gatás nélkül is vállalták a bölcsőde fenntartá-

sát. A felszerelés, a berendezés, és az épület 
időközben elhasználódott, fejlesztésére, cseré-
jére nem tellett a költségvetésből.  A tárgyi kö-
rülmények szegényes volta ellenére a gyömrői 
bölcsődét mindig a szeretetteljes légkörben 
folyó gondozás-nevelés jellemezte. 

Juci néni nyugdíjba vonulása után 1993-tól 
Kalocsai Pálné Marika lett a bölcsődevezető. 
Az ő vezetői idejében épült fel az új Bölcsőde. 

Tavasszal folytatódik  
a Gyömrői 

Idősakadémia
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2005-ben EU-s pályázati lehetőség nyílt böl-
csőde építésre ill. bővítésre. Gyömrő a nyertes 
pályázók között volt.

Egy év múlva, 2006. szeptemberében adták 
át a korszerű épületet, amelyben helyet kapott 
az az intézmény, melynek a vadonatúj felsze-
reléssel ellátott Bölcsőde is része lett.

A kifogástalan tárgyi környezet fontos a böl-
csődében, de a legfontosabb a személy, akihez 
a kisgyermek napjának nagy részében kötődik. 

A bölcsőde hivatásszerető gondozónőinek 
többsége - a nagyon alacsony bérezés ellené-
re is - nyugdíjazásáig az intézményben dolgo-
zik. Nevüket olvasva talán emlékeznek rájuk 
a mára szülővé, nagyszülővé lett régi bölcső-
dések, akiknek nevelői voltak vagy szülőként 
gyermekeik gondozását bízták rájuk.   

Tóbiásné Ica néni 2013-ban, Gányásiné 
Margit néni 2014-ben, csaknem 40 év gyöm-
rői szolgálat után vonult nyugdíjba. Jövőre 
Magyarné Magdi néni kezdi a nyugdíjas éveit, 

Ő 1979 óta dolgozik a gyömrői bölcsődében. 
Csótiné Irénke néni 36 éve, Csontosné Kati 
néni majd 30, Tóthné Éva néni majd 20 éve  
foglalkozik a gyömrői kicsinyekkel. Ők kép-
viselik a folytonosságot, ők azok a nevelők, 
akik a régi bölcsődében dolgozták le szolgála-
ti idejük nagyobb részét. 

Az új bölcsődében, új munkatársakkal bő-
vült a kollektíva is. Jelenleg hat csoportban 14 
kisgyermeknevelő dolgozik, a bölcsődei mun-
kát rajtuk kívül még nyolc dolgozó segíti. 

Örvendetes, hogy településünkön a kis-
gyermekek száma az országos átlagot jóval 
meghaladja. A dolgozó gyömrői szülők gyer-
mekei közül 72 számára van bölcsődei férő-
hely. Azok a kisgyermekek, akiket édesany-
juk otthon gondoz, az intézményben működő 
Mikkamakka Játéktár Manó-Maradó cso-
portjaiban lehetnek heti egy délelőttre „böl-
csődések”. 

Dobossyné Molnár Vera, intézményvezető

Ezúton szeretném megköszönni a Maglódi BAUHAUS Áruháznak, személyesen Virág Gábor áruházvezetőnek 
azt a nagy értékű, festékből és kerítéselemekből álló adományt, mellyel    teljes hosszában megvalósíthattuk 
a Bölcsőde és Gyermekközpont telekhatároló kerítésének cseréjét. 

Intézményünk dolgozói és a bölcsődés gyerekek nevében további sok sikert kívánok munkájukhoz.
Dobossyné Molnár Veronika, intézményvezető
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András Napi kavalkád
Először valósult meg a Varázskert Óvoda 
Alapítványa szervezésében az András Napi 
Kavalkád, ahol a szülők és a gyermekeik 
együtt vehettek részt. Számos hagyomány 
fűződik az András naphoz: disznótorok, 
párválasztás, lakodalmak. 

