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Mezey Attila, polgármester

Harcba indulunk a postáért!
Igazán mozgalmas, dolgos hétköznapokon és hétvégéken vagyunk 
túl városunk életében. Volt bőven rendezvényünk is ebben a hónap-
ban, és az önkormányzatban is rengeteg feladatot tartogatott a 
június.

Örömmel számolhatok be arról, 
hogy a képviselő-testület nyugodt 
légkörben, a feladatokra koncent-
rálva dolgozik. Fontos dolog ez, 
mert a felelősen végzett testületi 
munka meghatározza városunk 
közéletét és fejlődését. A csak-
nem két hónapja betöltött hivata-
lomban legfontosabb célom, hogy 
jól és eredményesen végezzem a 
munkámat. Nagyon örülök annak, 
hogy ebben nemcsak a teljes kép-
viselő-testületre támaszkodhatok, 
hanem magam mögött tudhatom 
a Gyömrő 2000 Kör csapatának 
támogatását is.

Az önkormányzati munkában 
napi szinten feladatot jelentett az 
állami irányítás alá került kaotikus 
hulladékszállítás millió problémája, 
az intézmények szeptemberre ese-
dékes bővítése, a Tófürdő megnyi-
tása, de még olyan kisebb, mégis 
fontos dolgok is, mint például az 
idén először végzett szúnyogirtás 
megszervezése.

Mostani cikkemben azonban 
csak egy témára szeretnék kon-
centrálni. Van sok jól működő szol-
gáltatás városunkban, azonban 
van rossz is. Nincs olyan terület, 
amelyre több panasz érkezne, mint 
a postai szolgáltatásra. Iszonyú 
hosszú a sorban állási idő, kicsi 
az ügyféltér, kevés ablak működik, 
és még hosszan lehetne sorolni a 
jogos problémákat. Félreértés ne 
essék, véletlenül sem a gyömrői 
posta dolgozóit szeretném hibáz-
tatni, sőt. Tudom, hogy ők örülné-
nek a legjobban egy bővítésnek. A 
problémák oka egyértelmű: váro-
sunk kinőtte a régi postahivatalt. 
Gondoljanak bele! A helyi posta, 
mely mintegy húszezer embert 
szolgál ki, gyakorlatilag egy csa-
ládi ház méretű épületben műkö-
dik. Városunk lakosságszáma az 
elmúlt tizenöt évben csaknem meg-
duplázódott, a posta azonban sem-
mit sem bővült. Már régen kinőttük, 
így elengedhetetlen a fejlesztés. 

A feladat tehát nyilvánvaló, el 
kell érnünk a postai szolgáltatás 
bővülését. A posta nem önkor-
mányzati befolyás alatt működik, 
azonban polgármesterként szeret-
nék mindent megtenni azért, hogy 
megoldjuk a problémát. Ehhez 
szeretném most ismét városunk 
lakosságának a segítségét kérni. 
Újra a bevált módszert alkalmaz-
nánk, amely az egészségháznál 
már jól működött. A minisztérium-
mal és a posta vezetésével foly-
tatandó tárgyalások megkezdése 
előtt szeretném, ha városunk fel 
tudna mutatni egy jelentős lakos-
sági igényt, amely mellett a dön-
téshozók nem mehetnek el szó 
nélkül. Szeretném, ha a tárgyalá-

Mezey Attila  
Facebook 
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sokon a lobbizásom alatt felmutat-
hatnám, hogy ennyi és ennyi lakos 
fejezte ki elégedetlenségét, és kéri 
a probléma megoldását.

Létrehoztam ezért egy interne-
tes petíciót, melyet már elektroniku-
san eddig is nagyon sokan aláírtak. 
Ennek a petíciónak az aláírására 
kérek most mindenkit. Ezt megtehe-
tik elektronikus formában, ha fellép-
nek hivatalos polgármesteri Face-
book oldalamra (facebook.com/
MezeyAttila), ahol megtalálják a petí-
ció eléréséhez szükséges linket. Aki-
nek nincs lehetősége elektronikus 
aláírásra, gyűjtőíveken is aláírhatja 
munkaidőben bármikor a városháza 
portáján. További aláírásgyűjtő íve-
ket helyezünk el helyi közértekben, 
melyek listáját a cikk alatt olvashat-
ják. Kérem városunk lakosságát, 
hogy mutassuk meg, mekkora igény 
is áll a posta bővítése mellett!

A helyzetre két út kínál megoldást. 
Az egyik: a jelenlegi épület jelentős 
átépítése, bővítése, parkolóhelyek 
kiépítése, mivel jelenleg egy par-
kolóhelye sincs a postának. A terü-
let erre adott az ingatlanon. Biztos 
vagyok benne, hogy nem a vendég-
látóhely üzemeltetése a posta udva-
rának legmegfelelőbb hasznosítása. 
A néhány éve épült, új monori posta 
többszöröse a gyömrőinek. Pont 
egy ilyen léptékű fejlesztésre van 
szüksége városunknak is.

A másik lehetőség egy új, máso-
dik postahivatal építése a város 
másik részén, mely tehermentesíti 
a jelenlegit, és így megoszlana az 
ügyfélforgalom. Mindkét út jó meg-
oldás. Ezt szeretném kezdemé-
nyezni a döntéshozókkal folytatandó 
egyeztetéseken, és ehhez kellenek 
a minél nagyobb számban össze-
gyűjtött aláírások. Bízom benne, 

hogy az önkormányzat befolyásá-
nak súlya és a város lakosságának 
véleménye elegendő erőt képvisel 
célunk eléréséhez, és remélem, 
minél előbb arról számolhatok be, 
hogy megoldódik a jelenlegi áldatlan 
helyzet. Kötelességemnek érzem 
ezt megpróbálni, és köszönöm, ha 
ebben segítik a munkámat.

Aláírásgyűjtő pontok:
Fábián Közért (Liszt Ferenc ��
utca – Táncsics út sarok)
Vágóhídi CBA (Liszt Ferenc ��
utca – József Attila utca 
sarok)
CBA West Shop (Táncsics ��
út 75.)
Zöldség – Gyümölcs Üzlet ��
(Postával szemben)
Miklós CBA (Eskü tér)��

Dr. Mezey Attila, polgármester
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Új zöldhulladék szállítási 
szolgáltató és óvodai bővítés
Testületi hírek

gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az elmúlt idő-
szakban rendes és rendkívüli üléseken az alábbi fontosabb dönté-
seket hozta:

A képviselő-testület elfogadta ��
a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 
2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, amelyben 
a többi között kitért a tava-
lyi évben felmerült költségek 
közül a vasútállomás fenntar-
tásának, a gyömrői helyi járat 
működtetésének, valamint a 
Káptalanfüredi Ifjúsági Tábor-
ral kapcsolatos feladatok költ-
ségeire.

