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Ebédtúrán teszteltem a 
közétkeztetési szolgáltatást

AKTUÁLIS

A közelmúltban a közétkeztetéssel kapcsolatos megbeszélésre invi-
táltam városunk összes gyermekintézményének vezetőjét, a szülői 
munkaközösségek vezetőit, valamint az Új Halászkert illetékeseit, 
akik a közétkeztetés keretében szállítják az ételeket városunk intéz-
ményeibe.

Dr. Mezey Attila, polgármesterNagyon fontosnak tartom ugyanis, 
hogy odafigyeljünk arra, mit kap-
nak enni városunkban az iskolába, 
óvodába járó gyermekek. A beszél-
getést nagyon hatékonynak értéke-
lem, és szeretném, ha ezt minden 
évben rendszeressé tennénk. Több 
területen is lesz fejlesztés, például 
vállaltam, hogy önkormányzatunk 
minden ebédlőt felszerel külön 
hűtővel és mikrohullámú sütővel a 
speciális étrendet igénylő gyerme-
kek ellátásához.

Nagyon sokan úgy mondanak 
véleményt a közétkeztetésről, hogy 
meg sem kóstolták az ételeket. Én 
úgy döntöttem, hogy a legjobban 
akkor tudok állást foglalni az ügy-
ben, ha személyes tapasztalatokat 
gyűjtök arról, mi is kerül a gyerme-
kek asztalára. A november 13-ai 
héten ezért minden délben elláto-
gattam egy intézménybe, és a gye-
rekekkel együtt ebédelve megkós-
toltam, milyen is a közétkeztetés, 
és mi a véleménye arról a legilleté-
kesebbeknek.

Éppen ezért vendégségben jár-
tam a Bóbita ovi Napsugár cso-
portjában, a Csokonai suliban, az 
Arany ovi Manócska csoportjában, 
a Fekete suliban és a Mesevár ovi 
Micimackó csoportjában.

Érdemes volt megtennem ezt az 
ebédtúrát, mert a többi között arra 
is rájöttem, hogy nem elég az éte-
leket, mint önmagukban álló fogá-
sokat értékelni. Egészen más a 
tapasztalat, ha csak egy-egy ételt 
nézünk, és nem a mindennapos 
étkezők szemszögéből. Mire is gon-
dolok? Többször elhangzott észre-
vételként, hogy sok az ismétlődés a 
levesekben és egyhangúak. Eddig 
ezt nem tartottam jogos felvetés-
nek, mivel az étlapot megnézve 
kettő-négy hetente ismétlődött egy-
egy leves. A hét tapasztalatai alap-
ján viszont megértettem, mi a prob-
léma.

Hétfőn erőleves volt gazdagon, 
kedden sertésbecsinált, szerdán 
pedig reszelt tészta leves. Csütör-
tökre úgy éreztem, hogy a magya-

ros karalábéleves, ami finom volt, 
jóízű és ízletes, de a hétfő-kedd-
szerdai leves klónja. Mintha negye-
dik napja ugyanazt a levest enném, 
csak éppen karalábéval. Tudom, 
hogy nem vagyok egy gurman, de 
nekem ezek a levesek, ha a tészta 
„betéteket” nem nézem, teljesen 
egyformák voltak. Ha bekötik a 
szemem és megkóstolom a három 
leves levét, azt hinném, hogy 
ugyanazt eszem. Tudom, hogy fon-
tos a zöldség a gyerekek étkezte-
tésében, de ki kell találnunk vala-
mit, mert előbb-utóbb zöldségleves 
mérgezést kapnak, és sárgarépa 
túladagolással kerülnek kórházba. 
Bár az is igaz, hogy így tuti elvisz-
szük az országos fütyülő verseny 
összes dobogós helyét.

Szóval leves terén étrend szí-
nesítést szeretnék majd elérni. 
Nem a minőséggel van a baj, de 
ha mondjuk a négy napból egy-
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ben lenne gyümölcsleves, biztosan 
nem tűnne fel ennyire a dolog. Ezt 
remélhetőleg meg tudjuk oldani.

Az ételek összességében egyéb-
ként ízletesek voltak, a lehető leg-
többet kihozták az egyes fogások-
ból. Persze nekem minden sótlan 
volt, de én még az a korosztály 
vagyok, amelynek tagjai nem a só 
és cukorcsökkentett, egészséges 
étkezésen nőttek fel. Mi még min-
denre bőven kaptunk sót és cukrot, 
és az ízlésem már bizonyára nem 
is fog megváltozni. A gyerkőcök-
ben viszont ez láthatólag fel sem 
merült. Ezt az egészséges sózást 
szokták meg.

Az ebéd közbeni beszélgetés-
ben igyekeztem minél több infor-
mációt begyűjteni a közétkeztetés 
célközönségétől, így megtudtam, 
hogy a kedvenc általában a tejbe-
gríz és a spagettik, viszont mumus 
a zöldbab főzelék, a tökfőzelék és 
a spenót is. Nagy meglepetés volt 
viszont számomra a héten a szer-
dai második fogásként beharan-
gozott sóskafőzelék, ahol biztosra 
vettem a teljes kudarcot. Azt sac-
coltam, hogy jó, ha az étel negyede 
el fog fogyni, ezért már a tálalás 
elején elsütöttem néhány Shrek-es 
poént az érdeklődés felkeltésére. 
Mint beláttam, ez teljesen felesle-
ges volt, és hatalmasat tévedtem. 
A főzelék nagyon finom volt, pedig 
a sóska egy elég megosztó étel. 
A gyerekek nagy többsége pedig 
imádta. A feltétként tálalt fasírt 
pedig kiváló volt. A közétkeztetési 
túrám elején gondolni sem mertem, 
hogy ezt a szót, a megkövezés biz-
tos esélye nélkül le merem írni, de 
isteni volt.

A héten szinte egyedül a csütör-
tökön másodikként tálalt csirkepör-
költ olasz csavart durumtésztával 
elnevezésű fogás miatt gyűjtöttem 
be negatív tapasztalatot. A pörkölt 

ugyan finom volt, de a szép csigá-
san kunkorodni vágyakozó olasz 
tészta a tányérokon csak tört nokedli 
formát öltött. Túlfőtt. Ennek oka 
viszont nem a szakácsok hiányos 
főzés tudományában keresendő, és 
nem is a szolgáltató hibája. Ennek 
oka az, hogy a hatóság az ételek 
szállítási hőfokát a közelmúltban 
75 Celsius fokra emelte. Vagyis a 
szépre főzött állagú tészta szállí-
tás közben túlfő. Erre a szolgáltató 
még keresi a megoldást, hibáztatni 
viszont nem lehet érte. Sajnos itt 
Magyarországon jellemző, hogy sok 
mindent túlbiztosítunk. Pedig nem 
hiszem, hogy egy frissen főzött, egy 
órán belül kitálalt étel hatvan fokon 
szállítva járványveszélyt rejtene 
magában.

Nagyon jó tapasztalat volt ez 
a hét, mindenhol kaptam egy kis 
bepillantást abba, hogyan telik az 
ebéd minden nap. Nagyon jó volt 
látni a gyerekeket, mennyire kis 
kötelességtudóan tették a dolgu-
kat, a jól megszokott rend szerint. 
Szedtek, vitték leadni a tányérokat, 
tálaltak, újraterítettek az utánuk 
jövőknek. A felelősök pedig töltöt-
ték a vizeskancsókat és törölték az 
asztalokat. Mint egy olajozott gépe-
zet, és láthatóan szívesen, jókedv-
vel tették. Az embernek önkéntele-
nül az jutott eszébe, bárcsak újra 
ennyi idős lehetne.

Sok kisgyerek láthatóan nagyon 
meglepődött, hogy a polgármes-
ter ült le közéjük ebédelni, de tar-
tózkodás helyett általában inkább 
cserfesek és roppant közlékenyek 
voltak. Rengeteget meséltek. Egyik 
nap két fiú annyira érdeklődő volt, 
és oda-oda sétált az asztalomhoz, 
hogy végül átadtam nekik egy-
egy névjegykártyát. Kértem, hogy 
a szüleik hívjanak fel, és ha van 
kedvük, a következő héten jöjjenek 
be hozzám a hivatalba. Szívesen 

megmutatom nekik a hivatalt és az 
irodámat, hátha a jövő városveze-
tőit fedeztem fel bennük. Szerintem 
a kollégák is örülnek majd a gyere-
kek látogatásának.

