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Mezey Attila, polgármester

Utol kell érnünk intézményekkel 
a város növekedését! 

Bizonyára nem árulok el nagy 
titkot azzal senkinek, hogy tele-
pülésünk egy sokak által iri-
gyelt dinamikusan fejlődő, fiata-
los város. Sőt, nemcsak fejlődő, 
növekvő, de ami még örvendete-
sebb, fiatalodó város is. Telepü-
lésünk lakossága az elmúlt évti-
zedben csaknem másfél szere-
sére nőtt. 

Ez a növekedés pedig az elmúlt 
egy-két évben az állami lakástámo-
gatási rendszer bővülése következ-
tében rendkívüli mértékben tovább-
gyorsult. Az addig csak szép las-
san beépülő lakóparkokban, mint 
pl. a Kóczán út melletti Liget lakó-
parkban, robbanásszerű lakás-
szám növekedés következett be. 
Rendkívül sok, eddig még beépí-
tetlen ingatlanon kezdődött meg 
szinte egyszerre a lakások építése. 
Ezekbe a lakásokba pedig folyama-
tosan költöznek be az az új lakók, 
akik közül legtöbben kisgyermekes 
családok. Örülök ennek és nagy 

nem önkormányzati szolgáltatá-
sok terén is, mint a kereskedelem 
vagy a posta. Talán az egy darab 
postahivatalunkon mérhető le leg-
inkább, hogy mennyire hirtelen és 
mennyire nagyra nőtt a városunk, 
és kinőttük a régen még elegendő-
nek bizonyuló közszolgáltatásokat. 
A magam részéről, a polgármes-
teri munkám során, arra szeretnék 
koncentrálni, hogy minden közszol-
gáltatás területén utolérjük magun-
kat. Ezért kezdeményeztem és 
indítottam el a postai szolgáltatás 
bővítését célzó lakossági petíciót. 
A posta fejlesztésének kiharcolása 
nem kis kihívás, de nem halaszt-
ható tovább.

A közelmúltban döntöttünk a 
képviselő-testülettel intézmény 
építésére szolgáló ingatlanok meg-
vásárlásáról, és már készülnek a 
tervek óvoda és bölcsőde építé-
sére, a jelenlegi bölcsőde bővíté-
sére. Ezek az ingatlanok és tervek 
az idén benyújtásra kerülő pályáza-
tokhoz szükségesek. Ekkora beru-
házásokat ugyanis városunk csak 
sikeres pályázatok révén tud meg-
valósítani. A sikeres pályázatok-
hoz azonban időben elkészített, jól 
átgondolt tervekre van szükség.  

Ezért örülök nagyon annak, hogy 
idén már elnyertünk egy 250 millió 

szeretettel várunk városunkba min-
den új beköltözőt, aki otthonául 
választotta településünket. Ez a 
folyamat azonban komoly kihívás 
elé állítja városunkat, melyet csak 
felelős városvezetői hozzáállással 
lehet kezelni.  Fontos ugyanis, hogy 
minden gyömrői lakosunknak, régen 
itt élőnek és új beköltözőnek egy-
aránt, színvonalas szolgáltatáso-
kat és kellemes, élhető környezetet 
tudjon városunk biztosítani. Ezért a 
következő években az előttünk álló 
feladat elsősorban nem a lakosság-
szám további növelése, hanem az, 
hogy utolérjük a megnövekedett 
lakossági igényeket intézmények-
kel, szolgáltatásokkal. 

Jól tervezetten, megfontoltan, 
erre kell most koncentrálni, ez kell 
legyen a városi fejlesztések fő irá-
nya. Azt tapasztalom ugyanis, hogy 
városunk hirtelen túlnőtte magát. 
Ez megmutatkozik a közmű kapa-
citás igényekben, az oktatási intéz-
ményekben, a bölcsődei, óvodai 
férőhelyekben, de még az olyan 
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forintos iskola fel-
újítási pályázatot, 
valamint a napok-
ban egy 147 millió 
forintos óvoda fel-
újítási pályázatot, 
melyből a Bóbita 
Óvoda felújítására 
és az Arany Óvoda 
teljes konyha átépí-
tésére jut majd for-
rás. A pályázati 
források mellett 
az önkormányzat 
pénzügyi lehetőségeit is kihasz-
náljuk ahhoz, hogy bővítsük az 
intézményeket. Új csoporttal bővül 
szeptemberre a Bóbita Óvoda, 
valamint a Bölcsőde egy csoporttal 
való bővítését is megkezdjük. Jó 
néhány intézményben zajlik még 
a nyár folyamán felújítási beruhá-
zás, melyekről néhány képet ezen 
cikkhez is mellékelek. Már most 
látható, hogy jövőre kevés lesz a 
jelenlegi óvodai férőhely, ezért már 
az év elején megkezdjük a jelen-
leg használaton kívüli Deák utcai 
iskolaépület átalakítását óvodává. 
Ebben az intézményben lehető-
ség van az átalakítások után egy 

nagyon szép, csendes, zöld kör-
nyezetben lévő, de korszerű óvoda 
kialakítására. Erre, ha még szük-
séges, saját önkormányzati forrás-
ból is tudunk pénzt biztosítani. 

Ugyanígy fontos a város víz- és 
csatorna hálózatának fejlesztése. 
A szennyvíztisztító telepünk jelen-
leg betelt. Pályázat keretében dol-
gozunk ennek bővítésén. Az ivóvíz 
kapacitásunk szerencsére a néhány 
ével ezelőtt elvégzett nagy beruhá-
zásoknak köszönhetően elegendő. 
Azonban szükséges több hálózati 
szakasz cseréje. Már a nyár végén 
megjelennek majd a munkagé-
pek azokban az utcákban, ahol a 

gerinc vezetékek cseréje elenged-
hetetlen. 