A pedagógusok és a gyerekek ezekből összeállít-
va adtak műsort az esten. Óvodánk néptánc cso-
portja is fellépett és az est záró programjaként 
szervezett táncház a szülőket is inspirálta egy kis 
néptáncos „mulatozásra”. A programunk színe-
sítéseként felléptek a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola néptáncosai is, ezzel támogatva óvo-
dánkat és példát mutatva, hogy iskolás korban is 
lehet színvonalasan hagyományt őrizni. 

A szülők és 
a pedagógusok 
több hetes össze-
hangolt munkája 
által nagyon sok 
vásári portéka 
készült, melyet 
a helyszínen a 
szülők árultak, 
ezáltal odavará-
zsolva a vásári 
hangulatot is. Az 
estből befolyt összeg az alapítvány számláját 
fogja gazdagítani, amit a gyerekek fejlesztésé-
re, játékuk, foglakozásuk színesítésére fogunk 
fordítani. Köszönjük a fellépőknek, segítőink-
nek, minden támogatónknak, a Hankó István 
Művészeti Központnak is, hogy biztosította 
számunkra a helyet. 

Köszönjük a szülők együttműködő támoga-
tó közös munkáját, hogy ez a jótékonysági est 
létrejöhetett és megvalósulhatott. 

Az András nap után beáll a csend ideje, ez 
az Advent kezdete. 

Mindenkinek Békés Boldog Ünnepi Vára-
kozást és Boldog Új évet Kívánunk! 

Varázskert Óvoda  
gyermekei és dolgozói

Gyömrői Orvosi Ügyelet:
Gyömrő, Szent István út 55.

Ügyeleti idő: hétköznap 16.00–8.00-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:  

reggel 8.00-tól a következő munkanap reggel 8.00-ig
Telefonszám: 06-29/332-233
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Aktív hetek a „Rákócziban”
Iskolánkban min-
den év novemberében 
egészséges napokat 
élünk meg. Most ezt 
megtoldottuk az Eu-
rópai Hulladékcsök-
kentési Hét program-
jaival, mely 33 ország 
12000 akciója közül az 
egyik volt.

Tanulóink egészséges 
reggelit, tízórait fo-
gyasztottak szülői se-
gítséggel, aktívabban mozogtak szünetekben, 
egészséges életmód vetélkedőn mérték össze 
tudásukat. Védőnőnk: Kordik Annamária és 
önkormányzatunk hozzájárulása segítségével 
egészséges finomságokat kaptak, egészség-
ügyi mérésekben és tartásjavító tornán vehet-
tek részt. Köszönjük!

Mindezek mellett plakátokat, rajzokat ké-
szítettek iskolánk hulladékkal kapcsolatos 
problémáiról és ezekre megoldásokat ke-
restek, nagy sikerrel. A „Pörgesd fel a krea-
tivitásodat” verseny keretén belül 151 darab 
olyan tárgyat állítottunk ki, amely hulladékból 
készült és kivált egy másikat. Ezeket tanítvá-

nyaink készítették, melyek fantasztikus talá-
lékonyságról, tehetségről, kreativitásról árul-
kodnak. A már divatjamúlt bakelit lemezeket 
és borítóikat újrahasznosítottuk azért, hogy 
kevesebb hulladék keletkezzen. Karácsonyra 
fotómontázs és díszdoboz készült belőlük.

Diákjaink kulacsot, uzsonnás dobozt vagy 
vászontáskát kaptak azért, hogy kevesebb el-
dobható csomagolás keletkezzen. Technika és 
rajz órákon díszítették tartós eszközeiket. 

A tárgyakat, a díszítéshez szükséges eszkö-
zöket a Magyar Környezeti Nevelési Egyesü-
lettől kaptuk. Köszönjük!

Tanulóink példát kaptak és mutatnak arról, 
hogy oda kell figyel-
nünk a keletkező hul-
ladékra. A következő 
évekre cselekvési 
tervet állítottunk ösz-
sze a fenntarthatóság 
érdekében.

Köszönjük a ked-
ves olvasóknak, hogy 
velünk együtt átgon-
dolták aktív heteink 
mondanivalóját!  