Az egyik ebéd után ebédelős 
társaim az udvarra is kihívtak ját-
szani. A hét egyik fénypontja az 
volt, amikor az egyik kislány oda-
szaladt hozzám, amikor elköszön-
tem, és úgy megölelt, mintha ezer 
éve ismernénk egymást. 

Az ebédek alatt az ételek meg-
kóstolása mellett két igen érdekes 
megállapítást is tettem. Az egyik, 
hogy nem is rossz dolog, ha az 
ember minden délben le tud ülni 
ebédelni. A rohanós munkatem-
pómban erre ritkán nyílik alkal-
mam, de meg bírnám szokni. A 
másik, hogy stresszes munkakörű 
vezetőknek, jó pénzért kínálhat-
nánk a gyerekekkel együttebéde-
lés lehetőségét, mert hihetetlenül 
üdítő volt. Nevetgélve, kedvesen, 
kérdésekkel és rengeteg közölniva-
lóval vettek körül, így igazi élmény 
volt a közös ebéd minden intézmé-
nyünkben.

A hét tapasztalatait összegyűjtve 
és levonva a konklúziót, további 
egyeztetést fogunk folytatni a szü-
lőkkel és a szolgáltatóval, hogy a 
gyerekeknek a lehető legjobb minő-
ségű ételeket tudjuk biztosítani.

Dr. Mezey Attila
polgármester
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Testületi hírek
A november 6-ai rendes testületi 
ülésen Gyömrő Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 
alábbi döntéseket hozta:

�� Új fogorvosa van a 2. számú 
fogászati körzetnek

Módosította a testület a fogorvosi 
körzetekről szóló rendeletet. Erre 
a Szántay és Szántay Fogászati 
Bt.-vel szeptemberben megkötött 
feladatellátási szerződés miatt volt 
szükség. Eddig a 2. számú fogászati 
körzetet Szántay György László dok-
tor helyettesítésben látta el. Mostan-
tól viszont a Szántay és Szántay Bt. 
képviseletében a körzet Magyary-
Kossa Krisztina doktornőhöz tartozik.

�� Új védőnői körzettel bővül 
városunk 

Az utóbbi években ugrásszerűen 
megnövekedett (és a tendencia 
folyamatos növekedést mutat) váro-
sunk gyermeklétszáma, elsősorban 
a lakóparkok környezetében. Ennek 
köszönhetően az egyes védőnői kör-
zetekre jutó ellátottak száma is nagy 
mértékben megnőtt. A hat körzetben 
olyan magas volt az ellátandó gyer-
meklétszám, hogy indokolt volt létre-
hozni egy hetedik körzetet is. Ezáltal 
kiegyensúlyozottabbá válik a körze-
tek leterheltsége, illetve magasabb 
OEP támogatás lehívására is lehető-
ség nyílik, így az ellátás minősége is 
javulni fog.

A hét körzet utca szerinti bontását 
Gyömrő Város Önkormányzatának a 
védőnői körzetek meghatározásáról 
szóló, frissen módosított rendelete 
tartalmazza.
Gyömrő város védőnői  
körzeteinek területi beosztása
I. körzethez tartozó utcák
Ady Endre, Béla, Felvidéki, Ernő, 
Fürdő, Gyömrői Aurél, Hattyú, József 

Attila, Károly, Klapka, Kossuth Lajos 
a 14-es számtól végig a páros oldal, 
Liszt Ferenc, Mendei, Rudolf, Sár-
kány és Pál Mihály utca valamint 
Bubik tanya és MÁV őrház.
II. körzethez tartozó utcák 
Állomás, Árva vár, Bimbó, Fogarasi, 
Nefelejcs, Rózsa és Wekerle utca, 
valamint Bille telep és Dózsa tanya.
III. körzethez tartozó utcák 
Annahegyi, Bajcsy-Zsilinszky, Cifra, 
Csillag Kálmán, Degenfeld, Festetics, 
Fromm Antal, Gumi, Gróf Almássy, 
Gróf Pálffy, Kisfaludy, Kislápos, Kos-
suth Lajos páratlan oldal és 2-12-ig, 
Öreghegyi, Pátria, Puki Mihály, Szi-
las, Tóth József, Vincellér és Zichy 
utca valamint Akácfasor, Eperfasor, 
Farkasdi tanya, Kastély köz, Kis-
köz, Kossuth köz, Kossuth Lajos tér, 
Pataki lakótelep és Újmajor.
IV. körzethez tartozó utcák
Árpád, Attila, Bajza, Baross, Deák 
Ferenc, Dózsa György, Eötvös, Gróf 
Teleki, Gyöngyvirág, Jókai, Kál-
vin, Kölcsey, Lengyel, Levél, Liliom, 
Malom, Mányaréti, Munkás, Öreg-
szőlők, Péteri, Petőfi, Rózsahegyi, 
Sás, Só, Szegfű, Üllői, Tövesmajori, 
Tulipán, Vadvirág, Vásártéri, Viola és 
Zrínyi utca valamint Boglárka köz, 
Halas köz, MÁV nagyállomás és 
Simon Mihály tér.
V. körzethez tartozó utcák
Arany János, Buzogány, Darányi, 
Dobó, Erzsébet, Hársfa, Határ, Kini-
zsi, Köztársaság, Mátyás király, 
Szent Imre, Vörösmarty, Wesselé-
nyi, Gyóni Géza és Eskü utca vala-
mint Csemetekert, MÁV Kisállomás 
és Tövesmajor.
VI. körzethez tartozó utcák
Bánáti, Beregszászi, Kassai, Kóc-
zán, Madách, Maglódi, Márama-
ros, Orgona, Rozsnyó, Rózsaszál, 
Segesvári, Toldi, Turul, Szabolcs és 
Zenta utca.  

VII. körzethez tartozó utcák 
Andrássy, Apafi, Bercsényi, Beth-
len Gábor, Bocskai, Csokonai, 
Frangepán, Kossuth Ferenc, Páz-
mány, Rákóczi, Széchenyi, Szent Ist-
ván, Táncsics Mihály és Tompa utca 
valamint Fő tér.  

�� 2018-tól forgalomlassító virág-
ládák a Zenta utcában

Szabó Zsolt képviselő önálló indít-
ványában javasolta, hogy a Liget 
lakóparkban található Zenta utcá-
ban kísérleti jelleggel forgalomlas-
sító virágládákat helyezzenek el a 
biztonságos közlekedés érdekében. 
A lakóparkok lakosságának jelentős 
része kisgyermekes család. Általá-
nos probléma eközben, hogy az 
autóval közlekedők egy része nem 
veszi figyelembe a közlekedési 
szabályokat, főleg a sebességkor-
látozást hagyja figyelmen kívül. Ezt 
megakadályozandó született meg 
a forgalomlassító virágládák ötlete, 
melyet a Zenta utca minden lakója 
támogatott. A testület üdvözölte a 
javaslatot, és 2018 januárjában az 
intézkedést kísérleti jelleggel beve-
zeti.

�� Egyirányú lesz a Bercsényi 
utca Táncsics M. – Eötvös 
utcai szakasza

Városunkban a folyamatban lévő 
parkolóépítés részeként hamaro-
san megkezdődik a parkolóhelyek 
kialakítása a Bercsényi utcában. 
Ennek része a Táncsics Mihály 
utca – Eötvös utca szakaszának 
egyirányúsítása, ami azért sürgető 
feladat, mert ezen a sarkon a két-
oldali parkolás miatt az utca köz-
lekedésre szinte alkalmatlan, és 
egyben balesetveszélyes is. Az 
egyirányúsítás a novemberben 
induló kivitelezési munkákkal egy 
időben fog megkezdődni.

SZÉ
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Polgármesteri hírek
Az utóbbi hónapban is azon voltunk, hogy városunk számos terü-
leten előre tudjon lépni, szolgáltatásai javulhassanak, fejlődjenek. 
Ennek szellemében kommunikációs és technikai megújulásról egy-
aránt beszámolhatok, amely reményeim szerint mind hozzájárulnak 
az itt élők komfortérzetének növeléséhez.