Szóval a rengeteg más teendő 
mellett a közmű oldalon is van feladat 
bőven.  Sajnos az egyik legkaotiku-
sabb terület a szemétszállítás rend-
szere, ami a közelmúltban elvégzett 
államosítás következtében kikerült 
önkormányzatunk hatásköréből. Ezt 
a változást röviden úgy foglalhat-
nám össze, hogy az eddig jól bevált, 
jól működő szállítási rendszert fel-
váltotta a káosz. Ebben most nem 
is szeretnék elmélyülni, de arról biz-
tosíthatom városunk minden kedves 
lakosát, hogy mindent meg fogok 
tenni annak érdekében, hogy valami 
normális rendszer alakulhasson ki a 
szemétszállítás területén.  Teendő 
és feladat tehát van bőven. Ezekre 
a területekre pedig a magam részé-
ről soha nem problémaként tekin-
tek, hanem kihívásként, olyan fel-
adatként, amelyeket szeretném, ha 
jól teljesítenénk. Örülnék, ha min-
dig arról számolhatnák be önöknek, 
hogy városunk egyre inkább utoléri 
magát a lakossági szolgáltatások-
kal. Városunk lakossága pedig azt 
érzékelné, hogy kellemes és élhető 
környezet és kifogástalan intézmény 
hálózat szolgálja az itt élőket. 

Dr. Mezey Attila
polgármester Kezdődik a Csokonai suli felújítása

Készül a II. Rákóczi Ferenc iskola új homlokzata
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Elektromos töltőállomás 
épül Gyömrőn

város” központjában. A „zöldkút-
tal” egyszerre két elektromos autót 
lehet majd tölteni. 

A hazai forrású pályázat célja 
a közlekedésből származó üveg-
házhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése és az ország környe-
zetkímélő gépkocsikkal történő 
átjárhatóságának megteremtése. 
Annál is inkább, mivel az elektro-
mos autók iránti igény egyre inkább 

Egy nyertes pályázatnak köszön-
hetően jövő év közepéig Gyöm-
rőn is megvalósul a zöldautókat 
kiszolgáló elektromos töltőállo-
más beruházás.

A város csaknem 2,5 millió forintot 
nyert a „Jedlik Ányos terv” pályá-
zaton, melynek eredményeképpen 
egy 2X22 kW-os Type 2-es típusú 
töltőállomást építenek a „Zöld 

Kedvezmények az elektromos autókra
Gépjárműadó mentesség��

A gépjárműadót a többször 
módosított 1991. évi LXXXII tör-
vény (Gjt) szabályozza, mely-
nek 5. § g) pontja kimondja, hogy  
„Mentes az adó alól…. a kör-
nyezetkímélő gépkocsi”. 
Ebbe a körbe tartozik a tisztán 
elektromos, plugin hibrid és ható-
távnövelt elektromos autó, illetve 
minden olyan gépjármű, amely 
használat közben nem szennyezi 
a levegőt.

Cégautóadó mentesség��
A cégautóadó tárgykört szintén 
a Gjt szabályozza. A IV. szakasz 
(Cégautó) 16/A paragrafusának 
1) pontja szerint a cégautóadó-
nak nem tárgya a környezetkímélő 
gépkocsi, így ezt az adót nem kell 
utána megfizetni. 

Regisztrációs adó  ��
mentesség

A regisztrációs adót a 2003. évi 
CX. törvény szabályozza, ami a 
környezetkímélő gépkocsit egyet-
len egy helyen, az adótétele-
ket bemutató táblázat 8. sorában 
említi. Ehhez a sorhoz az adótétel 
oszlopban a „0 Ft/db” szerepel.

Átírási illeték mentesség��
Az 1990. évi XCIII. törvény, köz-
keletű nevén az Illetéktörvény 26. 
paragrafusa az 1) W) pontja sze-
rint nem kell átírási illetéket fizetni 
a környezetkímélő autók után. 

 Bónusz��
Az adó és illetékmentességek mel-
lett a legismertebb villanyautóval 
igénybe vehető kedvezmények a 
következők:

Ingyenes parkolás – Ezt a ked-
vezményt az önkormányzatok biz-
tosíthatják a parkolási rendeleteik-
ben, így nem minden településen 
adott. (Gyömrőn egyetlen autós-
nak sem kell fizetni a parkolásért).

Ingyenes töltés – A töltőket üze-
meltető cégek és intézmények 
egyelőre ingyen biztosítják az ára-
mot. Ez a jövőben változhat. 

Ingyenes behajtás védett öveze-
tekbe – Bizonyos helyekre a for-
galom csillapítása érdekében csak 
díjfizetés ellenében lehet behaj-
tani, ami alól helyi rendelet formá-
jában az önkormányzat felmentést 
adhat a környezetkímélő jármű-
veknek. Erre jó példa az I. kerületi 
önkormányzat, amely a Budai vár 
területére biztosít ingyenes behaj-
tást a zöld rendszámos autóknak.

nő. 2016. év végén már 1500 elekt-
romos autó volt hazánkban és kb. 
200 e-töltő állomás. 

Gyömrőn az e-töltő létesítése 
azért is fontos, mivel a környezet-
kímélésen túl pontosan illeszkedik 
a „zöld város” koncepcióba, nem 
mellesleg turisztikai vonzerővel 
is bír. Bízunk benne, hogy a jövő-
ben ez is egyik meghatározó eleme 
lesz a városnak és egyre több zöld 
rendszámú autóval találkozhatunk 
szeretett településünkön.

SZÉ
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Új tűzoltóautó áll 
szolgálatba városunkban!

A közelmúltban érkezett meg váro-
sunkba az a tűzoltóautó, amelyet 
Németországból hoztak haza az 
önkéntes tűzoltó egyesület tagjai. 