Az államháztartási törvény ��
alapján a 2016. költségvetési 
év lezárása után a képvise-
lő-testület elfogadta a május 
31-ig kötelezően elkészítendő 
zárszámadási rendeletet, 
amely az előző év költségve-
tésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló. A rendelet össze-
veti a tervezett és a ténylege-
sen megvalósult bevételeket 
és kiadásokat. A város kiadá-
sai között szerepelnek a műkö-
dési költségeken túl a beruhá-
zások és fejlesztések költsé-
gei, amelyekbe beletartozik a 
város óvodáinak és iskoláinak 
eszközbeszerzései mellett pél-
dául a Fekete István Általános 
Iskola tetőfelújítása, valamint 
a Házasságkötő terem teljes 
belső újjáépítése is.

A gyömrői bölcsőde intézmény-��
vezetője 2017. augusztus 1-től 
ismét Dobossyné Molnár Vero-

nika lesz, miután elfogadták a 
Bölcsőde és Gyermekközpont 
vezetői felhívására egyetlen 
pályázóként benyújtott pályá-
zati anyagát. A harmadik veze-
tői ciklusát kezdő intézmény-
vezető megbízatása határozott 
ideig, 2022. július 31-ig terjedő 
időtartamra szól.

Döntés született a közbeszer-��
zési eljárás keretében kiírt 
zöldhulladék elszállítására és 
kezelésére vonatkozó pályá-
zat elfogadásáról is. A közbe-
szerzési kiírásra két ajánlat 
érkezett, amely során a bíráló 
bizottság az „ÖKOVÍZ” Nonpro-
fit Kft. mellett döntött. Az elmúlt 
időszakban több fennakadás is 

történt a hulladékok elszállítá-
sával kapcsolatban, amelyről 
az önkormányzat folyamatosan 
tájékoztatja a szállítással meg-
bízott szolgáltatót. A hulladék-
szállítással kapcsolatos infor-
mációkról egy külön cikkben 
adunk tájékoztatást.

A képviselő-testület jóvá-��
hagyta a Bóbita, Arany- és 
Fejlesztő Óvoda alapító okira-
tának módosításáról szóló 
előterjesztést, amelyre egy új 
csoportszoba kialakítása miatt 
volt szükség. Az utóbbi időben 
a városba költöző és gyerme-
ket vállaló fiatal lakosság igé-
nyeinek kiszolgálása érdeké-
ben kapacitásbővítés szüksé-
ges, hogy további óvodai férő-
helyeket tudjunk biztosítani a 
kisgyermekes családoknak.

BZs
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Játszótérfejlesztések
A játszóterek kérdését mindig 
kiemelt figyelemmel kezeltük váro-
sunkban. Véleményem szerint 
ezek a közösségi terek nagyon fon-
tos elemei városunknak. nemcsak 
elsődleges feladatukat betöltve 
nyújtanak kellemes kikapcsoló-
dást a gyermekeknek, de találko-
zási pontokat jelentenek szülők-
nek, gyermekes családoknak.

Biztos vagyok benne, hogy nagyon 
sok ismeretség és családok közötti 
barátság indult már játszótéri talál-
kozásokból. Szerettük volna az idén 
is, ha tovább tudjuk fejleszteni váro-
sunk játszótereit, illetve tovább növe-
kedne új játszótér építésén keresztül 
az ilyen közösségi terek száma.

Az elmúlt hónapban megkezdődött 
a Piac tér mellett, a Liget Lakópark-
ban egy új játszótér építése, mely az 
elhelyezett szép és modern játékok 
kiépítését, valamint a tér bekerítését 
követően rövidesen megnyitja kapuit 
a gyermekek és családok előtt. Ter-
mészetesen ez a játszótér sem csak 
a környéken lakó gyermekeket várja 
majd, hanem a város minden lakosá-
nak nyitva áll.

Új játékkomplexumokkal bővült 
az Eskü téri játszótér is, mely így 
minden évben egy-egy újabb játék 
elhelyezésével folyamatosan fej-
lődik. A jövő hónap végére érke-
zik meg a Petőfi telepi buszforduló 
melletti játszótérre is egy újabb 
játékkomplexum.

A városvezetés részéről továbbra 
is körültekintő figyelemmel kísérjük a 
játszóterek állapotát, a településüze-
meltető cég pedig igyekszik folyama-
tosan megőrizni a játékok állapotát 
és a játszóterek jó színvonalát.

Dr. Mezey Attila
polgármester

Nyári szünet  
a Polgármesteri Hivatalban

A Polgármesteri Hivatal  
2017. évi munkarendjének nyári  

igazgatási szünete

2017. július 10 – július 14-ig
valamint

2017. augusztus 7 – 11-ig
tart.
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Önkormányzatunk is 
fizet, több rendőr lesz 
nyáron Gyömrőn

Városunk szerencsére kimagaslóan jó közbiztonsággal büszkélked-
het. Mint arról már a legutóbbi lapszámban is írtunk, az elmúlt két 
év viszonylatában több mint 50%-kal csökkent a gyömrőn elkövetett 
bűncselekmények száma. nagyon szeretném, hogyha ezek a ked-
vező mutatók tovább javulhatnának, éppen ezért kiemelten fontos a 
nyári időszakban a megerősített rendőri jelenlét.

Strandszezonban városunkba, 
főleg a városközpontba és a Tófür-
dőre több tízezer látogató és ven-
dég érkezik, és ugyancsak renge-
tegen látogatnak el évente tízez-
res létszámban a nyári szabadtéri 
szórakozóhelyekre is. Szeretném, 
hogyha városunk közbiztonsága 
ebben az időszakban is kifogás-
talan lenne. A Gyömrői Rendőrőrs 
is megerősített szolgálattal készül 
erre az időszakra, emellett pedig 
városunk önkormányzata anyagi-
lag is szerepet vállal abban, hogy 
több rendőr teljesítsen szolgálatot 

a három nyári hónapban városunk-
ban.

Ennek érdekében szerződést 
kötöttünk a Pest Megyei Rendőr-
kapitánysággal úgynevezett sza-
badidős rendőrök önkormányzat 
által finanszírozott szolgálatba állí-
tására. Az erre vonatkozó szerző-
dést ünnepélyes keretek között 
írtuk alá Zahorecz Sándor rendőr 
alezredessel, a Monori Rendőrka-
pitányság vezetőjével. A megálla-
podás keretében az önkormányzat 
által kért időpontokban, elsősorban 
hétvégente, illetve az esti, éjszakai 

órákban több rendőr teljesít szol-
gálatot a városban. A nagyobb lét-
szám mellett további előny, hogy 
az így szolgálatba állított rendőrök 
kizárólag az általunk megjelölt 
területeken teljesítenek szolgála-
tot, nem vezényelhetőek el szolgá-
latteljesítési helyükről máshova.

További kérés volt a kapitányság-
vezetőhöz, illetve városunk rendőr-
parancsnokához, hogy lehetőség 
szerint – főleg a turizmus szem-
pontjából frekventált időszakban – 
minél többször teljesítsenek szol-
gálatot városunk kerékpáros rend-
őrei is. Tovább működik emellett 
(ugyancsak önkormányzati támo-
gatással) az elmúlt években is már 
jól bevált strandrendőri szolgálat. 
Remélem, hogy a rendőrséggel való 
kiváló együttműködés révén, vala-
mint önkormányzatunk anyagi sze-
repvállalásának köszönhetően idén 
még biztonságosabb lesz a nyári 
időszak városunk lakosainak és a 
hozzánk érkező turistáknak is.