Ökoiskolai  
munkacsoport
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Nem rúgták ki a Télapót!
Teltházas premiert tartott a Csemetekert Gyermekszínház

A Gyömrői Adventi Programok keretében de-
cember 6-án mutatta be a Csemetekert Gyer-
mekszínház legújabb darabját, Ne hagy magad 
Télapó címmel. A Fésűs Éva rádiójátékán ala-
puló színdarabot Mihalusz Zoltán álmodta (és 
írta) színpadra, a Csemeték pedig hiba nélkül 
valósították meg a rendezői elképzeléseket. A 
történet szerint a Jégkirálynő – gonosz tanács-
adója javaslatára – ultimátumot ad a Télapónak: 
ebben az évben minden kívánságot teljesíte-
nie kell, különben kirúgja. A nehéz helyzetben 
minden segítség jól jön a fehérszakállúnak, aki 
a bajban a gitárjára is számíthat. A darab végén 
persze a mikulás nem veszti el állását, és min-
den jó gyerek megkapja, amit érdemel. 

A premierre már napokkal korábban elfogyott 
minden jegy, így mintegy háromszázan foglal-
tak helyet a Hankó István Művészeti Központ 
színháztermében. Nemcsak a nézők, de persze 
a színpadra lépő gyerekek is izgatottan várták 
a kezdést, hiszen hosszú hónapok munkája és 
gyakorlása után léphettek ismét közönség elé. 
A két felvonásos, valódi Mikulás-történet vé-
gig lekötötte a kisebb és nagyobb nézőket is. 
A jelmezek és díszletek most is minden igényt 
kielégítőek voltak, és talán nem túlzás azt mon-
dani, hogy az eddigi „csemetés” előadások kö-

zül most volt a legjobban megoldott a színpad 
átrendezése. Márpedig jónéhány alkalommal 
ez megtörtént az előadás alatt. 

A gyerekek szövegtévesztés vagy megaka-
dás nélkül, remekül megformálva karakte-
reiket, szemmel láthatóan élvezték a játékot. 
A közönség pedig vevő volt a darabra, amit a 
hosszú vastaps is jelzett az előadás végén. Az 
ifjú színészpalánták pedig minden másodpercét 
kiélvezték a sikernek.

Mihalusz Zoltán, a Csemetekert Gyermek-
színház vezetője elmondta, hogy sok munka 
van a gyerekek mögött, de végignézve az ar-
cukon egyértelmű, hogy minden egyes perc 
megérte, amelyet munkával töltöttek. A ren-
dező kiemelte: elsősorban a gyerekeknek jár a 

köszönet, akik rengeteget fejlődtek, 
de ahhoz, hogy mindez meg is való-
suljon, kellettek a háttérben segítők is. 
Így köszönetet mondott a jelmezekért 
Kuhárné Liza néninek, a sminkért és 
maszkokért Takács Lídiának, a zené-
ért pedig Petrik Balázsnak.  Mihalusz 
Zoltán hozzátette: ezúttal a társulat 
fele lépett színpadra, de kora tavasz-
szal újabb premier keretében a most 
nem szereplő fiatalok is újra színpad-
ra állnak.  

HA



12 KULTÚRA

Köszönjük, Mikulás!
Az idén is nagy sikert aratott a kisgyerme-
kek körében a Gyömrő 2000 Kör szervezé-
sében városunkba látogató Mikulás!

Az előkészületek során szorgos manókezek 
2500 csomagot készítettek, benne mindenféle 
finomsággal: mogyorót, narancsot, mandarint, 
szaloncukrot, csoki-Mikulást.

Délután 3 órakor az eskü térről indult a 12 
állomást érintő menet, mely a Művészeti Köz-
pont előtt ért véget, ahol este 7 órától – ismét 
nagy sikert aratva – interaktív műsorral várta 
a Mono Manó zenekar a gyerekeket.