Lakossági fórum élő 
közvetítése

Október 17-én lakossági fórumot 
tartottunk a gyömrői Házasságkötő 
teremben, hogy ismertessük az új 
óvodai és bölcsődei fejlesztésekről 
szóló terveket, amelyekről előző 
számunkban már olvashattak. A 
tájékoztatón a megjelentek elsők 
között ismerhették meg az új terve-
ket, és volt lehetőségük kérdése-
ket, észrevételeket megfogalmazni 
azokkal kapcsolatban.

Mondhatni, hogy igazi 21. szá-
zadi fórum volt ez, hiszen egy igen 
nagy újítással készültünk erre az 
alkalomra.  Egyedülálló módon 
azoknak is szerettük volna lehetővé 
tenni a lakossági fórum követését, 
akik nem tudtak jelen lenni, ezért 
a Facebook-on élő videóadásban 
közvetítettük a fórumot. Az élő köz-
vetítéssel az volt a célunk, hogy 
minél több olyan lakosunkhoz eljut-
hassanak az elhangzott informá-
ciók, akik érdeklődnének az ese-
mény iránt, de valamilyen okból 
személyesen nem tudnak azon 
részt venni.

Az újítás nagyon jól vizsgázott, 
sokan követték élőben is a fóru-
mot a közösségi oldalon keresztül, 
és a hivatalos oldalamon azóta is 
elérhető videót összesen mintegy 
2500 érdeklődő nézte meg. A pozi-
tív lakossági visszajelzések alap-
ján elmondható, hogy sikeres kez-
deményezés volt az élő közvetítés 
biztosítása, amelyet a jövőben min-
denképpen szeretnénk folytatni. 
Időről-időre tervezünk majd olyan 

eseményeket, lakossági fórumokat 
online felületen közvetíteni, ame-
lyek úgy gondolom, hogy számos 
városlakónkat érdekelhetnek.

Idejében készülünk a télre

Idén egy olyan területet szerettünk 
volna fejleszteni, amelyre az utóbbi 
évek téli időszakaiban sok panasz 
érkezett városunk lakosaitól. Ennek 
javítása érdekében kiválasztottuk 
és megvásároltuk a városüzemel-
tetés új autóját, amely a téli időjá-
rási viszonyokra való felkészülés-
ben nagy hasznunkra lesz. A jármű 
november második felében érkezik 
városunkba, és áll lakosaink szol-
gálatába. Szeretnénk, ha ezzel az 
új, univerzális feladatokra alkal-
mazható autóval nagy változás 
állna be a téli közlekedés bizton-
ságosabbá tételében is, és sokkal 
magasabb színvonalú síkosság-
mentesítést és hóeltakarítást tud-
nánk biztosítani.

Egyeztettünk az orvosi 
ügyeletről

Ez a hónap részben a problémameg-
oldásokról és elhárításokról szólt, 
hiszen egy másik kritikával rendsze-
resen illetett szolgáltatást is igyekez-

tünk kézbe venni, ez pedig az orvosi 
ügyelet volt. Szeretnék odafigyelni 
rá, hogy az orvosi ügyelettel kap-
csolatban minél kevesebb panasz 
legyen, de ha mégis érkezik, akkor 
azt kivizsgáljuk. Ennek érdekében 
egyeztetésre hívtam az ügyeleti fel-
adatokat ellátó Interambulance Zrt. 
vezérigazgatóját, Dr. Molnár Györ-
gyöt. Ez a cég országosan három 
millió ember ügyeleti ellátását végzi, 
köztük városunk lakosságáét is.

Egyenként átbeszéltük az utóbbi 
időben felmerült néhány panaszt, 
és az ellátás javítása érdekében 
tett lépéseket. Az ellátottak számá-
hoz viszonyítva csekély a panaszos 
eset, de azt szeretném, ha egy sem 
lenne.

A megbeszélésen részt vett a 
gyömrői ügyelet vezetője is, Gúth 
Jánosné, aki elmondta, hogy nagyon 
odafigyel a lakossági véleményekre, 
és a panaszokat is mindig kivizs-
gálja. Elhangzott, hogy a gyömrői 
ügyelet dolgozói a közeljövőben 
speciális kommunikációs tréningen 
fognak részt venni. Reményeink 
szerint ezzel is javul a betegek tájé-
koztatása, mivel a panaszok több-
sége a nem kielégítő tájékoztatásra 
vezethető vissza.

A jövőben rendszeressé tesszük 
ezeket a konzultációkat, valamint 
minden panaszt, melyről tudomást 
szerzünk, továbbítunk a szolgáltató-
nak. A megbeszélésen a vezérigaz-
gató ígéretet tett rá, hogy kiemelten 
figyel a gyömrői ügyelet működé-
sére. Az ügyelet kifogástalan szak-
mai működése városunk alapvető 
érdeke.

Dr. Mezey Attila
polgármester
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Tárgyalás a gyömrői 
posta fejlesztéséről

A nyári lakossági aláírásgyűjtés és 
a mostani megbeszélés célja az 
volt, hogy a város legtöbb panasz-
szal bíró szolgáltatása, a gyömrői 
posta megújulhasson. A hosszú 
sorban állási idő, a szűk ügyféltér, 
a kevés működő kiszolgáló ablak 
mind hosszabbította a jogos pana-
szok listáját a postával kapcsolat-
ban. A bővítést támogató aláírások 
segítségével azt szerettük volna 
elérni, hogy a Magyar Posta új pos-
tahivatal létesítésével vagy a jelen-
legi épület bővítésével jelentős fej-
lesztéseket hajtson végre lakosaink 
megfelelő kiszolgálása érdekében.

Mezey Attila a Magyar Posta 
vezetőivel is megosztotta a lakos-
sági aláírásgyűjtés alkalmával már 
ismertetett helyi állapotokat, misze-
rint Gyömrő kinőtte a jelenlegi pos-
tahivatalt. Városunk növekedésé-
hez képest a postán évek óta nem 
történt bővítés, a mostani épület 
már nem képes kiszolgálni a meg-
növekedett lakosságszámot, ezért 
elengedhetetlen a fejlesztés.

A Magyar Posta pozitívan fogadta 
megkeresésünket. Mint elmondták, 
nem igazán fordul elő, hogy egy 
település polgármestere személye-
sen keresi meg az elnök-vezérigaz-
gatót egy városi postahivatal műkö-
dése miatt, és ezt példaértékűnek 
tartják.

A Posta vezetői elmondták, hogy 
statisztikáik szerint városunkban a 
postai ügyintézés során az átlagos 
várakozási idő 4 perc. Ehhez képest 

a polgármester elmondta a valódi 
tapasztalatokat, amelyeket a város 
lakosainak elmondására és saját 
tapasztalataira is alapozott. Tájé-
koztatta a vezetőséget az extrém 
várakozási időkről egy-egy csekk 
feladásakor, a tömegről az ügy-
féltérben, de arról is, hogy sokan 
már be sem mennek, ha meglátják, 
mennyien várakoznak az ügyinté-
zésre.

A megbeszélésen a Posta részé-
ről ígéret sajnos nem hangzott el. 
Elmondták, hogy új postahivatal 
megnyitását biztosan nem tervezik 
városunkban. A vezetőség azonban 
nyitott rá, hogy a Posta és az Önkor-
mányzat közösen keressen megol-
dást a helyzetre. Látnak arra esélyt, 
hogy Önkormányzatunkkal közösen 
felmérjék a bővítési lehetőségeket, 
és közös programot dolgozzunk ki 
arra, hogyan tudnánk tovább fej-
leszteni a postahivatalunkat. Ehhez 
viszont elsősorban finanszírozási 
forrásokat kell teremteni.

Célunk, hogy a fejlesztésekkel 
egy jelentősen nagyobb ügyféltér 
álljon a lakosok rendelkezésére 
még több nyitva tartó ügyfélszol-
gálati pulttal, és egy saját parko-
lóval is bővüljön a posta. A tár-
gyalás eredményeképpen úgy lát-
ható, hogy a posta megújítására 
az egészségháznál már ismert 
módszert fogja tudni alkalmazni 
városunk: nemcsak kérnünk kell 
a fejlesztés létrehozását, hanem 
abban aktív szerepet is kell vál-

lalnia Önkormányzatunknak, hogy 
megvalósulhasson a szolgáltatás 
korszerűsítése.