Büszke vagyok arra, hogy városunk 
egy jól szervezett és kiváló mun-
kát végző önkéntes tűzoltó csapat-
tal büszkélkedhet. Az elmúlt évek-
ben ez a csapat bebizonyította, hogy 
rendkívül komoly és hatékony mun-
kát tud végezni városunk lakossága 
érdekében. Munkájukat mostantól 
egy, az eddigitől sokkal magasabb 
felszereltségű és kiváló műszaki 
színvonalú jármű segíti majd. Ahogy 
Juhász János parancsnok elmondta, 
kevés önkéntes tűzoltó egyesü-
let büszkélkedhet ilyen színvonalú 
autóval, vagy, ahogy tűzoltó körök-
ben nevezik ezt a járművet, fecsken-
dővel. Szükség is volt erre a cserére, 
hiszen a hatékony munkához megfe-
lelő eszközökre van szükség. 

Önkormányzatunk is évről évre, 
jelentős összeggel segíti a Gyöm-
rői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület munkáját. De nemcsak 
pénzügyi támogatást adunk, hanem 
a többi között az egyesület elnöki 
feladatait is Garamszegi Sándor, 
városunk alpolgármestere látja el. 
Az ő keze alatt formálódott valóban 
hatékony szervezetté ez az egyesü-
let, sőt a hazafelé vezető úton ő is 
beletett jó néhány száz kilométert 
sofőrként a cikk témáját adó tűzol-
tóautóba. De nemcsak önkormány-
zatunknak köszönhető, hogy lehe-
tősége nyílott az egyesületnek meg-
vásárolni ezt a járművet. Nagyon 
sokan segítettek ebben és nagyban 
hozzájárult a beszerzés költségé-
hez a rendkívül jól sikerült idei tűz-

oltó bál is. A bál résztvevői támoga-
tói jegyekkel tombola felajánlásokkal 
belépőkkel, de még fogyasztásukkal 
is hozzájárultak ahhoz, hogy kiemel-
kedő, 1.024. 000 Ft nyereséggel zár-
hatott a rendezvény. Ez a pénz is 
kellett a vásárláshoz. Jelentős támo-
gatást nyújtottak még az idei süti 
fesztivál résztvevői és szervezői is, 
akik a rendezvény bevételét, 110. 
000 Ft-ot ajánlottak fel az egyesület 
javára. Külön kérték a tűzoltók, hogy 
említsem meg a Bognár Trans Kft. 
és vezetőjének, Bognár Csabának 
a segítségét, akik folyamatosan a 
járművek szervízelésével nyújtanak 
támogatást az egyesületnek.  Váro-
sunk önkéntes tűzoltói szabadidejü-
ket feláldozva, tényleg odaadással 
végzik a munkájukat. Rendkívül jó 
volt látni és tapasztalni, hogy meny-
nyire örültek ennek az új autónak és 
milyen büszkék arra, hogy egy ilyen 
színvonalú autóval végezhetik a 
munkájukat. Ez azt bizonyítja, hogy 
tényleg odaadással végzik önzetlen 
munkájukat. Ehhez erőt, kitartást és 

jó egészséget kívánok. Használják 
városunk érdekében és lakosságunk 
védelmében az új gépkocsit!

Dr. Mezey Attila
polgármester

Az új tűzoltóautó vásárlásához 
támogatást nyújtók listája: 

• Gyömrő Város Önkormányzata 
– 1.500.000 Ft

• Tűzoltó bál (támogatásokkal és 
felajánlásokkal) – 1.024.000 Ft

• Gyömrő 2000 Kör – 200. 000 Ft
• Gyömrő Süti fesztivál (Gyöm-

rői amatőr szakácsok és cuk-
rászok klubja Facebook cso-
port) – 110. 000 Ft

• Gyömrői Mol töltőállomás – 
30.000 Ft 

• Maglódi Anna Patika –  
20.000 Ft

• Med-Plant Bt. – 20.000 Ft
• Bognár Trans Kft. felújítás és 

szervizbiztosítás 
• Boglárka nyugdíjas klub – 

20.000 Ft.



6 GYÖMRŐFEJLESZTÉS

„Teleki-vár” – befogadó 
gyermekotthon épül Gyömrőn

Uniós pályázati forrásból 36 férő-
helyes befogadó gyermekotthont 
létesítenek városunkban.

A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság az elmúlt hónapban 
212,2 millió Ft-ot nyert a VEKOP – 
Gyermekotthonok kiváltása, gyer-
mekotthonok létesítése, hiányzó 
gyermekotthoni kapacitások bőví-
tése pályázaton.

A pályázat elsődleges célja a 
nagy létszámú, korszerűtlen gyer-
mekotthonok kiváltása a települé-
sekbe integrálható kisebb méretű, 
családiasabb lakásotthonokkal, 
gyermekotthonokkal.

A leromlott állapotú gyömrői 
ingatlan két éve üresen áll; a beru-
házást követően 36 gyermeknek 
biztosít majd elhelyezést. A tervek 
szerint a gyermekotthonban három 

csoportot alakítanak ki: 13-18 éves 
korig egy-egy fiú és leány csoport, 
és egy 0-12 éves korig vegyes cso-
port.

A befogadó otthonban a gyer-
mekeket ideiglenesen helyezik el, 
illetve 72 órára ellátást kell bizto-
sítani az úgynevezett krízisellátott 

gyermekeknek is. Ezt követően 
vagy visszakerülnek családjukba, 
korábbi gondozási helyükre, vagy 
gyermekotthonba, nevelőszülői 
családba kerülnek.

A projekt megvalósítására két év 
áll rendelkezésre.