                 Dr. Mezey Attila
polgármester
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Tájékoztató a hulladékok 
elszállításának rendjéről

A hulladék, így a kommunális, a 
szelektív és a zöldhulladék szállí-
tására, valamint a lomtalanításra 
városunkban az „ÖKOVÍZ” Non-
profit Kft. jogosult közszolgáltató-
ként, a Gyömrői Településfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft. pedig 
alvállalkozóként a szállításért és a 
helyi ügyfélszolgálat üzemeltetésé-
ért felel, de az irányítás a közszol-
gáltató kezében van. Sajnos az új 
rendszer még nem alakult ki telje-
sen, de az önkormányzat minden 
tőle telhetőt megtesz, hogy zökke-
nőmentes legyen az átállás és a 
hulladékszállítás is.

A háztartási hulladék szállí-
tásában nem történt változás az 
eddigi rendhez képest. A város 
egyes körzeteiben a megszokott 
napon szállítják el az ingatlan elé 
kihelyezett kukákból a hulladékot. 
Felhívjuk azonban a lakosok figyel-
mét, hogy a hulladékgyűjtő autó-
nak nincs menetrendje, az elszál-
lítás ideje az autó kiürítésének 
függvényében alakul, így a közel-

múltban tapasztalt eltérő szállítási 
idő is ennek köszönhető. Éppen 
ezért kérjük, hogy a kellemetlen-
ségek elkerülése érdekében reg-
gel 5:30 előtt legyenek szívesek 
kihelyezni a kukát, mert a hulla-
dékgyűjtő elhaladása után kitett 
szemetet a szolgáltatónak nem áll 
módjában elszállítani.

A szelektíven gyűjtött hulladék 
elszállítása is a korábban megszo-
kott rend szerint történik. A szelektí-
ven gyűjtött újrahasznosítható cso-
magolási hulladékokat (pl. papír, 
műanyag, fém, italos karton) a ren-
delkezésre bocsátott sárga színű 
zsákban keverten kell összegyűjteni 
és kihelyezni az ingatlan elé. A sze-
lektív gyűjtésre a szolgáltató által 
kijelölt sárga zsákokon kívül bármi-
lyen más átlátszó zsák is megfelelő. 
Amennyiben a zsákok nem csupán 
a megfelelő szelektíven gyűjtött hul-
ladékot tartalmazzák, a szolgáltató 
megtagadhatja azok elszállítását. 

Elméletileg a szelektív hulla-
dék begyűjtésével egyidejűleg a 

szállítók a kihelyezett zsákokkal 
megegyező számban cserezsá-
kot helyeznek el a postaládákban, 
azonban jelenleg a zsákok gyár-
tás alatt vannak. Kérjük, hogy azok 
elkészüléséig átlátszó műanyag 
zsákban helyezzék ki a szelektív 
hulladékot. Az új zsákok elkészü-
lése után szükség esetén a kapott 
zsákok számán felül alkalmanként 
további öt darab zsák vehető át 
ingyenesen a Gyömrői TÜF Non-
profit Kft. irodájában ügyfélfogadási 
időben, amennyiben bemutatják a 
hulladékszállítási közszolgáltatás 
díjának utolsó befizetett számlá-
ját. kérjük, a szállítási napokon 
a szelektív hulladékot tartalmazó 
zsákokat is reggel 5:30 előtt 
helyezzék ki.

A zöldhulladék szállításá-
ban jelentős változások történtek. 
Korábban az „ÖKOVÍZ” Nonprofit 
Kft. által forgalmazott, fizetős zsá-
kok voltak kijelölve a zöldhulladék 
elszállítására. 2017. június 1-től az 
előzetes információkkal ellentétben 

Az utóbbi időben számtalan kérdés érkezett a város lakosaitól az önkormányzathoz az új hulladék-
szállítási szolgáltatással kapcsolatban. A kérdések és a bizonytalanság oka, hogy az állam kivette az 
önkormányzat kezéből a korábban saját üzemeltetésben lévő hulladékszállítási szolgáltatást, és már 
egy külsős cég végzi a feladatot.



8 GYÖMRŐHULLADÉKSZÁLLÍTÁS

a szolgáltató díjmentesen bizto-
sítja a zöldhulladék gyűjtésére 
szolgáló lebomló műanyag zsá-
kokat, ezek lakossági visszajelzé-
sek szerint azonban sok háztar-
tásba nem jutottak el. Amennyiben 
valamilyen oknál fogva a háztartás 
nem, vagy nem elegendő számú 
zsákot kapott, akkor szükség ese-
tén alkalmanként öt darab zsák igé-
nyelhető a Gyömrői TÜF Nonpro-
fit Kft. irodájában a már korábban 
említett feltételek mellett.

A levágott füvet, lágyszárú növé-
nyeket és faleveleket a szolgáltató 
a kiadott lebomló műanyag zsá-
kokban szállítja el. Az egyéb fás 
szárú zöldhulladékot legfeljebb 70 
centiméteres kötegekbe kell össze-
kötni, és a zsákok mellé kihelyezni. 
Nagyobb csomagot nem szállítanak 
el. Háztartásonként maximum fél 
köbméter zöldhulladék elszállítása 
biztosított alkalmanként. A zsá-
kokat és a fás szárú kötegeket 
a gyűjtési napokon ugyancsak 
reggel 5:30-ig kell kihelyezni az 
ingatlanok elé. Amennyiben a zsá-
kok nem csupán zöldhulladékot tar-
talmaznak, a szolgáltató megtagad-
hatja a kihelyezett zsákok elszál-
lítását. A begyűjtéssel egyidejűleg 
a kirakott zsákokkal megegyező 
számban cserezsákot helyeznek el 
a postaládákban.

A lomtalanítással kapcsolatban 
történt az egyik legnagyobb válto-
zás az idei évben. Az eddig meg-
szokott elszállítási rend megszűnt, 
helyette a szolgáltató évente ingat-
lanonként egy alkalommal, úgyne-
vezett házhoz menő rendszerben 
végzi a lomtalanítást. Ez azt jelenti, 
hogy az ingatlan tulajdonosa a szol-
gáltatóval egyénileg egyeztetve kéri 
a lomok elszállítását ingatlana elől. 
Lomtalanítás a háztartásban feles-
legessé vált használati tárgyakra, 
eszközökre, bútorokat vonatkozik. 