Hálás köszönet azoknak, akik nélkül a 
rendezvény nem jöhetett volna létre: Új 
Halászkert Kft., Salánki Sándorné, Ban-

dika bolt, CBA West Shop, Centrum CBA, 
„Mindent 100 Ft-ért”,  Frizó hentes, Hudák 
Kereskedőház, MSzP helyi szervezete, Spar 
Magyarország Gyömrő, Marci savanyúság, 
Renato pékség, SunnyCom Bt., Nosztalgia 
Söröző, Aranykerék Vendéglő, Erdei Kál-
mán festékbolt, Erdei József, Hajzer Ma-
rika, Juhász Gábor, Horváth Sándor, Kru-
pa Teréz, Kovács méteráru, Gyömrő 2000 
Kör képviselői és bizottsági tagjai, Gyömrő 
Város Önkormányzata, valamint a sok ön-
zetlen segítő: a csomagoló manók, a kram-
puszok, a menet biztosításában részt vevők. 
És köszönet mindenkinek, aki bármilyen 
módon részt vállalt a Városi Mikulás útjá-
nak megszervezésében.
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2015. december 27-én, 17 órától a Hankó István Művészeti Központban
Meglepetés: Paprikás csirke! • Jegyek 2 900 Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban

Infó: hi.muvkozpont@gmail.com • 06/30 652 1052, 06/30 652 0690

2015. december 30-án, szerdán, 11 órától a Hankó István Művészeti Központban
Jegyek 1 300.- Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban. 3 éves kor alatt ingyenes!

Infó: hi.muvkozpont@gmail.com • 06/30 652 1052, 06/30 652 0690
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Badár Sándor 
 és Badár Tamás  

közös műsora
2016. január 20-án, szerdán 

19 órakor
a Hankó István Művészeti 

Központban

Jegyek 2 500 Ft-os áron 
megvásárolhatók elővételben 

a helyszínen, 
a www.tixa.hu oldalon  
és az előadás napján,  

a helyszínen.

Földes László Hobo előadása mesterei tiszteletére
2016. január 13-án, szerdán 19 órakor 
a Hankó István Művészeti Központban

Jegyek 2 500 Ft-os áron megvásárolhatók elővételben a helyszínen, 
a www.tixa.hu oldalon és az előadás napján, a helyszínen.

Hobo hármasoltárát József Attila költő, Jim Morrison, a The Doors énekese és dalszöveg-
írója, valamint Vlagyimir Viszockij színész, énekes, költő, a '60-as, '70-es évek orosz bálványa 
alkotják. A Kossuth-díjas énekes, dalszerző, szövegíró, színész, előadóművész, Földes László, 
Hobo előadásában a mesterek tiszteletére szólal meg. 
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UtóSzilveszteri táncest a Kristály Duóval!
2016. január 23-án, szombaton 17-23 óráig a Hankó István Művészeti Központban

Büfé, zene, tánc… • 800 Ft-os áron.
Belépőjegyek megvásárolhatók a művészeti központban  

Infó: 06-30/652-1052, 06-30/652-0690,  
hi.muvkozpont@gmail.com
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Értesítjük kedves 
látogatóinkat,  

hogy a  
Hankó István  

Művészeti Központ 
december 21. és 

január 3.  
között zárva tart.

A miértre egyszerű a válasz: hogy ne hagyjuk ve-
szendőbe menni a kertünkben keletkező energiát 
és tápanyagot. Az élet egy körforgás, a nyesedék, 
a levágott fű és a lombhulladék mind-mind értékes 
része birtokunk természetes körforgásának. Az, 
amit kirakunk a ház elé, elveszett forrás, melyet 
saját kertünkre is fordíthatunk.

A fák és bokrok metszése, a fű levágása, a le-
velek összegereblyézése, a komposztálás legne-
hezebb feladatai. Ezeket akkor is elvégezzük, ha 
a házunk elé rakjuk ki a zöldhulladékos zsákokat. 
De ha úgy döntünk, akkor munkánk egy kis oda-
figyeléssel saját hasznunkká válhat.

A közhiedelemmel szemben a komposzt és a 
komposztáló nem büdös, ha megfelelően helyez-
zük el, és betartunk néhány egyszerű szabályt. Ha 
nem teszünk ételmaradékot, hús és tejtermékeket, 
valamint állati ürüléket a komposztba, elkerülhet-
jük a kellemetlen szagokat.

Hogyan készítsünk komposztládát? Mennyibe 
fog ez kerülni? A komposztálás nem drága. Egy pár 
órás munkával 3-4 ezer forint befektetéssel épít-
hetünk magunknak évekig szolgáló komposztálót. 
Ehhez összesen négy darab használt raklapra van 
szükségünk és egy marék szögre, pár darab csavar-
ra. Egyesületünk tavasszal részletesen bemutatja, 
egy a kigye.gportal.hu-n is elérhető videó keretén 
belül, hogyan készítsünk szakszerűen, olcsón és 
gyorsan, esztétikus komposztálót kertünkbe.