Mezey Attila elmondta, hogy a 
továbbiakban szeretne egy saját 
statisztikát is készíteni a gyömrői 
postán. Egy gyakorlati felmérésen 
tervezi megvizsgálni, hogy napi 
átlagban mik a tapasztalatok a 
várakozási idővel, a kiszolgálóhe-
lyekkel és az ügyféltér befogadó-
képességével kapcsolatban. Ezzel 
is szeretné felmérni és alátámasz-
tani, hogy mennyire indokolt a pos-
tai szolgáltatások fejlesztése váro-
sunkban.

Köszönjük annak a 2000 gyömrői 
lakosnak, akik aláírták a petíciót, 
és ezzel támogatták a bővítéssel 
kapcsolatos tervet. A polgármester 
elmondta, hogy a jövőben is támasz-
kodni fog a város lakóira, hiszen 
bebizonyosodott, hogy segítségük-
kel és véleményük kinyilvánításával 
nagyobb eredményeket érhetünk el 
a város fejlődése érdekében.

BZs

Városunk postahivatalának fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett Dr. 
Mezey Attila polgármester Dr. Szűcs Lajossal, térségünk országgyű-
lési képviselőjével közösen a Magyar Posta vezetőivel, Illés Zoltán, 
elnök-vezérigazgatóval és Forrai Péter, lakossági vezérigazgató-
helyettessel.
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Gondoskodó önkormányzat  
a Facebook-on is

A kommunikációs csatornák fejlődé-
sét Önkormányzatunk is igyekszik 
követni. A közösségi média térhódí-
tásának köszönhetően már régóta 
jelen van a Facebook-on, hogy tájé-
koztassa, informálja a lakosságot a 
közérdekű tudnivalókról.

Nemcsak az Önkormányzat infor-
mációinak közlését, hanem lakosa-
ink felénk történő jelzéseit is éppen 
olyan fontosnak tartjuk. A Gondos-
kodó Önkormányzat jelmondat 
értelmében Facebook oldalunkon 
kialakítottuk online üzenetfogadási 
rendszerünket, amelyen keresztül 
örömmel fogadjuk városunkkal kap-
csolatos észrevételeiket.

A jövőben szeretnénk ezt a felü-
letet egy hivatalos bejelentési és 
információs platformként használni. 
Ezzel szeretnénk kiváltani a szám-
talan Facebook csoportban felme-
rülő kérdésáradatot, amelyeket a 
nehéz követhetőség miatt nem min-
dig sikerül megválaszolni.

Az üzenetküldési rendszernek 
köszönhetően első kézből kap-
hatnak tájékoztatást a lakosok az 
egyes területek felelőseitől. Így pél-
dául hivatalos információ kapható a 
hulladékszállítással, a buszközle-
kedéssel vagy a felújításokkal kap-
csolatban, de várjuk szíves észre-
vételeiket a közvilágítást, az utak és 

járdák meghibásodását vagy a köz-
terület megrongálását érintő ügyek-
ben is.

Kérjük, hogy szükség esetén az 
Önkormányzat hivatalos Facebook 
oldalán keresztül vegyék fel velünk 
a kapcsolatot, és lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk mielőbb vissza-
jelzést adni az észrevételekre!

BZs

facebook.com/ 
gyomro.varos.onkormanyzata
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Az október végi vihar jó néhány 
helyen kárt okozott a fákban váro -
sunkban. Legveszélyesebb a Szé-
chenyi utcában kidöntött fenyőfa 
volt, amelyet önerőből a lehető 
legrövidebb idő alatt távolítot-
tunk el. Önkéntes tűzoltóink még 
több napig segédkeztek a kisebb-
nagyobb káreseteknél. Sajnos az 
áramszolgáltató nem tudott ilyen 
gyorsan cselekedni, s voltak olyan 
utca részek, ahol napokig nem volt 
áram és közvilágítás. 

A Spar előtti buszforduló és a 
Mendei út találkozásánál már kis 

esőzésekkor is jelentős méretű, 
balesetveszélyes víztócsa alakult 
ki. Szakembereink segítségével 
megállapítottuk, hogy az eredeti 
víznyelő nem a terület legmélyebb 
pontján van, így nem tudja a vizet 
elvezetni. Ennek megoldására 
másik víznyelő szem lett beépítve 
a terület legmélyebb pontjára. 

Elkezdődik a Bercsényi utca 
Táncsics Mihály út felé eső sza-
kaszán a parkolók építése mind-
két oldalon. Az engedélyes ter-
vek alapján és a fokozott forga-
lom miatt az utca ezen szakaszát 
egyirányúsítottuk lakosaink és a 
közlekedők érdekében.

Naprakész hírek Facebook olda-
lamon olvashatók: facebook.com/
hodruszky.lajos.hivatalos

Hodruszky Lajos
polgárvédelmi referens

Polgárvédelmi hírek röviden

Ünnepi hulladékszállítási rend
Az ünnepek alatt a szemétszállítás  

a következőképpen alakul városunkban:

2017. december 25.  
hétfői szállítás helyett korábban, december 22-én pénteken,

2017. december 26.  
keddi szállítás helyett korábban, december 23-án szombaton,

2018. január 1.  
hétfői szállítás helyett korábban, 2017. december 29-én pénteken 

viszik el a kommunális hulladékot.

A fenyőfák elszállítására 2018. január 8-án  
és január 15-én kerül sor.

Házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtési időpontok:

1-2-es körzet (hétfő, kedd) 
2017. december 2.

3-4-es körzet (szerda, csütörtök) 
2017. december 9.

Házhoz menő szelektív  
hulladék gyűjtési időpontok:

1-2-es körzet (hétfő, kedd) 
2017. december 8.

3-4-es körzet (szerda, csütörtök) 
2017. december 15.
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ELKÉSZÜLTEK GYÖMRŐ 
VÁROS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁINAK ENERGETIKAI 
FELÚJÍTÁSAI

Befejeződtek Gyömrő Város 
önkormányzati tulajdonú épü-
leteinek épületenergetikai kor-
szerűsítései. A beruházás tel-
jes költsége több mint 247 mil-
lió forint volt, amelyet az Euró-
pai Unió Kohéziós Alapjának 
támogatásával valósítottak 
meg.

A végéhez ért a Weöres Sándor 
Általános Iskola központi épü-
lete és alsó tagozatának Csoko-
nai utcai épülete, valamint a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
épületének épületenergetikai 
korszerűsítése, amelynek célja 
az épületek hőtechnikai adott-
ságainak javítása, valamint a 
hőveszteség csökkentése volt. 
Az elmúlt hónapok munkála-
tai során, az épületeken a külső 
nyílászárókat korszerű műanyag 
nyílászárókra cserélték, valamint 
utólagos homlokzati és födém 
szigetelés került az épületekre. 
Továbbá mind a három intézmé-
nyen napelemes rendszert épí-
tettek ki.

A munkálatok azért váltak 
szükségessé, mivel az épületek 
az elmúlt évtizedekben elhasz-
nálódtak, és már nem felel-
tek meg a mai kor támasztotta 
hőtechnikai követelményeknek. 
A felújítással nagymértékben 
csökkenthetők a fenntartási költ-
ségek, és sokkal gazdaságosab-
ban lesznek üzemeltethetők az 
épületek. Emellett az is fontos 
szempont, hogy az alacsonyabb 
fűtési energiaigény hatására 
csökkeni fog a károsanyag-kibo-

csátás is, így az eddiginél is töb-
bet tesznek a környezet védel-
méért. 

A munkálatok végeztével 
Gyömrőnek három olyan intéz-
ménye lett, amely teljes mérték-
ben megfelel a mai energetikai 
előírásoknak és környezetvé-

delmi szempontoknak. Mindez 
nemcsak a fenntartási költsé-
gekben tükröződik majd, hanem 
sokkal komfortosabb környeze-
tet is biztosít a tanulóknak.