A nagydarabos lomok, pl. bútorok 
kivételével az egyéb hulladékot 
bezsákolva, kötegelve szállítja el a 
szolgáltató. Fontos, hogy

gally, salak, trágya, szalma, ��
egyéb növényi és állati hulla-
dék;
építési hulladék, egyéb ipari ��
hulladék;
veszélyes elektronikai készü-��
lék (pl. TV-készülék, hűtő-
gép…);
veszélyes hulladék (pl.: gumi-��
abroncs, akkumulátor, festé-
kes doboz, kátrány szárma-
zék…);
illetve a heti hulladékszállítás ��
körébe tartozó háztartási, vala-
mint gazdálkodói tevékenység-
ből származó hulladék
nem tartozik a lomtalanítás 

körébe, így azt nem szállítják el.
A hulladékszállítással kapcsolatos 

további kérdések felmerülése ese-
tén kérjük, hogy keressék a Gyömrői 
TÜF munkatársait a megadott elér-
hetőségeken, akik készséggel állnak 
a lakosok rendelkezésére.

gyömrői településfejlesztő és 
Üzemeltető nonprofit kft.

Gyömrő, Táncsics Mihály út 65.
Szemétszállítás ügyintézés:

Hétfő: 13:00–17:00
Szerda: 8:00–15:30

Telefon: 06-29/331-920
Email: kht@gyomro.hu

 
lomtalanítás megrendelés:

2700 Cegléd, Pesti út. 65.
Telefon:06-53/500-152,  

06-53/ 500-153
Fax: 06-53/505-566
Web: www.okoviz.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Hétfő: 8:00–20:00

Kedd - Csütörtök: 8:00 - 15:00

BZs

Településképi 
arculati 
kézikönyv 
és rendelet 
készítése 
városunkban

2017. július 3-án, hétfőn 18 óra-
kor tájékoztatót és lakossági 
fórumot tartunk a településképi 
arculati kézikönyvvel és a tele-
pülésképi rendelet készítésé-
vel kapcsolatban a Hankó István 
Művészeti központban.

A településkép védelmének érdeké-
ben városunk településképi arculati 
kézikönyvet készít, melynek célja, 
hogy meghatározza a város jellem-
zőit, értékeit, eltérő karakterű tele-
pülésrészeit, majd eszerint építé-
szeti ajánlásokat fogalmazzon meg 
szöveges és képi formában az egy-
séges településképhez való illesz-
kedés céljából. A településképi ren-
delet az arculati kézikönyv alapján 
készül el.

A rendelet szerint a lakosok a 
településképi arculati kézikönyv és 
a településképi rendelet készíté-
sével kapcsolatban előzetes véle-
ményt, észrevételt, javaslatot tehet-
nek, melyet benyújthatnak papír 
alapon a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a helyi Főépí-
tésznek címezve a Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Irodájához vagy a 
foepitesz@foepiteszitarsulas.hu 
és a pmhiv@gyomro.hu e-mail 
címre, továbbá elmondhatnak szó-
ban a lakossági fórumon.
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24 órás vérnyomásmérő készüléket adományo-
zott gyömrő Város Önkormányzata a városi nyug-
díjas klubnak, amely nagyon fontos diagnosztikai 
eszköz, viszont eddig csak hosszú várólistára fel-
kerülve lehetett hozzájutni. 

A nyugdíjas korosztálynak a legfontosabb, hogy mielőbb 
elvégezzenek egy ilyen vizsgálatot, és gyorsan megkap-
ják az eredményeket egészségük megőrzése és javítása 
érdekében. Az új eszköz biztosításával így már várólista 
nélkül elérhető számukra a gyors kivizsgálás.

A háromszázezer forint értékű készüléket Dr. Únyi 
Zsuzsanna főorvosnő vette át használatra. A nyugdí-
jas klub tagjai az ő rendelésén vehetik igénybe az új 
vérnyomásmérőt.

Remélhetőleg az új készüléknek köszönhetően 
rövidül a várólista, ami a város többi lakosának is ked-
vező.                                                                    BZs

KÖRNYEZET

Orvosi eszközt kaptak városunk nyugdíjasai

Légi szúnyogirtás Gyömrőn
Idén városunkban jóval több szú-
nyog észlelhető, mint az elmúlt 
években. Ennek oka a szúnyogok 
számára kedvezően alakult tava-
szi, csapadékos időjárás. Otthon a 
kertekben, de a városközponti par-
kokban vagy a Tófürdő körül is igen 
kellemetlen a rengeteg kis vérszívó 
jelenléte.

Szeretnénk, ha városunk lakos-
ságát, valamint a Tófürdőre és a 
parkokba érkező vendégeket nem 
gyötörnék a szúnyogok. Több 
panasz is érkezett az elmúlt idő-
szakban, hogy az önkormányzat 
tegyen valamit a probléma meg-
oldása érdekében, ezért városunk 
idén először légi szúnyogirtást ren-
delt meg, mivel a kertes házakkal 
borított övezetekben csak így lehet 
hatékonyan védekezni a vérszívó 
rovarok ellen. A légi védekezésen 
kívül a Tófürdő körül és a parkok-
ban a sűrű lombozat miatt földi, 
úgynevezett meleg ködöléses eljá-
rással egészítettük ki a kezelést.

Az irtásra június 22-én a délutáni 
és a koraesti órákban került sor. 

Ebben az időszakban sokan lát-
hatták, hogy a repülőgép viszony-
lag alacsonyan, többször elhaladt 
városunk felett. A kezelés a város 
területének zömét érintette, de kie-
melten a tavak körüli területeken 
zajlott, mivel a rovarok innen ter-
jednek szét a város többi részébe.

A repülőgépes permetezés telje-
sen veszélytelen, csak a szúnyo-
gokra van hatása. Az ilyen módon 
történő szúnyogirtás országszerte 
engedéllyel, szinte naponta vég-
zett eljárás. A lakosság részéről 
nem volt szükséges semmilyen 
teendő vagy óvintézkedés, a szer 

az emberek, melegvérű állatok 
szervezetének működésére egyál-
talán nincs befolyással, csak a szú-
nyogokra hat, és néhány óra alatt 
lebomlik.

Bízunk benne, hogy a kezelést 
követően sokkal kevesebb szúnyog 
fogja zaklatni városunk lakosságát. 
Ha az egyszeri irtás nem lesz ele-
gendő, akkor a nyár folyamán meg-
ismételjük a kezelést. Mivel a szú-
nyogok folyamatosan szaporod-
nak, és a lerakott petékből gyorsan 
repülő rovarok lesznek, ezért szük-
ség lehet újabb gyérítésre.

BZs
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Esik eső, csepereg?
Csapadékvíz elleni intézkedéseket kellett tennünk az elmúlt esős 
időszakban, amely során a Bajcsy Zsilinszky út páratlan oldalán, az 
Annahegyi úttól péteri felé vízmű dolgozóink segítségével nagynyo-
mású géppel átmostuk az átereszeket. így próbáltuk tehermentesí-
teni lakosainkat a szinte teljesen eldugult kapubejárók alatti átere-
szek sziszifuszi takarítási munkája alól. 

A Kastélydomb lakópark feletti 
szántóföldnél visszaállítottuk a víz-
fogó árkot, amelyet valaki illegáli-
san betemetett. A Spar parkolójánál 
lévő áteresz tisztítása során nagy 
mennyiségű PET palack került ki 
a csőből, és megrökönyödésünkre 
több nagyméretű ruhadarab is. Saj-
nos itt nem tudtunk sikert elérni, 
mert a tisztítási munka folyamán 
súlyos kivitelezési hibát találtunk, 
amely miatt vizsgálatot kezdemé-
nyeztünk.