SZÉ



7JÚLIUS TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás létrehozása
Testületi hírek

Állami döntés értelmében városunk-
nak is csatlakoznia kellett egy regio-
nális nagytérségi hulladékgazdálko-
dási központhoz, mivel a törvény-
módosításnak köszönhetően a tele-
pülések önállósága nagymértékben 
csökkent a hulladékszállítás terü-
letén. Ez alapján városunknak már 
nincs lehetősége saját kézben tar-
tani a hulladékszállítási szolgálta-
tást, vagy közvetlenül a szolgáltató-
val szerződni, mivel abban az eset-
ben a szolgáltatásra nem vehető 
igénybe állami támogatás. Mivel a 
kötelezettségek megtartása mellett 
előnyöket csak a nagytérségi rend-
szeren keresztül szerződött tagok 
kapnának, a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy Gyömrő Város Önkor-
mányzata társult tagként létrehozza 
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulást. 
A számunkra kijelölt nagytérségi 

rendszerbe 105 település tartozik, 
melyek közül a társulás székhelye 
Kecskemét megyei jogú városa, 
mely a munkaszervezeti feladatokat 
látja majd el. A 105 településből tele-
püléscsoportonként egy-egy kép-
viselővel alakul meg a 13 fős igaz-
gató tanács, melynek fő feladata az 
operatív kérdésekben való döntés-
hozatal lesz.

A Társulás megalakulásával és 
működtetésével remélhetőleg a 
szolgáltatásban meglévő bizonyta-
lanságok ha nem is szűnnek meg, 
de jelentős mértékben csökkenek 
és egy olyan új rendszer fog kiala-
kulni, mely mind a 105 település 
javát szolgálja a hulladékszállítás 
területén.

BZs/SZÉ

Zöld hulladék elszállítása
Július 22. hétfő-kedd 1-2 körzet

Július 29. szerda-csütörtök 3-4 körzet

Augusztus 5. hétfő-kedd 1-2 körzet

Augusztus 12. szerda-csütörtök 3-4 körzet

Augusztus 19. hétfő-kedd 1-2 körzet

Augusztus 26. szerda-csütörtök 3-4 körzet

Szelektív hulladék elszállítása
Július 21. hétfő-kedd 1-2 körzet

Július 28. szerda-csütörtök 3-4 körzet

Augusztus 18. hétfő-kedd 1-2 körzet

Augusztus 25. szerda-csütörtök 3-4 körzet

Szeptember 22. hétfő-kedd 1-2 körzet

Szeptember 29. szerda-csütörtök 3-4 körzet



8 GYÖMRŐTELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS

Gyömrői TÜF Nonprofit KFT 2016 – 
évi mérlegbeszámolójának kivonata

Működését 2002. 12. 16-án kezdte, 
és 2009. június 30-ig működött Köz-
hasznú Társaságként. 2009 július 
1-től a törvényi rendelkezés követ-
keztében a Kht, mint cégforma 
megszűnt, így új cégformát kellett 
választani. Az átalakulást követően  
névváltozás nélkül, mint nonprofit 
Kft működik tovább. Új név: Gyömrő 
Városi Település Üzemeltető és Fej-
lesztő Nonprofit Kft (Gyömrői TÜF 
Np. Kft).

Egyszemélyes KFT, a társaság 
alapítója Gyömrő Város Önkor-
mányzata.

A társaság alapító vagyona 
3.000.000 Ft pénzbeli betét. 

Előtársaságként 2003. 02. 26-ig a 
cégbírósági bejegyzésig működött.

A nonprofit társaságot határozat-
lan időre alapították.

Mérleghez kapcsolódó  
kiegészítések
A TÜF KFT saját tőkéje 71.791 e 
Ft. A nonprofit társaság befekte-
tett eszközállománya ingatlanok, 
műszaki berendezések, gépek, jár-
művek és egyéb berendezések, 
felszerelésekből áll. A társaság-
nak mérlegen kívüli kötelezettsége 
nincs. A nonprofit társaság vagyon-
tárgyai per- és tehermentesek.

Eredménykimutatáshoz  
kapcsolódó kiegészítések
A Nonprofit társaság a vonatkozó 
külön jogszabály szerint, cél sze-

rinti tevékenységből illetve vállal-
kozási tevékenységből származó 
bevételeit és ráfordításait elkü-
lönítetten tartja nyilván.  Nettó 
árbevétele 186.694 e Ft; egyéb 
tevékenységből származó bevé-
tele 106.004 e Ft. A Kft. adó-
zás előtti eredménye 2.334 e Ft. 
Adófizetést követő adózott ered-
mény:1.749 e Ft. 

Tájékoztató kiegészítő adatok
A Nonprofit Kft. 2003. januárjától 
foglalkoztat alkalmazottakat. 2016. 
évi statisztikai létszám 28 fő.

A vezető tisztségviselők előleg-
ben, kölcsönben nem részesültek, 
nevükben garanciát nem vállaltak.

A társaság perben nem érintett.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Kertészeti és egyéb 

városüzemeltetési feladatok 
ellátására keresünk  
1 fő munkatársat.

Kertészeti végzettség, 
gépkezelői illetve  

„B” kategóriás jogosítvány 
előny.

Önéletrajzokat a  
kht@gyomro.hu  

e-mail címre várjuk.
Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.

NyáRi SzÜNET  
a Polgármesteri Hivatalban

A Polgármesteri Hivatal 
2017. évi munkarendjének nyári igazgatási  

szünete
2017. augusztus 7–11-ig

tart.