Pontosan mit és hogyan komposztálhatunk? A 
kérdéssel, sorozatunk következő részében foglal-
kozunk, kövesse Ön is a zöld utat, tartson velünk! 

Ha kérdései vannak a témában, keressen 
minket bátran a kigye@irj.hu e-mail címen

Hallama János, KIGYE Egyesület

Miért és hogyan 
komposztáljunk saját 

kertünkben?
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Hulladékkezelési hírek
Decemberi ügyfélszolgálati rend!

Ügyfélfogadás Szt. Isván u. 31 szám alatt az 
ELMŰ irodában: 

2015 december 21-től – szünetel!

FIGYELEM!
Az ügyfélszolgálat az utcafronti irodából az ud-
var hátsó irodai épületébe költözött!

Az idei év utolsó ügyfélszolgálati napja decem-
ber 18-a!

2016.
Január 4-től megszokott nyitva tartás szerint 
üzemel.

Hétfőtől–szerdáig: 8–15.30-ig
csütörtök: 8–17-ig
péntek: 8–14.30-ig

2016 első negyedéves házhoz menő szelektív 
szállítási időpontok:

Január 15 • Február 19 • Március 25
Április 15

FENYőFA ELSzÁLLíTÁS
Figyelem!

Az egész város területéről az elszáradt fenyő-
fákat 2016. január 11-én, hétfőn szállítjuk el. 
Az autó reggel ½ 8-kor kezdi a gyűjtést. Kérünk 
mindenkit, hogy a jelzett időpontig tegye ki a 
portája elé a fenyőfát, mert nem áll módunkban 
visszamenni.

Téli közlekedésről
Utak tisztítása: Az idei télen az előző években 
megszokott rend szerint történik majd az utak tisz-
títása. A takarítási rendet az önkormányzat idevo-
natkozó rendelete szabályozza. A helyi rendelkezés 
szinte 100%-osan igazodik az országos rendelet-
hez. A rendelet fontosság szerint minden utcát ka-
tegóriába sorol. Elsőbbséget élveznek a fő közle-

kedési utak, melyek a város megközelítését illetve 
elhagyását segítik, mind személy- és tömegközle-
kedéssel. (Városunkban ezek az utak mind megyei 
kezelésben vannak, így semmilyen ráhatásunk, sőt 
jogkörünk sincs a tisztításukra). Következő lépcső-
ben következnek a főbb városrészeket összekötő 
gerincutak, kiemelten az intézmények előtti utak, 
útszakaszok. Majd a lejtős utak, útszakaszok kö-
vetkeznek. Ezeknek az útkategóriáknak a tisztítá-
sát végezzük korlátozás nélkül a leírt szabályozás 
szerint. Vannak olyan utak, útszakaszok, amelye-
ket csak jelentős hó esetén (15 cm-től) tisztítjuk. 
Ezek általában, keskeny, kisforgalmú mellékutak. 
Ezeken az utakon nem is biztos, hogy nagy ered-
ményt érnénk el a sózással, csak a környezetün-
ket terhelnénk. Ugyanis a hó olvasztásához a sózás 
önmagában nem elegendő. Szükséges a megfelelő 
hőmérséklet, lényeges mennyire árnyékos az út. A 
leglényegesebb, a forgalmi terhelés. Az olvasztást 
jelentős mértékben az autógumik végzik. Törik az 
útra szórt sót, és a gumi melegsége segíti az olva-
dási folyamatot. Tapasztalható, hogy a főutakon 
sózás után akár egy-két órával száraz az aszfalt, hi-
szen nagy a forgalmi terhelés. Olyan szakaszokon, 
ahol óránként néhány autó hajt át, még mindig fel-
fagyott havas az aszfalt.