Folyamatosan haladunk az 
árkok, átereszek ellenőrzésével. 
Ahonnan lakossági bejelentést 
kapunk, regisztráljuk, és szakmai 
sorrendben – munkaerő és mun-
kagép rendelkezésre állás függvé-
nyében – igyekszünk a problémát 
mihamarabb elhárítani, lakosaink 
segítségére lenni.

A Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Monor Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltsége felhívást 
adott ki a vízelvezetők karbantar-
tására, a várható vízkárok megelő-
zése érdekében. Az ingatlanok-
kal határos árkok karbantartása, 
a vízelvezetés biztosítása lakos-
sági feladat. A köztisztasági ren-
delet alapján az ingatlan oldalha-
tárai és a közúti gépjármű közle-
kedésre szolgáló szilárd burkolatú 
út közötti, kiépített vagy kiépítetlen 
terület gondozásáról, tisztán tartá-
sáról, a nyílt árok és annak részei 
(csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz 
tartozó összefolyók, kapubejárók 
átereszei) takarításáról, az ezeket 

érintő növények vágásáról, össze-
gyűjtéséről és a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladék eltávolí-
tásáról az ingatlan tulajdonosának 
vagy használójának kell gondos-
kodnia. A katasztrófavédelmi felhí-
vás arra figyelmeztet, hogy a víz-

károk megelőzése érdekében az 
ingatlantulajdonosok és -haszná-
lók tegyék meg a szükséges intéz-
kedéseket a csapadék- és belvíz-
elvezető rendszerek, árkok, pata-
kok karbantartására, tisztítására. 
A munkálatok mielőbbi megkez-
dése a várható heves nyári eső-
zések, esetleges áradások miatt 
fontos. Az árkokból, patakmeder-
ből és a mederoldalból (partfal) az 
oda nem való növényzetet (gazok, 
cserjék, stb.), egyéb törmeléket el 
kell távolítani, a víz szabad útját 
biztosítani kell.

Hodruszky lajos
polgárvédelmi referens
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Figyelem! Lakó-pihenő övezet!
Itt a nyár, vége az iskolának is, 
egyre több gyermek, gyalogos, 
babakocsit toló anyuka jön ki az 
utcára a jó időnek köszönhetően. 
Önkormányzatunk a lakossági igé-
nyeknek megfelelően több utcát 
látott el „Lakó-pihenő övezet”-et 
jelző táblával. Tapasztalatunk sze-
rint nincs mindenki tisztában azzal, 
hogy egy ilyen táblával jelzett úton, 
utcában milyen közlekedési szabá-
lyokat kell kÖtElEZőEn betar-
tani, így jobb ezeket tisztázni.

Bizonyos kivételektől elte-��
kintve (lásd a cikk alatt az 
ide vonatkozó KRESZ sza-
bályt) csak az ott lakó vagy 

a lakó látogatói hajthatnak 
be személygépkocsival az 
utcába.

Az utcában közlekedő is �� max. 
20 km/óra sebességgel halad-
hat gépjárművével, fokozottan 
figyelve a gyalogosok, gyere-
kek biztonságára.

nem parkolhatnak,��  várakoz-
hatnak gépjárművükkel az 
utcán (kivéve, ha ott parkoló, 
parkoló zóna van kijelölve).

A szabályokat nem bosszantá-
sunkra találták ki, hanem azért, 
hogy a békés együttélést segítsék 

velük. Kérünk mindenkit, hogy a 
fentiek figyelembe vételével, foko-
zottan ügyeljenek szomszédjuk, 
utcabelijük, a gyerekek, az anyu-
kák és az idős polgártársaink biz-
tonságára!

Hodruszky lajos
alpolgármester

KRESZ IV. RÉSZ 
A járműközlekedésre vonatkozó 

szabályok
I. fejezet - A járműközlekedés általános szabályai

39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben
(1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő öve-

zet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelző-
tábláig terjedő területre - csak a következő jármű-
vek hajthatnak be:

a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító sze-

mélygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfel-
jebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű 
gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a 
motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segéd-
motoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kéziko-
csi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, 
továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg 
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését 
végző tehergépkocsi,

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,

e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító teher-
gépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, 
köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, köz-
egészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és 
kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez 
feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.

(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 
20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek foko-
zottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a 
gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az 
úton járda nincs,

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében 
használhatják, a járművek forgalmát azonban szük-
ségtelenül nem akadályozhatják,

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt terüle-
ten szabad.
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Megnyitottuk a 
Tófürdő 2017-es nyári 
évadát

A pünkösdi hosszúhétvége kezdetén ingyenes strandnyitó rendez-
vénnyel várta a tófürdő a helyi és a gyömrő környéki lakosokat. A 
jó időnek köszönhetően sokan látogattak el a nap folyamán a tóra, 
egyre több fürdőző és kikapcsolódni vágyó érkezett, hogy részese 
legyen az első hivatalos gyömrői nyári napnak.

Megújult, megszépült, gondozott, 
igényes környezet várja a stran-
dolni vágyókat a Tófürdőre a hét 
minden napján a korábbi években 
megszokott jegyárakon. A strand 
több részén gyepszőnyeggel kiala-
kított pázsit szegélyezi a partot, 
amely ideális napozó helyet kínál. 

A régi facölöpös partszegélyt is ele-
gáns, épített part és térkő váltotta 
fel, valamint több helyen megújul-
tak a zöldfelületek is.

A Tófürdő változatos programokat 
nyújt az egész családnak. A büfék, 
a játszótér, a röplabdapálya és a tó 
közepén található koktélbár számos 

lehetőséget kínál a fürdőzés mel-
lett egy különleges élményekkel teli 
nyári nap eltöltésére. A gyermekek 
szórakoztatását az eddigi játszótéri 
és vízi csúszdák mellett a most meg-
épített dombcsúszda is biztosítja. 
A domb tetejéről indulva a sétány 
mellé érkezve játszhatnak itt kicsik 
és nagyok. Ha kedvük tartja, akár 
még felnőttek is használhatják.

Remélhetőleg mindenki megtalálja 
a kedvére való programot a strand 
kínálatában. Bízunk benne, hogy 
legalább olyan jó hangulatú, mozgal-
mas és napsütésben gazdag szezon 
áll a Tófürdő előtt, mint amilyen a 
megnyitó napján fogadta a strando-
lókat. Mindenkinek kellemes, gyöm-
rői élményekkel teli nyarat kívánunk!

BZs
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Kitüntették az elismert 
iskolaigazgatót

Az 1. számú általános Iskola (amely ma Weöres sándor nevét viseli) 
egykori diákja, később tanítója, rajztanára, majd intézményvezetője, 
Dr. patkós józsef, aki jelenleg a Monori jászai Mari általános iskola 
igazgatója, az idei pedagógusnapon a Zeneakadémia nagytermében 
Apáczai Csere jános-díjat vehetett át Balog Zoltántól, az emberi erő-
források miniszterétől.