Tehergépjármű-vezető
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Munkavégzés: C/E kategóriával  
Üllő telephelyről élelmiszer kiszállítása  

budapesti és vidéki boltokba

Információ:  
06-20/988-8338
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Sikerrel zárult az idei Romantika 
Ünnep Gyömrőn

Nagy érdeklődés mellett eredmé-
nyesen zajlott idén is városunk 
egyik legnagyobb rendezvénye, a 
Romantika Ünnep Gyömrőn 2017. 
június 22. és 25. között. A roman-
tika és a szerelem témája köré 
épülő fesztiválon a város csak-
nem 20 helyszínén várták prog-
ramok a szerelmeseket és kikap-
csolódni vágyókat, amelyekre 
Gyömrő és a környékbeli telepü-
lések lakóin kívül az ország egész 
területéről érkeztek látogatók.

Hagyományosan a Romantika 
Ünnepet egy borkóstolóval indítot-
ták a szervezők, amelyet a Tófürdő 
partján, a Luigi Fröccsteraszon tar-
tottak. A borkóstolót a Tokaj Hegy-
aljai Hangavári (Hudácskó) Pin-
cészet képviseletében a borászat 
vezetője, Hudácskóné Magyar 
Katalin tartotta, aki a csodálatos 
borok bemutatása mellett a tokaji 
borokról és a borászatról is mesélt. 
A programra idén is megtelt Luigi 
Fröccsterasza.

A pénteki napon a programok a 
Gyömrő Városi Könyvtárban indul-

tak, ahol RÜGYről pattant szerel-
mek címmel író-olvasó találkozót 
tartottak Fábián Janka írónővel, az 
ismert történelmi családregények 
szerzőjével. A nagy sikert aratott 
találkozón vásárlásra és dediká-
lásra is volt lehetőségük a megje-
lent olvasóknak.

A péntek esti programoknak az 
év legrövidebb éjszakáján, Szent 
Iván éjjelén a Tófürdő különböző 
területei adtak helyet. A bástyáról 
szóló koncertek hallgatása közben 
a tóparton az „Ízek utcája” várta az 
ínyenceket finomabbnál finomabb 

borokkal, sajtokkal, két koncert 
között pedig a Lambada Koktél-
bárhoz vezető stégen Hawaii Hula 
táncosok szórakoztatták a közön-
séget.

A fesztivál egyik leglátogatot-
tabb és leglátványosabb esemé-
nye idén is a kívánság lámpások 
úsztatása volt. A gyömrői Tófürdő 
vizén az idén is számtalan kívánsá-
got engedtek útnak a szerelmesek 
abban a reményben, hogy a követ-
kező évben valóra is válnak. A lám-
pások mellett gyönyörű látványt 
nyújtott a világító léggömbök felen-
gedése is a tóba benyúló stégről. 
Az estét a VoiSingers kórus nagy-
szabású koncertje, valamint a lát-
ványos tűzzsonglőr show tette még 
felejthetetlenebbé

Az Életjel Egyesület – Terem-
tés Házának közreműködésével 
zajlottak a Szent Iván éji tüzes 
programok, ahol koszorúfonással, 
mesemondással, szerelmi bájital 
készítésével, illetve „Tündérek és 
manók” jelmezversennyel várták a 
vendégeket. Az elkészített koszo-
rúkat az esti tűz körüli örömtánc 
folyamán viselték a résztvevők, 
mert a hagyomány szerint, ha ezt 

Borkóstoló Hudácskóné Magyar Katalinnal                                                         Fotó: Lintz Gyula

Író-olvasó találkozó Fábián Janka írónővel                                             Fotó: Kis-Szótér Andrea
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a koszorút Szent Iván éj után a ház 
valamelyik szegletébe kiakasztják, 
egész évben bő termés, gazdag-
ság és minden jó éri a házat. Az 
esti örömtáncba, tánc meditációba 
és a tűzugráshoz bárki csatlakoz-
hatott, aki részese szeretett volna 
lenni a Szent Iván napi hagyomá-
nyoknak.

A napot egy hamisítatlan Retro 
Disco zárta a Negresco-ban, ahová 
a belépő pároknak a fesztivál jegyé-
ben egy forró csók volt.

Szombaton a RÜGY programjait 
egy különleges sportesemény nyi-

totta: a Gyömrő Tenisz Klub szer-
vezésében RÜGY napi vegyes 
páros teniszversenyt tartottak sze-
relmesek részvételével. A hétvége 
és egyben az egész fesztivál egyik 
fénypontja minden évben a cso-
portos házasságkötés városunk Fő 
terén, a Polgármesteri Hivatal régi 
épülete előtt, ahol Magyarországon 
egyedülálló módon egyszerre több 
pár mondja ki a boldogító igent. Az 
idén egybekelő négy párt Mezey 
Attila polgármester adta össze.

A Katalin kúriában ifjú gyömrői 
tehetségek koncertjét hallgathat-

ták a komolyzene kedvelői. Tari 
Tina növendékei tanárukkal együtt 
mesés koncertet adtak a Katalin 
kúria kertjében.

A fesztivál kiemelt programja volt 
az idei évben Szent Iván éjjeléhez 
kapcsolódva William Shakespe-
are Szentivánéji álom című szín-
darabja, amelyet a Teleki Kastély 
kertjében épített szabadtéri szín-
padon a Thália Tanoda színészei-
nek közreműködésével láthatott a 
közönség. Az impozáns helyszín 
már a tavalyi Edvin Marton koncert 
során is megkapó látványt nyújtott. 

A kívánság lámpások úsztatása                                                                                                                                                                           Fotó: Nagy Attila

Tűz körüli örömtánc                                                      Fotó: Nagy Attila Gyömrői tehetségek koncertje a Katalin kúriában     Fotó: Lintz Gyula
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Csoportos esküvő                                                                                                                                                                         Fotó: Nagy Attila

A Tó szépe verseny kiválasztottai                               Fotó: Nagy AttilaA  Szentivánéji álom című színdarab a Teleki kastélynál

Az idei évben viszont a kastély az 
előadás díszletének egy részét is 
adta, így még káprázatosabb kiné-
zetet kapott a magyar állam tulaj-
donában álló műemlékek listá-
ján kiemelt helyen szereplő Teleki 
kastély.