Természetesen mindenki szeretné, hogy ha 
reggel kiáll az autójával, azonnal letakarított útra 
hajtson. Sőt, amerre közlekedik, mindenhol tisz-
ta legyen az úttest. Sajnos ez fizikai képtelenség, 
hiszen városunkban több mint 30 km út takarítá-
sát végzik gépeink (amely csak a fele a meglévő 
úthálózatunknak). Ennek az útmennyiségnek a 
teljes sózása: kiállással, tartálytöltéssel 5-8 óra 
(a rendelet 12-24 órát határoz meg). A takarítási 
időt lehetne egy kicsit gyorsítani. A legtöbb eset-
ben azonban a gépek munkáját akár hosszabb idő-
re is hátráltatják a gazdátlanul, útmentén hagyott, 
vagy rossz helyen, szabálytalanul parkoló autók. 
Kérünk mindenkit, hogy legyen körültekintő, és 
segítse munkánkat. Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kívánunk.
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Menesztették a férfi 
kézilabdacsapat edzőjét

Jó kezdés után rosszul zárta az őszi szezont 
a Gyömrő VSK felnőtt férfi kézilabda csa-
pata: utolsó három bajnoki mérkőzésükön 
vereséget szenvedtek. Bár összességében 
így is a tabella hatodik helyén zárták az 
őszt, a szakosztályvezetés végül menesztet-
te Kiss Sándor vezetőedzőt. A szezon elején 
érkezett szakember helyére még nem nevez-
tek ki új trénert. A játékosokat alapvetően 
meglepte a döntés. Hogy kivel kezdik meg 
a felkészülést a tavaszi szezonra, egyelőre 
nem lehet tudni. 

A felnőtt női együttes 
háza táján személyi válto-
zások nem történtek, bár 
azt nem mondhatni, hogy 
olyan nagyon jól szerepel-
tek volna ősszel. Kilenc 
mérkőzésen három győze-
lem és két döntetlen mellett 
négyszer vereséget szen-
vedtek, így nyolc ponttal 
a hetedik helyen állnak. 
Igaz, csak két pontra van 
az ötödik pozícióban talál-
ható Tököli csapat, de na-
gyon kemény tavasz vár a 
lányokra, hogy ha feljebb 
szeretnének lépni a tabel-
lán. Ebben segíthet, hogy 
remélhetőleg teljes értékű 
munkát végez majd Va-
lenta Eszter, aki az őszi 
szezon nagy részét sérülés 
miatt kihagyta, illetve ta-
lán sikerül tehermentesí-
teni a beállós pozícióban 
Török Rékát, aki sokszor 
egyedül őrlődött az ellen-
fél falában. 

Junior vonalon azért már van ok az öröm-
re! A női junior együttes nyolc győzelemmel 
és egyetlen vereséggel remek teljesítményt 
nyújtva áll a második helyen. Csak a listave-
zető Pázmánd-Gárdonytól kaptak ki. A férfiak 
junior csapata két vereség mellett öt alkalom-
mal győztesen hagyta el a pályát, így az igen 
előkelő harmadik helyen állnak a bajnokság 
félidejében. 

A remélhetőleg minden csapat számára si-
keres folytatás 2016. február 21-én esedékes.

Hauser Antal
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A középmezőnyben telelnek  
a gyömrői focisták

November végén befejeződtek a Pest Me-
gyei Labdarúgó bajnokság II. osztályának déli 
csoportjában zajló őszi küzdelmei. Az UFC 
Gyömrő csapata a hetedik helyen zárt, 23 meg-
szerzett ponttal. Lehetett volna több is, hisz a 
szezon első szakaszában még a dobogón állt 
az együttes, majd több vereséget követően a 
középmezőnybe csúsztak vissza. Jól kezdtek 
a gyömrői fiúk, hiszen az első négy forduló-
ban nyolc pontot gyűjtöttek. Az első vereséget 
az ötödik játéknapon szenvedték el. Játszottak 
több igazán jó meccset, nyertek rangadókat, 
de az őszi szezon végére elfogyott a lendü-
let. A 12. fordulóban hazai pályán vereség a 
Felsőpakonytól, majd egy 6-3-mas zakó Da-
bason, végül az utolsó két meccsen egyaránt 
0-0 előbb Sóskút, majd Százhalombatta ellen. 