Mint a díjra történő felterjesztői 
írják, a mesterpedagógusi címet 
viselő tanár hivatása mögött álló 
tudomány bölcsészdoktoraként, 
vezetői, pedagógiai-szerzői, drá-
mapedagógiai és képzőművészeti 
tevékenységét magas színvonalon 
végzi. Drámapedagógiai és gyer-
mekszínjátszási törekvései, elő-
adásai nemcsak hazai, de nemzet-
közi szinten is sikeresek, előadója 
volt az idei, Szlovákiában meg-
rendezett V. Neveléstudomány és 
Szakmódszertani Konferenciának.

Pedagógus kollégái segítségével 
Vecsésen, Kistarcsán és Monoron 
is színházat szervezett. Egy-egy 
neves színésszel és tucatnál is 
több gyömrői színjátszóval kiegé-
szülve a határon túli magyarságnak 
is tartott előadásokat (Nagyvárad, 
Beregszász, Kassa, Losonc), ame-
lyekről a Signal Televízió is rend-
szeresen beszámolt.

Alkotó rajztanárként kötelessé-
gének érezte a tanulók képzőmű-

vészeti érdeklődésének fejleszté-
sét, négy év alatt négy növendéke 
nyert felvételt neves fővárosi kép-
zőművészeti szakgimnáziumba. 
Saját munkáiból szervezett kiál-
lításai hazai települések mellett 
Kölnbe, Tel-Avivba és Zürichbe is 
eljutottak.

Noha szakmai kibontakozása szü-
lővárosán túlra esett, ma is műkö-
dik az a magas kerítéssel körbevett 
iskolai sportudvar, amelyet elgondo-
lása alapján egy elöregedett aká-
cos helyén szülők és kollégái sok 
munkaórás felajánlásait igényelve 

1990-ben építettek. Napjainkban a 
helyi református gyülekezet presbi-
tere. Néhai Lakatos Tibor nagytisz-
teletű úr ravatalánál mondott nagy 
ívű búcsúztató beszédére nem csu-
pán városszerte emlékeznek.

Egyik ajánlója, Pogácsás Tibor, 
önkormányzati államtitkár szerint 
a 46 év szolgálat után nyugállo-
mányba vonuló Patkós József pél-
dakép, akit emberi nagysága, veze-
tői, szakmai kreativitása, a pedagó-
gus szakma iránti alázata és elkö-
telezettsége tett azzá. Dr. Zsombok 
László, Monor polgármestere sze-
rint színházi rendezései által fel-
pezsdítette a járásközpont kulturá-
lis életét, tudatos és következetes 
vezetői munkája, emberi és nevelői 
magatartása éveken át kifogásta-
lan, példaértékű volt.

Patkós József, aki tanítója illetve 
tanára volt többek között váro-
sunk két polgármesterének, Gye-
nes Leventének és Mezey Attilá-
nak, családjával ma is Gyömrőn él. 
A nyártól nyugdíjas tanár tele van 
tervekkel: akvarelleket, olajképe-
ket szeretne festeni, magántanít-
ványokkal ismertetné meg a raj-
zolás-festészet alapjait, de szép-
irodalmi alkotói szándékok is mun-
kálkodnak benne. Ismerve Tanár úr 
hitét és céltudatosságát, bizonyára 
új terveit is valóra váltja.

Mindezekhez kívánunk neki 
további áldott, alkotó éveket!

Városi Könyvtár hírek
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy  

a könyvtár 2017. július 10-től augusztus 21-ig  
leltározás miatt zárva tart!

nyitás: 2017. augusztus 22-én,  
kedden 9 órakor!
Megértésüket és  

türelmüket köszönjük!
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„A szél arra fúj, amerre akar…”
pünkösdhétfőn bennünket, a 
gyömrői református gyüleke-
zetet is „kifújt” a lélek a tőze-
ges-tó partjára, egy kissé forma-
bontó istentiszteletre.

Formabontó? Vagy inkább hagyo-
mánytisztelő? Tették ezt annak ide-
jén az apostolok is… szokás volt 
Pünkösdkor, hogy a szabadban hir-
dették az igét.

A vasárnapi ünnepélyes cere-
mónia és konfirmandusok (gyer-
mek és a gyömrői első felnőtt kon-
firmandusok) fogadalomtétele után 
egy kissé könnyedebb, „lazább” 
hangvételű istentisztelettel zártuk 
az ünnepet. Az imádság után két 
frissen konfirmált felnőtt mondta el 
bizonyságtételét: egyikük Jónásról, 
másikuk Lélekről és Hitről osztotta 
meg gondolatait, érzéseit a gyüle-
kezettel.

Az igehirdetés is a Pünkösd 
jegyében zajlott, lelkészünk az 
Apostolok Cselekedetei 3, 1-10. 

igeszakaszról beszélt, ideidézve 
a kor szellemét, hangulatát. Imá-
ink meghallgatásra találtak az idő-
járást illetően is, gyönyörű, nyári 
melegben és napsütésben volt 
részünk, közben kellemes szellő 
fújdogált. A gyermekek sem unat-
koztak; a tóparton kacsákkal ker-
getőztek, halakra, szitakötőkre 
vadásztak vagy éppen lábukat 
áztatták a tóban. Az istentisztelet 
után sem széledt szét a gyüleke-
zet. A kötetlen hangvétel tovább 
folytatódott egy kis sütizés, pikni-

kezés, ebéd és közös beszélge-
tés, éneklés keretében.

Rendhagyó, formabontó, ugyan-
akkor igazán családias, kellemes, 
lélekben töltekezős pünkösdhét-
fői istentisztelet volt, valahogy így 
tehették 2000 éve is: Isten házán 
kívül, és mégis oly közel hozzá. 
Bízom benne, hogy ez a formabon-
tás hagyománnyá, szokássá válik 
a gyömrői gyülekezetben, és azt 
hiszem, erre minden esély meg is 
van.

SZÉ
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Pest Megyei Nyugdíjas 
Klubok Találkozója

június 10-én városunk adott helyet a pest Megyei nyugdíjas klubok 
találkozójának a Hankó István Művészeti központban.

Meghívott vendégként jelen volt 
Balázs János, a Pest megyei elnök-
ség elnöke, Mezey Attila polgármes-
ter és Hodruszky Lajos alpolgármes-
ter. Balázs János köszöntő mon-
datai után Mezey Attila üdvözölte a 
megjelenteket, és fejezte ki háláját 
a Nyugdíjas Klub aktív részvételéért 
a városi rendezvényeken, mint pél-
dául legutóbb, a gyermeknapi prog-
ramokban is. Hosszú, boldog életet, 
a rendezvényre pedig jó szórakozást 
kívánt a megjelenteknek.