VALÓDI MEGOLDÁS,
VALÓDI IGÉNYEKRE

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA 
VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)

http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, 
keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy fordul-
jon bármely fiókunkban munkatársainkhoz.
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek



11NOVEMBER FEJLESZTÉS

További fejlesztések az épülő 
sportkomplexum területén

Mint ahogy arról korábban beszá-
moltunk, Gyömrőn minden idők 
legnagyobb beruházása, ezen 
belül is legnagyobb sportberuhá-
zása zajlik ebben a 2014-2019 
közötti ciklusban. A csaknem egy-
milliárd forint összegű építkezés 
részeként a Mendei úti sportköz-
pontban a füves centerpálya, vala-
mint a szabvány műfüves edző-
pálya kialakítása lassan a végé-
hez közeledik. Az építkezés első 
üteme (labdafogó hálók, világítás 
kiépítése) a tervek szerint idén 
no vember végére szintén befejező-
dik, melynek köszönhetően a klub 
szakosztályai teljes kapacitásában 
tudják már használni az új pályá-
kat, ezáltal tehermentesítik a régi 
központi pályát. 

Gyenes Levente, aki a tervezési 
és kivitelezési folyamatokat is pro-
jektmenedzserként koordinálja és 
a kivitelezéshez szükséges pén-
zek megszerzésében is kulcssze-
repet játszik, elmondta, a pályák-
hoz kapcsolódó kiszolgáló épület, 
a lelátó, valamint a sportcsarnok 
átadása a második ütem részét 
képezi. A megvalósítás szempont-
jából kiemelkedően fontos, hogy az 
elmúlt hetekben lezárult a klub által 
a kivitelezésre kiírt pályázat, így a 

szerződéskötés után végre meg-
indulhat a csarnok építése is. Az 
épület egy 2700 m2-es kétszintes 
épület lesz, lelátóval, öltözőkkel, 
konditeremmel és a hozzá tartozó 
kiszolgáló részekkel.

A projekt sikeres kivitelezésé-
ben a Gyömrői Önkormányzat szin-
tén kulcsszerepet tölt be, tekintettel 
arra, hogy a komplexumnak helyet 
biztosító mintegy négy hektáros 
területet még 2015-ben az önkor-
mányzat adta a beruházáshoz. 
Mindemellett a gyömrői képviselő-
testület egyik idei rendkívüli ülésén 
született döntésnek köszönhetően 

a komplexum további műfüves kis-
pályával is bővülhet, melynek épí-
tése 2018 tavaszán kezdődik, ezzel 
is segítve a következő téli időszakra 
eső felkészülési edzések és mérkő-
zések megtartását. A fedett sátor-
ral is rendelkező pálya mind a fel-
nőtt, mind az utánpótlás csapatok-
nak komoly segítséget jelent majd 
a teremkapacitás bővítése által. 
A Gyömrőn focizó több mint két-
száz fiatal és sportvezetőik addig 
is sporteredményeikkel igyekeznek 
igazolni ennek a hatalmas beruhá-
zásnak a gyömrői létjogosultságát.

Heincz Balázs



12 GYÖMRŐ

Felkészülés a téli időjárásra
FELHÍVÁS

A téli időjárás hazánkban általá-
ban akkor okoz problémát, ha a 
hőmérséklet tartósan és jelen-
tősen alacsonyabb a megszo-
kottnál, illetve ha a hosszan-
tartó vagy intenzív csapadékhul-
lás miatt a megszokott mértéket 
jelentősen meghaladó mennyi-
ségű hó esik. Az ilyen szélsősé-
ges téli időjárás Magyarorszá-
gon nem túl gyakori, bekövetke-
zésére azonban területünkön is 
számítani lehet.

Téli időszakban érdemes folya-
matosan figyelni az időjárás jelen-
tést, hogy időben felkészülhes-
sünk. A hideg, jeges, havas időre 
való felkészülés jegyében néhány 
alapvető tanácsot érdemes megfo-
gadni még a tél beállta előtt.

Időben érdemes beszerezni 
homokot vagy sót a jeges járda-
szakaszok felszórására, valamint 
a homok akkor is segítségül szol-
gálhat, ha a gépkocsit ki kell húzni 
a hó fogságából. Ehhez az is fon-
tos persze, hogy legyen a hó elta-
karítására szolgáló lapátunk.

Tároljon otthonában egy hétre 
elegendő és tartós élelmiszert, kon-
zervet, kenyeret, tejet, lisztet az 
egész család számára! Halmozzon 
fel tartalékokat vízből, legyen otthon 
a rendszeresen szedett gyógysze-
rekből szükséges mennyiség! Ha 
csecsemő van a családban, akkor 
mindenképpen legyen több napra 
elegendő tápszer és pelenka is! 
Ha lakását vezetékes gázzal fűtik, 
gondoskodjék hagyományos fűtő-
eszközről és fűtőanyagról arra az 
esetre, ha kimaradás lenne a gáz-
szolgáltatásban! Folyamatosan 
ellenőriztesse tüzelőberendezéseit 
és kéményét az égéstermék vissza-
áramlásának elkerülése érdekében!

Alapszabály, hogy szélsőséges 
időjárási viszonyok között senki ne 
hagyja el otthonát, csak ha meg-
győződött róla, hogy úti célját biz-
tonsággal eléri, és a  v isszauta -
zás feltételei is biztosítottak.   Ha 
ezen feltételek hiányában is elkerül-
hetetlen az utazás, nagyobb távol-
ságra soha ne induljon el egyedül! 

Ha nagyobb távolságot kell gya-
logosan megtennie, öltözzön réte-

gesen, felsőruházata lehetőleg 
legyen vízhatlan, mindig vigyen 
magával meleg kávét vagy teát!

Autóval történő közlekedés ese-
tén csak jó műszaki állapotú és téli 
gumikkal felszerelt gépjárművel 
induljon útnak! Havas időszakban 
az autóban legyen hólapát, von-
tatókötél, érdesítő anyag (homok, 
só), elemlámpa, tartalék üzem-
anyag! Hosszú téli utazás ese-
tén tartsunk az autóban hóláncot, 
meleg ruhát, takarót, meleg italt 
és egy napi élelmiszert! Útközben 
mindig gondoskodjunk az üzem-
anyagpótlásról, és lehetőség sze-
rint ilyenkor nappali utazást ter-
vezzünk! Nagy havazás előtt kis-
gyerekkel semmiképp ne induljunk 
hosszú útra! Intenzív havazás 
estén pedig a legközelebb lakott 
településen helyezzük el bizton-
ságban gépjárművünket!

Fontos, hogy mindig legyen 
nálunk segélyhívásra alkalmas 
eszköz, amely üzemképes és fel-
töltött állapotban várja, hogy szük-
ség esetén tárcsázni tudjuk a 112 
segélyhívó számot. 
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Városi Mikulásjárás

Információ: www.gyomro.hu

15:00 Eskü tér
15:30 Petőfi-telepi buszforduló
15:50 Piac főbejárat (Szent Imre út)
16:10 Simon Mihály tér – 
 Üzletház parkoló
16:35 Vízmű sarok
 (Szt. István – Dózsa Gy. út sarok)

17:00 Katolikus kistemplom – 
 Bajcsy-Zsilinszky út
17:20 Péteri buszforduló – Kastélydomb
17:45 Harmónia uszoda – parkoló
18:10 Csütörtöki piactér
18:40 MÁV állomás 
19:00 Hankó István 
 Művészeti Központ főbejárata

17 órától Mikkamakka Mikulásváró a Hankó István Művészeti Központban

2017-ben is találkozhatnak a Gyerekek az igazi Mikulással Gyömrő utcáin!
December 5-én 15 órától a város 11 pontján várja a Mikulás a gyerekeket, s szokásához híven 
meglepi a 10 éven aluli aprónépet egy kis csomaggal. Az Anyukáknak, Apukáknak sem lesz oka 
panaszra: a krampuszok és segítőik forró teával fogadják majd őket a Mikulás-járat állomásain.

Kedves Gyerekek!
Lepjétek meg Ti is a Mikulást valami aprósággal: énekkel, verssel, rajzzal, hisz ő is 
szeret ajándékot kapni! Reméljük, így a jövő évben sem felejtkezik meg városunkról 
és az itt lakó gyerekekről!

Péteri buszforduló – Kastélydomb

 Művészeti Központ főbejárata

Bízunk benne, hogy a hosszú évek alatt összeszokott Manócsapat 
segítségével a csomagok tartalmának összeszedése, csomagolá-

sa és kiosztása, a Mikuláskocsi díszítése és a járat lebonyolítása 
a korábbi évekhez hasonlóan zökkenőmentesen fog sikerülni. 