Ahogy a hivatalos oldalukon írták: a támadó-
játékból hiányzott a tavaszi lendület. Persze ha 
részletesen nézzük a tabellát, akkor láthatjuk, 
hogy az ötödik három, míg a negyedik helye-
zett együttes is csak hat pontra van, így egy 
jó tavaszi szerepléssel oda lehet férni a dobo-
gó közelébe. Azt is hozzá kell tenni, hogy mi-
vel új csoportba került az együttes, több olyan 
csapat is volt a szezon elején, akiket nem is-
mertek korábban. Innen nézve bizakodásra ad 
okot az őszi végeredmény. 

Az őszi szezon legeredményesebb gyömrői 
játékosa a 11 gólig jutó Horváth László Dá-
vid. 

A csapattal kapcsolatos friss híreket, beszá-
molókat a www.ufcgyomro.hu oldalon olvas-
hatnak.                                                       HA

A gyömrői kéményseprők  boldog új évet, és nagyon sok szerencsét kívánnak a Tisztelt 
lakosságnak! Probléma vagy még elmaradt ellenőrzés esetén kérjük hívjanak minket 
bizalommal.

 Elérhetőségeink: Wahab Raszul   06-70-249-14-66   vagy   06-29-267-243     
                             Onodi László      06-70-776-79-13  vagy    06-29-332-829



20

GYÖMRő
Közéleti és információs magazin 2015/12

Felelős kiadó: SIGNAL Média és Informatika Nonprofit Kft. 
Főszerkesztő: Király Erzsébet • Nyomda: Pannónia Nyomda Kft.

Megjelenik 6000 példányban
***

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

Megújul a Gyömrő újság!
Januártól alap-
jaiban változik 
meg a Gyömrő új-
ság. A változás és 
megújulás minden 
szegmenst érint, a 
külalaktól kezd-
ve a tördelésen 
át a tartalomig. 
Az első 2016-os 
lapszám már na-
gyobb, A/4-es for-

mátumban jelenik majd meg. Minden oldal 
színes marad, ahogy az eddig megszokott 
fejléc is változatlanul szerepel majd a cím-

lap tetején. Az egész lapban a gyömrői cí-
mer színei dominálnak majd, így adva egy 
karakteres külsőt a kiadványnak. Valódi új-
ság lesz ez, a címlap megjelenésétől kezd-
ve a belső oldalak tördeléséig. 

A tartalmat tekintve próbálunk még infor-
matívabbak lenni. Több interjút olvashat-
nak majd, a lehetőségeinkhez képest min-
den fontos hírről, eseményről beszámolunk. 
Ahogy eddig, úgy ezután is teret kapnak a 
nevelési-oktatási intézmények és a helyi 
sportolók is. Állandó rovatokkal jelentke-
zünk, bízva abban, hogy hónapról-hónapra 
örömmel olvassák majd a megújult Gyömrő 
Magazint! 

„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”

Minden kedves eddigi és jövőbeni 
vendégünknek kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, boldog új 
esztendőt kívánunk!

Hankó István  
Művészeti Központ dolgozói

1JANUÁR

MESÉLŐ UTCANEVEK

Utcanév-történeti rovatunk ban meg-
ismerhetik utcáink névadóinak élet-
pályáját, sze repét a történelemben.     
Utcanév-történeti rovatunk ban meg-
ismerhetik utcáink névadóinak életpá-
lyáját, sze repét a történelemben.            

14. oldal 

Táncsics Mihály utca

Lakossági fórum – 5. oldal Több mint foci – 20. oldal

2. 
oldal

3. 
oldal

13. 
oldal

5. 
oldal

16. 
oldal

10. 
oldal

MÁRTON NAPI LIBAHAJTÓ 
A GYÖMRÕI TÁJHÁZBAN
12. oldal

MÁRTON NAPI LIBAHAJTÓ 
A GYÖMRÕI TÁJHÁZBAN
12. oldal

Teljesen megújul  
a házasságkötő terem

2016 JANUÁR

Napelem park épül 
Gyömrőn!

Bursa Hungarica –
Ismét lehet pályázni

Folytatódott a politikai 
kerekasztal

Ünnepelt a Rákóczi
iskola

Biztonságos Gyömrő! 
Rendőri vezetők értékeltek