A műsort a vendéglátó, a Gyömrői 
Boglárka Nyugdíjas Klub kultúrgár-
dája nyitotta katonadalok előadá-
sával, amelyek megalapozták az 
egész nap jó hangulatát. A Maglódi 
Nyugdíjas Klub tagjai Lajos Pálné 
vezetésével „Banyatáncukkal” arat-
tak fergeteges sikert, a sülysápi 
Barátság Klub Korompai Marika 
vezetésével cigány népviseletbe 
öltözve a „Bubamara” című egyve-
leget adta elő, a Kókai Nyugdíjas 

Klub részéről Fecske Józsefné, a 
klub vezetője a Gyöngyvirágos kis-
kertemben című nótát énekelte. 

Pavlyás István szintetizáto-
ron előadott régi slágerei a tán-
cos lábúak kedvére voltak egészen 
ebédidőig. Az azt követő tombola-
sorsolás minden felnőttből előhozta 
a gyereket: izgatottan fürkészték 
számaikat, és sikongva ugrottak fel 
helyükről, hogy átvegyék nyeremé-
nyüket.

Ezek a gondtalan, örömteli per-
cek a szervezőknek is pozitív 
élményként maradnak meg, hiszen 
látják, hogy pár órára sikerült feled-
tetni az emberekkel a mindennapi 
gondokat, a közösen megélt élmé-
nyek pedig közelebb hozták egy-
máshoz őket.

Várjuk a következő alkalmat a 
találkozásra, amire október 7-én, 
az Idősek Világnapján kerül sor.

király lia
klubtag

Fontos elérhetőségek
Gyömrői Polgármesteri Hivatal

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

E-mail: pmhiv@gyomro.hu
Ügyfélfogadás: 

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

Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járáshivatal Gyömrői Kirendeltsége

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

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

Okmányiroda: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–16.30

Szerda: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00

Az okmányiroda nem időpontra, hanem 
sorszámos rendszerben dolgozik.

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

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

Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

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

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

Gyömrői Városi Településfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft.

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

E-mail: kht@gyomro.hu

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

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

E-mail: gyomro-muvhaz@freemail.hu

Közvilágítás hibabejelentés:
Eurovill Kft. 

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

E-mail: kozvilagitas@eurovill.hu
Web: www.kozvilagitas.hu



16 GYÖMRŐOKTATÁS

Kis MŰVÉSZEINK az ország  
legjobbjai között!

A Varázskert óvodában nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyermekek 
alkotóképességének kibontakoz-
tatására, ezért évek óta működ-
tetjük kreatív Műhely elnevezés-
sel vizuális tehetséggondozó 
csoportunkat. 

Elsődleges célunk a tehetséges 
gyermekek óvodán belüli speciá-
lis módszerrel történő fejlesztése, 
gazdagítása. Minden csoportból az 
óvó nénik által legkreatívabbnak 
ítélt nagycsoportos művészpalán-
tákkal foglalkozunk. 

Az Országos Rendőr- Főkapi-
tányság Országos Baleset-meg-
előzési Bizottságának 2017. évre 
meghirdetett „Biztonságos köz-
lekedés gyermekszemmel” című 
gyermekrajz pályázatára Bukor 

Janka, Ducsai Flóra, Liszák Réka, 
Nahóczky Flóra és a két tehetség-
gondozó óvó néni, Schlott Brigitta 
és Jóljárt Tünde által történhe-
tett meg az a csoda, hogy a bicik-

liző nyuszi család találkozhatott a 
rendőr lóval egy kastély parkjában. 
Sokat beszélgettünk a közleke-
dési szabályokról, hogy minél töb-
bet tanuljanak az alkotás közben a 
gyerekek.

Megyénként hat legjobbnak 
ítélt alkotás jutott be a döntőbe, 
ahol 114 művel vettük fel a ver-
senyt. A végső döntést egy közle-
kedési szakemberekből, rendőrök-
ből, tanárokból és művészekből 
álló zsűri hozta meg: gyermekeink 
alkotása az óvodás kategóriában 
országos 4. helyezést ért el!

Május 27-én a Fővárosi Állat- 
és Növénykert Barlang termében 
tartott ünnepélyes díjkiosztóra a 
rendőrség biztosította az utazá-
sunkat rendőrbusszal és rendőr 
bácsival, ahonnan Kreatív Műhe-
lyünk ügyes kezű ovisai oklevéllel 
és egy hatalmas szatyor játékkal 
távoztak.

jóljárt tünde és  
schlott Brigitta

Varázskert Óvoda  
óvodapedagógusai
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Konferencia Gyömrőn 
óvódapedagógusoknak  
és tanároknak

OKTATÁS

2017. május 20-án a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb 
Óvoda nevelőtestülete első alkalommal szervezett konferen-
ciát a helyi és környező óvodapedagógusoknak és tanároknak 
Az iskolai bántalmazás megelőzése és a hatékony konfliktus-
kezelés óvodáskortól serdülőkorig címmel.

Olyan szakembereket hallgathattunk meg, mint Dr. Jármi 
Éva pedagógiai szakpszichológus, az ELTE-PPK egyetemi 
adjunktusa, aki az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése 
és kezelése témában tartotta meg előadását. Negrea Vidia kli-
nikai szakpszichológus arról osztott meg információt a közön-
séggel, hogy kellő tudatossággal, 
következetességgel, megfelelő 
kommunikációval és készségek-
kel a gyerekekkel való együttműkö-
dés, a pozitív légkör és teljesítmény 
„gyerekjáték” is lehet, mely létrejö-
het büntetések és fájdalmak nél-
kül. Szőnyi Lídia, a gyömrői óvodák 
óvodapszichológusának előadása 
az óvodáskori bántalmazás meg-
előzéséről szólt. A konferencia után 
sok új ismerettel, különböző gyakor-
latban használható „eszközökkel” 
tértünk haza, melyeket a mindenna-
pok során hasznosan fogunk tudni 
felhasználni.

A konferencia gondolata a Szőnyi 
Lídia óvodapszichológus kezdemé-
nyezésére létrejött NyugiOvi program 
által valósult meg. A program kereté-
ben megtartott csoportfoglalkozások 
célja a gyermekek között előforduló 
agresszív magatartásforma, a bán-
talmazás megelőzése és kezelése 
volt, amelyet a 2016/2017-es tanév-
ben Gyömrő óvodáinak 8 csoportjá-
ban vezettük be.

Köszönjük, hogy a pedagógu-
sok elfogadták meghívásunkat, és 
velünk töltötték ezt a tartalmas dél-
előttöt!

szabó judit, Óvodavezető 
Mesevár, Varázskert  

és Kastélydomb Óvoda
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Tanulásban akadályozott tanulók 
tanulmányi versenye Gyömrőn

Az oktatási Hivatal felkérésére és 
megbízásából idén intézményünk, 
az általános Iskola, szakiskola, 
készségfejlesztő Iskola, kollé-
gium és EgyMI rendezte meg a 
sajátos nevelési igényű, 6.-7. osz-
tályos tanulásban akadályozott 
tanulók XlII. országos komp-
lex tanulmányi Versenyét. A ver-
seny célja a tanulásban akadályo-
zott tanulók tehetséggondozása, 
pályaorientációjuknak segítése.