Előre is szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki ebben részt vesz!

A            szervezésében

Gyomroi_MikulasJaras_Ujsagba_A4_20171116.indd   1 2017. 11. 19.   20:50:30
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A Hankó István  
Művészeti Központ 
programjai
Gyere, és mondd el személyesen  

kérésedet a Mikulásnak!
A Mikulás manóival együtt vár minden  

gyerkőcöt a kívánságával  
december 2-án 15-18 óráig és 3-án 14-17 óráig 

a Művészeti Központ előtti Mikulás lakban!

Szépség és a Szörnyeteg  
a Csemetéktől

Egy teljes évad kihagyása után 
decemberben ismét premierrel 
rukkol elő a Csemetekert Gyer-
mekszínház társulata. Ezúttal 
talán a leglátványosabb produkci-
óját láthatják a 24 fős színészcsa-
patnak. Nem mást dolgoztunk fel, 
mint a jól ismert francia népmesét, 
a Szépség és a Szörnyeteget.  

Kuhárné Liza néninek köszön-
hetően csodás jelmezekben ele-
venedik meg Perc Úr, Lángőr, 
Kanna mama vagy akár a kis 
csorba Csészike. A különleges 
jelmezeket látványos díszle-
tek és csodás sminkek-maszkok 
egészítik ki, és teszik a látványt 
még teljesebbé. Igyekeztem a jól 
bevált rendezési stílusomhoz hű 
maradni. Ezalatt azt értem, hogy 
garantáltan lehet majd a szerep-
lőkön jókat kacagni, de bizton állí-
tom, hogy zsebkendőre is szükség 
lesz egy-egy megható jelenetnek 
köszönhetően.  Az előadást zenei 
betétek, animációk, árnyjáték, és 
Horváth László koreográfusnak 
köszönhetően, látványos koreo-
gráfiák teszik teljessé.

Egy kis kulisszatitok: A premier 
előtt egy hónappal az egyik sze-
replő bejelentette, hogy középis-
kolai vizsgái miatt nem tud min-
den próbán részt venni, és lesz 
olyan előadás is, amelyen szintén 
nem lesz jelen. Mihalusz Balázs-
ról, a fiamról beszélek, így azokon 
az előadásokon, ahol Balázs nem 
lesz jelen, én játszom majd az ütő-
dött Le Fou szerepét. Ezt is meg-

értem. A fiammal azonos szerep-
osztásban… 

Egy szónak is száz a vége: Ismét 
egy jól összerakott Csemetekert 
Gyermekszínház produkciót láthat-
nak a kedves nézők, ha ellátogat-
nak decemberben és januárban a 
Hankó István Művészeti Központba.

Mihalusz Zoltán
Csemetekert Gyermekszínház

vezető, rendező
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Stéphane Laporte - Patrick Laviosa

MUSICAL COMEDY

Fordította: Pataricza Eszter és Frenkó Zsolt • Koreográfus: Borbély Krisztina • Koreo. assz.: Tóth Alex • Zenei vezetô: Kéménczy Antal 
Jelmez: Camp David • Díszlettervezô: Sophie Jacob • Hangszerelés: Judt István • Rendezô asszisztens: Házi Anita, Borbély Krisztina 

Rendezô: Gergely Róbert
Műsorrendelés: Orosz Dániel 0620 498 5561, oroszesbora@gmail.com, Facebook: Gergely Theáter Exkluzív

                                                                  2017

Takáts MátéNémedi-Varga Tímea

Tóth Sándor

Kökényessy Ági

ánik 
a fedélzetenP

Ott József

Fábián Anita

2017. december 29-én 19 órától a Hankó István Művészeti Központban
Jegyek 3 400 Ft-os áron megvásárolhatók a művészeti központban  

Infó: hi.muvkozpont@gmail.com • 06/30 652 1052, 06/30 652 0690
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Hankó István Művészeti Központ              december 3-tól december 17-ig2017
ADVENTI FÉNYEK GYÖMRŐN

DECEMBER 3. VASÁRNAP
 14 órától: karácsonyi kézműves vásár, forralt bor, kürtős kalács
  családi adventi készülődés – adventi koszorú készítés (2500 Ft-tól)
  December 2-án, szombaton 15-18 óráig, és 3-án vasárnap 14-17 óráig:
  Mikulás lak – A Mikulás manóival személyesen várja a gyerekeket!

 17 órától: I. Adventi Gyertyagyújtás – Gyömrői Református Gyülekezet
  Csűrös András Jakab református lelkész adventi köszöntője
  református gyülekezet énekkara - karácsonyi énekek és versek

DECEMBER 10. VASÁRNAP
 14 órától: karácsonyi kézműves vásár, forralt bor, kürtős kalács
  Luca napi kézműveskedés gyerekeknek
  Jótékonysági sütivásár az Árvácskák Állatotthon javára

 15 órától: Luca napi boszorkányok – interaktív zenés mese a Lóca együttessel

 17 órától: II. Adventi Gyertyagyújtás – Gyömrői Evangélikus Gyülekezet
  Németh Mihály lelkész szolgál
  „Jöjj Karácsony!” – karácsonyi énekek Horváth Csaba és 
  Horváthné Dunaveczki Leona vezetésével

 1730 órától:  Maglódi Fúvószenekar koncertje a színházteremben

DECEMBER 17. VASÁRNAP – MINDENKI KARÁCSONYA
 14 órától: karácsonyi kézműves vásár, forralt bor, kürtős kalács
  kézműveskedés gyerekeknek 

 16 órától: Betlehemi történet - Maszk Bábszínház előadása

 17 órától: III. Adventi Gyertyagyújtás – Gyömrői Adventista Gyülekezet
  Szilvási András lelkész adventi gondolatai
  Adventi Fúvószenekar karácsonyi dallamai

Adventi sorozatunkat dr. Mezey Attila polgármester ünnepi gondolataival zárjuk

Minden alkalommal 
karácsonyi cipősdoboz 

ajándékok gyűjtése 
a művészeti központnál!

20171112_AdventiFenyekGyomron_Ujsagba_A4.indd   1 2017. 11. 16.   21:02:02
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KARÁCSONYI
JÓTÉKONYSÁGI GÁLA

2017. december 8. 19:00

 Az est teljes bevételét a 

         Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
                                                                                                                                                                        javára ajánljuk fel

A legszebb Máté Péter dalok 
a GyömrőSzínház előadásában

Közreműködik: Mosonyi Ferenc

Az est fővédnöke: 
Gyenes Levente

Helyszín: Hankó István Művészeti Központ,  Gyömrő, Fő tér 1/b

Belépésre jogosító támogatójegy: 1.000 Ft

Jegyek kaphatók a helyszínen, valamint a Családsegítő Szolgálatnál
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Advent – várakozás 
vagy valami más?

Bár a szó jelentése eljövetel, vala-
miért mégis a várakozásra gondo-
lunk. A gyermekek a karácsonyra, 
a keresztyén világ pedig Krisztus 
második eljövetelére vár.

Advent másik neve kisböjt. Kisböjt 
azért, mert ilyenkor lemondások-
kal készültek az emberek a kará-
csonyra. A 6. században Szent 
Márton ünnepétől az Úr születése 
ünnepéig tartott. Az úgynevezett 
stációs napokon, hétfőn, szerdán 
és pénteken nem ettek húst, vagy 
egyáltalán semmit sem.

Manapság igen nehéz a kará-
csonyi időszakban lemondásról, 

böjtről beszélni, hiszen az ünnep 
közeledtével egyre nagyobb a 
tolongás és a csillogás a bevásár-
lóközpontokban. Sietve, zaklatot-
tan, időnként az utolsó pillanatban 
szerezzük be mindazokat, ame-
lyekről úgy gondoljuk, hogy feltét-
lenül szükségesek a fa alá vagy az 
ünnepi asztalra. Majd Szenteste 
fáradtan, kimerülten gyújtjuk meg 
a gyertyát és énekeljük a Csen-
des éjt. Beesünk az ünnepre, nem 
megérkezünk. Feldíszítjük a fát, a 
lakást, de a lelkünket nem. Holott 
a karácsony legfontosabb üzenete 
az, hogy készítsük fel a lelkünket, 
ürítsük ki azért, hogy befogadjuk 

az ünnep lényegét, a feltétel nél-
küli szeretetet.