A Romantika Ünnep zárónapján, 
vasárnap a legnagyobb esemény 
az ebben az évben XI. alkalommal 
megrendezett Tószépe Verseny és 
Gálaműsor volt. A szépségkirálynő 
választáson a versenyzők mellett 
közreműködtek a GyömrőSzín-
ház tagjai, a Joydance Tánc- és 
Mozgásstúdió, valamint a Starlight 
Dance Company táncosai. Az ered-
ményhirdetésig a nézőket az Erika 

Esküvői Ruhaszalon ruhabemuta-
tója szórakoztatta.

Az idei évben a következő ered-
mények születtek a versenyen:
Tószépe: Turcsik Daniella Petra
I. Udvarhölgy: Marosvölgyi Barbara
II. Udvarhölgy: Homoki Nagy Vivien
Közönségdíj: Juhász Dóra
Facebook közönségdíj: Turcsik 
Daniella Petra

A helyezést el nem érő hölgyek 
sem mentek haza üres kézzel a ver-
senyről. Minden induló nyert egy 
egész évre szóló Tófürdő bérle-
tet, egy tiszteletjegyet a Club Allure 
szezonnyitó szeptemberi bulijára és 
egy páros VIP belépőt a Negresco 
szülinapi partijára. Turcsik Daniella 

Petra, az idei Tószépe egy éven 
keresztül képviseli városunkat a 
különböző helyi rendezvényeken.

Az említett főbb programokon 
kívül egész hétvégén szerelmesek-
nek szóló ajánlatok várták a vendé-
geket a helyi vendéglátóegységek, 
fagylaltkehely akcióval, vacsoraes-
tekkel, élőzenés rendezvényekkel 
emelték a fesztivál hangulatát.

A Romantika Ünnep Gyömrőn 
rendezvény évről-évre több embert 
vonz a város határain belülről és 
kívülről egyaránt. Remélhetőleg ez 
a tendencia folytatódik, és jövőre 
egy még színesebb rendezvénnyel 
várhatjuk az érdeklődőket.

BZs

Fotó: Nagy Attila
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Végezetül hadd ajánljak olvas-
mányt a romantika kedvelőinek is, 
Kathleen E. Woodiwiss: Hamu a 
szélben című könyvét. New Orleans, 
1863. szeptember 23. Amerika hábo-
rús időket él. A kikötőbe befutó gőzö-
sön sokan utaznak, de közülük két 
ember sorsa örökre összefonódik. 
Viharos, mégis sorsdöntő találkozá-
suk során lassan kiderül, hogy nem 
minden az, aminek látszik: az ellen-
tétek valójában vonzzák egymást. 
Negyvenhárom fejezet bizonyítja, 
hogy a szerelem igenis leküzdi az 
akadályokat, és beteljesülés ígérete 
festi színesre komornak tűnő jövő-
jét.

Előfordulhat, hogy a Tófürdő part-
ján annyira belemerülünk a köny-
vekbe, hogy mire észbe kapunk, 
beesteledik. Narancsszínű lámpák 
fényében vessünk pár szeretően 
szelíd pillantást a lapokra, majd szív-
juk be mélyen az erdőből érkező friss, 
üde levegőt. Mielőtt pedig elindul-
nánk haza, csaljon mosolyt arcunkra 
még utoljára a gyömrői csoda.

Zilahi Zoltán

SZABADIDŐ

Frissítő tóparti olvasnivalók  
nyári napokra

„Ha végre itt a nyár, és meleg az 
idő, az ember strandra jár, mert 
azért van itt Ő!” Kovács Esztike 
éneke mindannyiunknak ismerő-
sen hangozhat. Most, hogy tom-
bol a nyár, sokan keresik fel váro-
sunk büszkeségét, a Tófürdőt, 
amelyet évekkel ezelőtt az ország 
hatodik legromantikusabb strand-
jának választottak. Remek dolog 
élvezni a vizet, a barátok társasá-
gát, szerelmünk közelségét és a 
napsütést, de ott tartózkodásun-
kat még inkább megszépítheti egy 
izgalmas könyv.

Gyermekkorom nagy kedvence Mark 
Twain Tom Sawyer című műve volt. 
Már kisfiúként is gyakran álmodoz-
tam kalandokról, kincskeresésről és 
persze izgalmas csínyekről. Amikor 
először lapoztam bele, többé le se 
tudtam tenni. Megismertem az árva, 
de csibész fiút, Tomot, nagynénjét, 
Polly nénit, majd később a főhős leg-
jobb barátait, Huckleberry Finn-t és 
Joe Harper-t. Egyik percben Jack-
son szigetén, a következőben pedig 

a McDougal-barlangban találtam 
magam, vagy éppen a gonosz Indián 
Joe tervein szörnyülködtem. Lehelet 
finoman a szerelem húrjait is láthat-
juk kibontakozni. Habár fiataloknak 
íródott, de miden korosztály szá-
mára érdekes, mert olyan gyerme-
keket mutat be, akik egykor talán mi 
magunk voltunk.

Gyehenna! Leggyakrabban Dante 
Isteni színjátéka kapcsán emleget-
jük: Rémisztő árnyak, baljós történe-
tek, félelmetes alakok... Paul Thigp-

hen fordulatos regénye azoknak 
szól, akik nem elégednek meg nyári 
kalandozásokkal, hanem mélyebbre 
akarnak ásni, egészen a Pokolig. 
Bevallom, alig három napomba telt, 
míg kiolvastam a 316 oldalt. Ennek a 
modern Isteni színjátéknak szerzője 
alvilági utazásra kalauzol el bennün-
ket, Vergillius helyett azonban Cap-
popia, egy kedves idős hölgy vezeti 
végig Thomas Travist a mélységek 
országán. Vajon létezik kiút? Győz 
az igazság? Hadd hagyjam meg 
ezeket a válaszokat az olvasóknak.
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Támadnak a vérszívók
Hogyan védekezzünk a szúnyogok ellen?