Az ország valamennyi megyéje és a 
főváros is képviseltette magát ezen 
a versenyen, összesen 25 intéz-
mény 100 tanulója érkezett négy-
tagú csapatokkal az ország külön-
böző városaiból.

A Hankó István Művészeti Köz-
pontban tartott ünnepélyes megnyi-
tón köszöntőt mondott többek között 
intézményünk vezetője, Kácsándiné 
Kottász Katalin és Dr. Mezey Attila, 
Gyömrő polgármestere is. Az ese-

ményt Dr. Hrutkáné Molnár Mónika, 
a Monori Tankerületi Központ igaz-
gatója nyitotta meg. 

A versenyen egyéni matema-
tika feladatok megoldása mellett 
csapatokban természetismeretből, 
földrajzból, történelemből, életvitel- 
és gyakorlati ismeretekből valamint 
magyar irodalomból adtak számot 
tudásukról a részt vevő diákok.

A verseny helyezettjei:
1. Péceli Integrált Oktatási Központ 

Általános Iskola és Gimnázium - 
Általános Iskolai Intézményegy-
ség, Pécel 

2. Kozmutza Flóra Általános Iskola 
és Szakiskola - Rigó Alajos Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Kol-
légium és EGYMI, Szentes

3. Arany János Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és EGYMI, 
Székesfehérvár

A versenyen nyújtott kiemelkedő 
teljesítményéért külön díjban része-
sült Krischner Dávid 7. osztályos 
tanuló az oroszlányi Benedek Elek 
EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és 
Kollégiumból.

Intézményünk valamennyi dol-
gozójának, kollégáimnak, valamint 
támogatóinknak is köszönjük a ver-
seny lebonyolításában való közre-
működésüket.

Támogatók:
EMMI, oktatási Hivatal, Monori 
tankerületi központ, gyömrő 
Város Önkormányzata, gyömrői 
Horgász Egyesület - szabó Zsolt, 
gyömrő gyöngye - rehor jános, 
gyömrői kulturális és turiszti-
kai Egyesület, szent Vitus Ala-
pítvány, Minden 100 Ft boltháló-
zat gyömrő, táncsics Mihály úti 
üzlete

kácsándiné kottász katalin 
intézményvezető
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Kerékpáros Hírek
Megérkezett a nyár, kinyitottak a 
strandok, a tófürdőben vidáman 
lubickolnak a felfrissülni vágyó 
emberek. A kerékpározás is sok-
kal kellemesebb ebben a jó idő-
ben, ráadásul megkezdődött a 
versenyszezon is. 

Számtalan alkalommal álltunk rajt-
hoz ebben a hónapban a következő 
eredményekkel:

Bakony Bike Maraton: közép-
táv 65 km – Kókai Gábor sikeresen 
a közép mezőnyben teljesítette a 
távot, rövidtáv 34 km – Gyenes Ist-
ván 1. hely

Cserhát tour 10-80 km: Németh 
Bettina 3. hely, Budai Sándor 3. 
hely, Kenyó Endre 4. hely

Velence kerülés 30 km Agárd: 
Családi nap, túra szakosztályból 
öten vettünk részt

szilvásvárad Maraton: Rövid táv 
35 km – Gyenes István egy bukás-
sal 4. hely, Kókai Gábor 20. hely

Diák olimpia országos döntő 
Dunakiliti: Németh Bettina három 
bronzéremmel tért haza

26. tour de gyömrő: 10 km – 
Németh Bettina 1. hely, 20 km 
– Tóth Nikoletta 1. hely, 10 km 
– Kenyó Kristóf 2. hely, 20 km – 
Kókai Gábor 2. hely 

A Tour de Gyömrőn rekord rész-
vétellel büszkélkedhetünk, több 
mint 800-an álltak rajthoz valami-
lyen kategóriában. A verseny sike-
resen, szerencsére súlyos bal-
eset nélkül zajlott. A versenyzőkön 
kívül több száz szurkoló látogatott 
ki a megmérettetésre, ahol a többi 
között zumba és népi tánc bemu-
tató is szórakoztatta a közönséget.

Jövőre is szeretettel várunk min-
denkit a 27. Tour de Gyömrő csa-
ládi napra és versenyre!

Köszönjük a támogatóknak, segí-
tőknek, hogy idén is hozzájárultak 
a verseny létrejöttéhez:

tour-de gyömrő segítők  
Csoportja

gyömrő Város Önkormányzata
pátria takarék szövetkezet

Atalian globál service
Decathlon

Amatőr kerékpáros szövetség
jó „Hátszelet” Alapítvány
gyömrő Vsk. kerékpáros  

Szakosztálya
gyömrői-Monori rendőrség

gyömrői, péteri, Monori,  
tápiószentmártoni polgárőrség
Volcz Zoltán Váltó kerékpárbolt

CBA West-Shop
otthon Centrum

Industria Ház
Álomkép.hu

kehely patika
Új Egészségház
roland pékség

Dzsungel pizzéria
Autóweb.hu

tonerváros.hu
Hisztéria Cukrászda

panda
nutrixxion

Hauser
trinity

gyömrő gyöngye 

Budai s.
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Harcművészeti bemutató 
fogyatékkal élőknek

Egyesületünk, a Kaeshi Waza 
Harcművészeti Egyesület május 
31-én részt vett egy jótékonysági 
rendezvényen, amelyet a Motivá-
ció Alapítvány szervezett Sukorón, 
a Velencei-tó partszakaszán. Ezt a 
rendezvényt kifejezetten a fogya-
tékkal élők, látás-, hallás-, moz-
gás-, értelmi és mentális sérültek 
számára rendezik meg több éve.

Az egész napos rendezvényen 
számos zenei, tánc, sport és egyéb 
más fellépők szerepeltek, közöttük 
persze több fogyatékkal élő is meg-
mutathatta tudását. A fellépők mel-
lett a legfontosabb esemény a sár-
kányhajó verseny volt, ahol csapa-
tokban bárki próbálkozhatott akár 
a versenyen, akár csak gyakorlás 
céljából evezni egy-két kört.

Ez a rendezvény megmutatja az 
egészséges embernek, hogy mek-
kora áldás a mozgás, amikor pedig 
egy fogyatékkal élőt lát fellépni, az 

azt üzeni, hogy soha nem szabad 
feladni! Örüljünk, hogy van lehető-
ségünk minden különösebb nehéz-
ség nélkül rendszeresen mozogni, 
sportolni. Örülök, hogy sok tanít-
ványom fellépett ezen a rendezvé-
nyen, ahol nem a siker, hanem a 
tapasztalás volt a legfontosabb. Jó 

volt látni néhány fogyatékkal élőt 
odajönni tanítványaimhoz gratulálni, 
beszélgetni és fényképezkedni.

Köszönöm a szülőknek a szál-
lításban való segítségnyújtást, és 
köszönjük Nagy János főszerve-
zőnek a meghívást erre a kivételes 
alkalomra.                   lozsi ákos

GYÖMRŐ
közéleti és információs magazin 2017/7

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.  

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

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

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

ujsag@gyomro.hu