Álljunk meg tehát a karácso-
nyi forgatagban, az advent idő-
szakában szánjunk kicsit több időt 
magunkra, egymásra! Üljünk le 
együtt hétköznap esténként is az 
asztalhoz, beszélgessünk egymás-
sal, vagy ha kell, csendesedjünk el! 
Készüljünk lélekben is az ünnepre, 
hogy Szentestén valóban megér-
kezzünk!

SZÉ

Színes programok  
az Olvasás Ünnepén

November harmadik hetében 
indult útjára az Olvasás Ünnepe 
programsorozat, melyre a Hankó 
István Művészeti Központ, a 
Weöres Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
valamint a Városi Könyvtár szí-
nes programokkal készült. Az 
esemény első állomása a diákok-
nak tartott játékos, szellemi agy-
torna volt.
 
November 13-a Magyar Nyelv 
Napja, melyet 2011. szeptember 
26-án az Országgyűlés nyilvání-
totta azzá, mivel 1844-ben ezen 
a napon fogadták el a magyart 
államnyelvvé tevő, a magyar nyelv 
és nemzetiségről szóló 1844. évi 
II. törvényt. Ennek alkalmából a 
Városi Könyvtár és a Beszédmű-
velő Kör közösen – immár második 
alkalommal – anyanyelvi vetélke-

dőt hirdetett a gyömrői iskolák felső 
tagozatos diákjainak. Az eseményt 
a Weöres Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola aulá-
jában rendeztük 2017. november 
14-én, kedden délután. A játékos 
vetélkedőre három fős csoportok 
jelentkezését vártuk. Nagy örö-
münkre 18 csapat indult el a ver-
senyen. 

A játékos furfangos fejtörők nem 
fogtak ki a gyerekeken. Nagyon 
ügyesen, s jól szórakozva, gyor-
san és hatékonyan oldották meg a 
néhol egyáltalán nem könnyű fel-
adványokat.

A másfél órás kvízjátékon a 
résztvevők mind nyertek, ered-
ményeik alapján harmadik helyen 
végeztek: Opolcsik Luca, Neményi 
Melinda és Csonó Viktória (WSÁI). 
Második helyezést értek el holt-
versenyben: Piricz Virág, Kassai 

Boglárka, Magyar Máté (WSÁI) és 
Borsó Anita, Brandenburg Flóra, 
Romhányi Ramóna (Fekete Ist-
ván Ált. Isk.) A versenyt megnyer-
ték: Leszkovits Kíra, Csizmadia 
Renáta, György Brigitta (WSÁI).

Az Olvasás Ünnepének soron 
következő programja a könyvtár 
által szervezett rendhagyó irodalmi 
óra volt Varró Dániellel, melynek 
szintén a WSÁI aulája adott helyet. 
A költő mesélt az életéről, a ver-
seiről, és játékos feladványokkal 
lepte meg a jelenlévő több mint 
száz érdeklődőt. Az előadás után 
pedig megválaszolt sok-sok kér-
dést, dedikálta a könyveit és szá-
mos közös fotó készült, melyek 
megtekinthetők az iskola Facebook 
oldalán, valamint a Városi Könyvtár 
honlapján.

Az Olvasás Ünnepe rendez-
vénysorozat méltó befejezése volt 
a WSÁI diákjai által előadott Szaffi 
c. mesejáték, mely nagy sikert ara-
tott.

Gyömrő Városi Könyvtár
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Untitled-7   1 2017. 10. 25.   13:48

Mikulásdísz 
papírhengerből

Kellékek:
• Piros rajzlap
• Fehér rajzlap
• Színes ceruza
• Fekete filctoll

• Vatta
• Olló

• Ragasztó
• Szalag

• WC papír guriga

1. A piros papírra mérjük rá a guri-
gát, és vágjunk egy akkora csí-
kot, hogy körbeérje, majd ragasz-
szuk is rá!

2. A fehér papírból vágjunk egy 
háromszöget, és rajzoljuk rá a 
Mikulás arcát!

3. A guriga egyik végét két oldal-
ról hajtsuk be úgy, hogy középen 
összeérjenek!

4. A guriga másik végét hajtsuk 
meg ugyanígy, de az ellenkező 
irányból!

5. A tetején a két csücsköt ragasz-
szuk össze úgy, hogy a szalagból 
készített hurkot közé tesszük!

6. A megrajzolt arcot és a vattapa-
macsból készített bojtot ragasz-
szuk fel a gurigára!

7. Fekete filctollal rajzoljunk csiz-
mát és övet a Mikulásnak!

Benkő Dóra
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Szakmák Napja
Pályaorientációs Nap a Fekete István Általános Iskolában

November 8-án pályaorientá-
ciós napot tartottunk iskolánkban, 
melynek keretében mind az alsó, 
mind a felső tagozatosok szép és 
izgalmas szakmákkal ismerked-
hettek meg. A rendezvénysoro-
zat célja az volt, hogy a gyerekek 
pályaismerete bővüljön azáltal, 
hogy életszerű helyzetekben nép-
szerű vagy kevésbé ismert foglal-
kozásokkal találkoznak.

Délelőtt a kisebbek újfajta sze-
repben találkozhattak osztálytár-
saik szüleivel. Apukák és anyukák 
érkeztek néhány osztályba, hogy 
meséljenek a gyerekeknek mun-
kájukról. Óvónő, mentőautó-sze-
relő, ápolónő, állatorvos, cukrász, 
mentőápoló, kutatóbiológus, pénz-
ügyi tanácsadó. Csak néhány a 
sok-sok foglalkozás közül, melye-
ket a szülők bemutattak az érdek-
lődő gyerekeknek. Más osztályok 
„üzemlátogatásra” mentek egy 
sajtkészítő műhelybe, egy ásvány-
vizes üzembe vagy egy helyi pék-
ségbe. 

A változatos délelőtti program 
végeztével a kisebbek átadták 
helyüket a felsősöknek. Már koráb-
ban is jó kapcsolatot ápoltunk a 
Pest Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarával, hiszen pályaorientá-
ciós tanácsadójuk több alkalommal 

is járt nálunk. A tanév kezdetekor 
jelentkeztünk az általuk meghirde-
tett pályázatra, és nagy örömünkre 
iskolánk nyerte el Pest megyében 
azt a lehetőséget, hogy a Szakmák 
Napja elnevezésű pályaorientációs 
programot nálunk rendezzék meg. 
Az előzetes feladatunk az volt, 
hogy a 17 felkínált szakma közül 
minden tanuló hetet megjelölt, 
majd a névre szóló órarenddel ellá-
togatott a kiválasztott előadásra. 

Járt nálunk asztalos, ipari 
gépész, gépi forgácsoló, CAD/
CAM informatikus, elektronikai 
technikus, szociális gondozó és 
ápoló, villanyszerelő, női szabó, 
kozmetikus, fodrász, szakács, cuk-
rász, idegenvezető, infokommuni-
kációs hálózatfejlesztő, kiadvány-
szerkesztő, dekoratőr, pincér. Lát-
ványos, élménydús és interaktív 
előadásokon vettek részt a gye-
rekek, ahol inkább a gyakorlat, a 
kipróbálás dominált, nem az elmé-
let. Míg a szakács a szakma kihívá-
saival ismertette a hallgatóságot, 
addig növendékei bakonyi sertés-
szeletet főztek, amelyet a gyerekek 
meg is kóstolhattak. A vállalkozó 
kedvű diákok hercegnőburgonyát 
készítettek, az asztalos műhelyé-
ben gyalultak és fűrészeltek, az 
ipari gépésznél pedig a présgé-

pet próbálhatták ki. A villanysze-
relő blankolni tanította a résztvevő-
ket, a cukrásznál vattacukrot maj-
szolva tortadekorációt készítettek, 
a kozmetikustól pedig természete-
sen gyönyörű sminkkel léptek ki a 
lányok.  Rengeteg eszközt, gépet, 
dekorációt, alapanyagot hoztak a 
vendégelőadók; mindent megfog-
hattak, kipróbálhattak a gyerekek. 
Az előadók egytől egyig felkészül-
tek voltak, mindannyian mesterek a 
saját szakmájukban. Többen nem-
zetközi versenyeken vesznek részt 
vagy munkájuk mellett iskolákban 
tanítják a következő generációt. 