A szúnyogcsípés nemcsak kelle-
metlen, viszkető kiütést hagy maga 
után, de számos betegséget is ter-
jeszthet. Ha kisbaba is van a csa-
ládban, akkor különösen fontos a 
védekezés, ilyenkor azonban olyan 
módszert kell választanunk, amely 
nem károsítja a kicsi szervezetét. 

Védekezés az otthon  
falain belül

Talán a legrégebbi és legel-��
terjedtebb megoldás a szú-
nyogháló. Barkácsboltokban 
viszonylag olcsón hozzájut-
hatunk, és remek megoldást 
jelent a vérszívók elleni véde-
kezésben. 

Mostanában divatosak az ult-��
rahangos szúnyogriasztók. 
Beüzemelésükkor csak be kell 
dugni az eszközt a hálózati alj-
zatba. Elemes és napelemes 
változatban is kapható, de 
nyakban/kézen hordható kivi-
tel is fellelhető.

Elektromos UV-riasztó: A ��
készülék által kibocsájtott UV 
fény ez esetben a rovarok oda-
vonzására szolgál, a cső előtti 
rácstól pedig áramütést szen-
vednek a szúnyogok. 

Elektromos párologtató készü-��
lék: Az eszköz a szúnyogok 
számára mérgező anyagot jut-
tat a levegőbe. Zárt térben nem 
ajánlott a folyamatos működ-
tetése, valamint, mivel ezek a 
vegyszerek a vízi élőlényekre 
rendkívül veszélyesek, ezért 
a készülék akváriumokkal egy 

helyiségben egyáltalán nem 
használható! Egyévesnél fia-
talabb kisbabák közelében ez 
a módszer nem ajánlott. 

Sokan használnak illóolajokat ��
a szúnyogok távoltartására. A 
citrom-, eukaliptusz- és teafa-
olaj akár már három hónapos 
kortól alkalmazható szúnyog-
riasztásra. Kb. 1 éves korig 
maximum 1-2 cseppet tegyünk 
belőle a párologtató tálkára, 
később azonban már növel-
hetjük a mennyiséget.

Védekezés a szabadban

A szúnyogháló kültéren is ��
remek megoldást nyújt. Kife-
jezetten kisbabáknak árulnak 
babakocsira, mózeskosárra 
rugalmas gumiszegéllyel fel-
rakható szúnyoghálót, amely 
alatt a baba anélkül lehet a 
friss levegőn, hogy rovarcsí-
péstől kellene tartanunk.

Ültethetünk aromás növénye-��
ket a vérszívók elriasztására. A 
teraszra, erkélyre helyezett cit-
romillatú muskátli és a kakas-
sarkantyúka illata is segíthet 
távol tartani a szúnyogokat. A 
fűszernövényeket is érdemes 
az ajtók közelébe ültetni, vagy 
közvetlenül az ablakpárkányon 
tartani. Hatásos a borsmenta, 
a citromfű, a bazsalikom, az 
oregánó és a babér is.

A kerti faszenes sütögetés ��
vagy a tábortűz füstje önmagá-
ban is jó módszer szúnyogok 
ellen. Kisbabáknál azonban ez 

nem megoldás, hiszen őket a 
füsttől is távol kell tartanunk. 
A füstölés kellemesebb verzi-
ója az illatanyagokkal átitatott 
füstölő pálca. Bevált módszer 
a szúnyogriasztó spirál, mely 
riasztó hatását szintén füstjé-
vel éri el.  

Kisbabáknál is alkalmazható ��
a szúnyogriasztó spray vagy 
krém. Léteznek természetes 
alapanyagokból készült szerek 
is, amelyek alkalmazása kis-
gyermekek esetében sem koc-
kázatos. Mindenképpen érde-
mes megnézni, hogy az adott 
készítmény hány hónapos kor-
tól használható.

Kertes házban élve magunk is ��
tehetünk azért, hogy ne éljen 
túl sok szúnyog a környeze-
tünkben. Az esővízgyűjtő, a 
kerti tó, vagy akár egy hosz-
szabb ideig megmaradó 
pocsolya is kiváló élőhelye a 
vérszívók lárváinak. A vizes 
kertrészek megszüntetésével, 
a vízgyűjtők betakarásával 
sokat tehetünk a szúnyogmen-
tes estékért. A tavak, nagyobb 
medencék vizénél szúnyog-
lárva-irtó szereket használ-
hatunk, azonban mindig tart-
suk szem előtt, hogy a lehető 
legkisebb környezeti terhelést 
okozzuk ezzel.
Kellemes és szúnyogoktól men-

tes nyári estéket kívánok!
Galgóczi-Gyenes Dorottya

védőnő
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Szivacskézinyár 2017
Napsütés, nyár s megannyi csillogó szempár...

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!

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy a

HaNKó iSTVáN  
MűVéSzETi KÖzpoNT

2017. július 1. (szombat) és  
július 30. (vasárnap) között zárva tart.

Nyitás: 2017. július31. (hétfő)
Megértésüket köszönjük,  

kellemes nyarat kívánunk!

Idén nyáron immár 7. alkalommal 
rendeztük meg a városi sportcsar-
nok és a Tófürdő területén az egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő 
szivacskézilabda tábort. A gyer-
mekek a 2016/17 -es szezon lezá-
rásaként, valamint a 2017/18-as 
bajnoki évre felkészülendő, egy 
héten át napi két szárazföldi 
(terem, homok pálya), valamint 
egy vízi foglalkozáson vehettek 
részt, az eddigi évek tapasztalata-
ihoz hasonlóan hatalmas lelkese-
déssel, kedvvel, s óriási elszánt-
sággal! Az együtt töltött rendkívül 
hasznos és tartalmas napokban a 

Sportszervezet utánpótlás nevelő 
edzői Valenta Eszter, Volcz Ákos, 
Striczki Regina, Striczki Nikolett, 
Tamás Kornélia, illetve fiatal feltö-
rekvő utánpótlás játékosai Balogh 
Bettina, Hrutka Bernadett, Hoff-
mann András, Hegedűs Barnabás 
foglalkoztatták a lurkókat! A gyer-
mekek életkoruknak valamint fej-
lettségi szintjüknek megfelelően 
csoportbontásban vettek részt a 
csapat, valamint poszt specifi-
kus képzéseken.  A (szivacs)kézi-
labda, strandkézilabda, atlétika, 
úszás mellett idén Kiss Andinak 
köszönhetően a zumbát is kipró-

bálhatták! A  helyi sportklub női 
felnőtt, ifjúsági bajnokságot nyert 
játékosai mellett, a programot tar-
kítandó találkozhattak válogatott 
kézilabdázóval is! Háfra Noémi, 
volt gyömrői fiatal tehetség, jelen-
leg az élvonalbeli MTK játékosa,  
a Magyar Női Junior válogatott 
kezdő átlövő játékosa látogatott  a 
táborozó kisgyerekekhez, s töltött 
el velük aktívan egy kellemes dél-
előttöt. A mozgalmas, változatos 
programokban bővelkedő napok-
ban, külön köszönet a finomabbnál 
finomabb ételekért az Új Halász-
kert Étteremnek, valamint a folya-
matos ivóvíz pótlásról gondoskodó 
Gyömrő Gyöngye Ásványvíz-nek!

Valenta Eszter 
utánpótlásvezető
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Shaolin Kung Fu-s sikerek
Az idei félév nagyon jól alakult a gyömrői 
Shaolin Kung Fu-s közösség számára, mert 
a tanítványok elkezdtek versenyezni, és az 
edzések meghozták az eredményeket, ame-
lyekről már több alkalommal is hírt adtunk. A 
két utolsó versenyről szeretnénk beszámolni.

Az első és talán számunkra a legfontosabb, a 
XIV. Magyar Chan Wu Bajnokság, amely a nagy-
mesterünk, Shi Xing Hong által alapított, a nem-
zetközi szövetség hazai versenye volt. Itt kez-
dők és haladók is lehetőséget kaptak, hogy meg-
mutathassák ügyességüket. A legfiatalabbaknál 
(6-9 évesek) Bíró Gergő első, Hoffmann Péter 
negyedik és Gauruder Medox ötödik helyezés-
sel tért haza. Bálint Gréta és Haris Levente egy 
korosztállyal feljebb (10-13 évesek) versenyez-
tek a kezdők között, harmadik és második helye-
zést értek el. A 16-18 éves lányok között Simon 
Viktória második, míg Sásdi Noémi ötödik helye-
zést ért el. A haladó tanítványoknak kiírt kategóri-
ákban Battyányi Szabolcs második (10-13 éve-
sek, Shaolin Tong bi quan), Barta Bence máso-
dik (felnőtt, Shaolin Jiu Jie bian ”lánc korbács”) 
és Balogh Barnabás két második (felnőtt, Shao-
lin Luohan quan és Shaolin Gun ”bot”) helyezést 
ért el.

A záró versenyünk a szlovák Wushu Open volt, 
amelyet május 27-én rendeztek meg Komárno-
ban. Az év eleji remek szlovák verseny miatt ide 
is bátran indultunk el. Az Egyesületünket (Válto-
zás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesü-
let) Balogh Barnabás, Barta Bence, Laczko-
vich Gergely és Zsemberi Máté képviselték. A 
forma gyakorlatokban Barnabás két arany érmet 
(Shaolin Chang Quan, Shaolin Gun), egy bronz 
érmet (Shaolin Dao „szablya”), Bence egy ezüst 
érmet (Shaolin Jiu Jie bian) hozott haza. A küz-
delmi kategóriában Gergely (<75kg-ban) ezüst 
érmet, Bence (>70Kg-ban) arany érmet harcolt 
ki magának. Zsemberi Máté pedig küzdelmi pást 
bíróként jeleskedett.

Csapatunknak a nyár az őszi versenyekre való 
felkészüléssel fog telni, de folyamatosan várjuk 
a Shaolin Kung Fu-t megismerni vágyók jelent-
kezését!

Kovács Zoltán Norbert
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                     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

EB bronzérmes 
gyömrői 
mazsorett 
versenyzőt 
köszönthetünk

2017. július 5-9. között rendezték meg a XIV. 
IAM Majorette- Sport Európabajnokságot és 
a Merry Majorette Európa Kupát Bulgáriában, 
Albenában. A versenyen részt vett városunk-
ból Baranyai Nóri, aki a botos lány szólisták 
között kadett korosztályban (8-11 év) harma-
dik helyezést ért el, így EB bronzérmet szer-
zett.

A hatalmas közönségsikert elért gyakorlata 
bemutatása során édesapja szerint egyáltalán 
nem izgult, élvezte az előadást, amit a nézők 
hatalmas tapssal és ujjongással jutalmaztak.

A felkészítés Szeili Mariannak, Hegedűs 
Boginak és a Sziluett Majorett csoport minden 
tagjának érdeme, akik segítették Nórit a töké-
letes gyakorlat létrehozásában.

Az elért eredményhez gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk Nórinak!                                   

BZs