A tartalmas és mozgalmas dél-
után záróeseménye az ajándék-
osztás volt. Minden diák, aki két 
ösztöndíjas szakmát meghallga-
tott, ajándékbögrét kapott, illetve 
egy nyugilabda az összes részt-
vevőnek jutott. Végül a szervezők 
egy tabletet sorsoltak ki a gyerekek 
közt.

Sok mindent láttunk, kipró-
báltunk, de ezen felül mit adott 
nekünk még ez a nap? Az előadók 
ezt is megfogalmazták, és a gye-
rekek megértették.  Mindig próbálj 
a munkádban megújulni, és meg-
találni benne a kihívásokat! Sze-
resd a szakmádat!

Olaszné Kovács Andrea
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Fradi-UTE: A nagy összecsapás!

��Milyen régóta szurkoltok a 
kedvenc csapatotoknak?

B. András: Kisgyermek korom óta, 
a kilencvenes évek elejétől szur-
kolok a kedvenc csapatomnak, az 
Újpestnek.
M. András: Szerintem azóta nekik 
szurkolok, mióta megtanultam 
beszélni! Az első mondatom is a 
hajrá Fradi volt!

��Mindkettőtöket elkötelezett 
drukkernek ismerlek. Hon-
nan fakad ez a rajongás?

M. András: Nálunk ez a rajon-
gás apáról fiúra száll a családban. 
Édesapám is Fradi drukker és az 
öcsém szintén.
B. András: Én Újpesten szület-
tem, nőttem fel, Újpesten van a 
családom, a barátaim, de az igazi 
rajongás édesapámtól ragadt rám. 
Amikor kivitt az első Újpest mecs-
csemre, megfogott az a fanatiz-
mus, amit akkoriban láttam. Pró-
bálkoztam a csapatban is játszani, 
egy rövid ideig sikerült is. 

��A két klub között sok ideje 
feszült a viszony. Mikor kez-
dődött az ellenségeskedés 
és mi az oka?

B. András: A rivalizálás még 1950 
előtt alakult ki, amikor Újpest még 
vidék volt, így létrejött egy Buda-

pest-vidék ellentét. Idővel Újpest 
a Belügyminisztérium csapata lett, 
és ez még kevésbé tetszett a fra-
distáknak. Később a rivalizálás 
megmaradt, de nemcsak a fociban, 
hanem minden sportágban igazi 
utálat alakult ki a két klub között. 
M. András: A Budapest-vidék 
szembenállás volt kezdetekben 
a mozgatórugó, mert Újpest csak 
1950-ben lett Budapest része. A 
Rákosi korszakban változott komo-
lyabb ellentétté, mikor az Újpest a 
Belügy csapata lett. A Fradi mindig 
is a nép, az akkori munkásosztály 
csapata volt.
��Mit gondoltok, vége lehet 
majd ennek a konfliktus-
nak?

M. András: Szerintem nem is az a 
fontos, hogy vége legyen, de a bal-
hét ki kell zárni mind a stadionból, 
mind a környezetünkből. Volt és 
lesz is példa az összefogásra, pél-
dául a két bukaresti túra és az EB. 
Elég, ha a két tábor rigmusokban 
és hangerőben méri össze erejét a 
stadionokban.
B. András: Az ellenségeskedés-
nek sosem lesz vége. Ez a fanatiz-
mus és ellenszenv nem fog kihűlni.
 
��Hogyan lettetek mégis ilyen 
baráti viszonyban külön-
böző nézeteitek ellenére?

B. András: Vannak fradista bará-
taim, ismerőseim. Lehetünk jóban, 
csak arra a kétszer 45 percre felejt-
jük el a barátságot.
M. András: Jó gyerek Ő, csak kár, 
hogy lila a szíve. A magánéletben 
félre kell tenni ezeket az érzelme-
ket. Persze a csipkelődés kettőnk 
között örökre megmarad!

Zilahi Zoltán

A foci a magyar ember egyik kedvenc beszédtémája kortól és 
nemtől függetlenül. Gyakran esik szó a színvonal kritizálásáról, 
a lejátszott meccsek eredményeiről, kihagyott helyzetekről. Pár 
óra alatt az összes jegyet elkapkodják lelkes szurkolók az itt-
hon megrendezett tornákra, amelyek során két tábor áll egymás-
sal szemben, hogy választott csapatukat biztassák. A novemberi 
megmérettetés egyben arra is nagyszerű lehetőséget ad, hogy 
megvizsgáljuk a magyar futballtörténelem talán legélesebb ellen-
tétét, Ferencváros és Újpest között. Két elkötelezett focirajongó, 
B. András újpesti és M. András ferencvárosi szurkoló beszélt fut-
ballrajongásukról.
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Hirdessen a Gyömrő Magazinban!
Szeretné, ha vállalkozása biztosan 
eljutna minden gyömrői lakoshoz? Hir-
dessen a Gyömrő Magazinban! Több 
mint 6000 példányban megjelenő havi-
lapunk garantáltan minden postalá-
dába eljut, a visszajelzések alapján 
pedig a lakosság döntő hányada rend-
szeresen olvassa. Hirdetési méretek: 
¼, ½ és egész oldal. A térség egyet-
len szolgáltatójaként csomagajánlat 
keretében lehetőséget nyújtunk akár 
nyomtatott, online és televíziós hirde-
tések megjelentetésére is! Árainkról és 
a további paraméterekről érdeklődjön 
a hirdetes@signaltv.hu e-mail címen, 
vagy a 0630/937-7128-as számon 9 és 
16 óra között.
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Első meccsek, első sikerek
Lassan szokássá válik, hogy a szezonnyi-
tók és a szezonzárók alkalmával meghí-
vást kapunk monori teniszes társainktól 
egy barátságos találkozóra. Piros és nagy 
pályás tanítványaimmal ismét elfogadtuk 
a meghívást, így október 14-én ütőkkel 
és jókedvvel felvértezve átlátogattunk 
Monorra. 

Mint tavasszal, most is szuper jó ven-
déglátásban részesültünk. A rutinos szer-
vezés lehetővé tette, hogy gördülékenyen 
és pörgősen menjenek le a meccsek. A 
kicsiknél a monori és a gyömrői játékosok 
is öten-öten voltak jelen, így közöttük tud-
tunk rendezni egy csapatversenyt, ahol 
körmérkőzés formájában mérték össze 
tudásukat a gyerekek. Az izgalmas és for-
dulatos meccseket végül a gyömrői csa-
pat nyerte 20:5 arányban. 

A nagy lányoknak, akik egy éve edze-
nek együtt, ez volt az első versenyük. 
Nemcsak a meccs megnyerése volt a 

kihívás, hanem a szabályok követése 
illetve, az hogy fiúkkal is meg kellett mér-
kőzniük. Örültem, hogy ez a sok újdon-
ság, nem hogy elbizonytalanította őket, 
hanem még inkább ösztönözte arra, 
hogy odafigyeljenek. Vagány lánytársa-
ság!

Büszke vagyok mind a két csapa-
tomra. Voltak vereségek és szép győzel-
mek is, de ami a leginkább tetszett, hogy 

vidáman, izgatottan léptek pályára és ott 
sportszerűen viselkedtek. Az is nyilvánva-
lóvá vált, hogy van még hova fejlődnünk 
mind játéktudásilag, mind tenisz etikett 
terén, de úgy gondolom, ehhez már meg 
is van a kulcs: a lelkesedés. 

Reméljük, egyszer hasonló körülmé-
nyek között mi is vendégül láthatjuk teni-
szes társainkat. 

Lipták Júlia

Piros pályások balról jobbra:

Árokszállási Márton, Molnár Béla,  
Lipták Júlia (edző) Balogh Antónia Nóra, 

Zsoldos Gréta, Török Péter

Nagy pályások balról jobbra:

Brandenburg Flóra, Piti Mira, Szilágyi Eszter, 
Lipták Júlia (edző), Molnár Erika, Fábri Sára, 

Szujó Edit


