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Kedves Gyömrőiek! 
Kedves Lakosaink!

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Már a második gyertyát is meg
gyújtottuk az adventi koszorún, 
közeledik karácsony szent ün
nepe.  Városunk is ünnepi dísz
be öltözött, kigyúltak az ünnepi 
fények, és feldíszítettük váro
sunk eddigi legnagyobb  ka
rácsonyfáját és óriási adventi 
koszorúját a Fő téren, melyek 
reméljük, elbűvölik majd a gyer
mekeket.

Dolgoztunk egész évben eleget, és 
be is számoltunk rengeteg dolog-
ról itt, az újságunk hasábjain. Ka-
rácsonyi köszöntőmben ezért már 
nem is szeretnék  másról írni, mint 
az ünnepről.

Elérkezett ugyanis végre az 
év legszebb ünnepe, mely köze-
lebb hozza egymáshoz az embe-
reket. Éljük meg ennek a szép ad-
venti időszaknak minden percét itt, 

Gyömrőn, egy igazi, összetartó kis 
közösségként, mert itt nálunk, vidé-
ken tud  igazán szép lenni a kará-
csony!

Fordítsanak több időt szeretteik-
re, egy kis figyelmességet baráta-
ikra,  ismerőseikre! Rohan az élet, 
és rohanunk a mindennapjainkban, 
de ne engedjék, hogy az életük leg-
szebb pillanatai is nyomtalanul elil-
lanjanak, mert nem fordítottak időt 
arra, hogy megéljék azokat.

Figyeljenek a rászorulókra, akik-
nek a legapróbb segítség is bol-
dogságot hozhat, hiszen a nélkülö-
zés karácsonykor a legfájóbb!

Bocsássanak meg azoknak, 
akikben csalódniuk kellett,  mert 
talán az új év új kezdetet hozhat! 
Gondoljanak azokra a családokra, 
akik most az ünnep előtt veszítet-
ték el egy hozzátartozójukat, így 
náluk üres lesz egy szék az ünnepi 

asztalnál! Forduljanak feléjük egy-
egy együttérző szóval, szeretettel!

Karácsonyi jókívánságaimat idén 
először városunk képviselő-testüle-
tének nevében tolmácsolom Önök-
nek.

Kérem, higgyék el nekünk, hogy 
az év minden napján, minden mun-
kánkat és tevékenységünket a job-
bító szándék vezérelte. Ha esetleg 
valamibe mégis hiba csúszott, azt 
kérem, nézzék el nekünk! Szeret-
jük ezt a várost, és idén végre meg-
osztottság nélkül, békében, egyet-
értésben tudtunk dolgozni minden 
egyes lakosáért. Ahogy mi is, úgy 
Önök is arra figyeljenek a jövőben, 
ami összeköt minket és ne arra, 
ami szétválaszt!

Ezért is kívánunk ezzel a képpel, 
mindenkinek boldog karácsonyt. 
Legyen békés, szép ünnepük, és 
hozzon sok boldog percet az előt-
tünk álló új esztendő! Boldog Kará-
csonyt Gyömrő!

Dr. Mezey Attila
polgármester

Békés, boldog karácsonyt kíván városunk képviselő-testülete!
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Polgármesteri hírek
AKTUÁLIS

Testvértelepülésünk  
800 éves lett

Testvértelepülésünk, Csallóköz-
csü törtök 800 éves jubileumának 
megünneplésére kaptunk meghí-
vást. A felvidéki ünnepségre váro-
sunk képviseletében Garamszegi 
Sándor alpolgármesterrel, Székely 
Attilával, művészeti központunk 
igazgatójával és Tölli László képvi-
selővel utaztunk ki.

Csallóközcsütörtök képviselő-
testülete ezen a napon hozta meg 
döntését, hogy Gyömrő mellett az 
erdélyi Csíkkozmás községet vá-
lasztja másik testvértelepüléséül. 
Felvidék-Erdély és az anyaország, 
a három település testvéri kapcso-
latával jelképesen is erősíti a jövő-
ben a magyarság összetartozását.

Köszöntőmben az anyaországi 
magyarokat képviselve szóltam az 
ünneplő, határon túli magyarokhoz, 
és kívántam kitartást és erőt a kö-
vetkező újabb nyolcszáz esztendő-
höz. Ezen kívül több konkrét javas-
latot is tettem a csallóközcsütörtöki 
polgármesternek annak érdeké-
ben, hogy a testvértelepülési kap-
csolatok ne csak névleg létezze-
nek. Terveink szerint mostantól 
közösen fogunk kapcsolódási pon-
tokat keresni, és élővé tennénk a 

gyömrőiek határon túli magyar test-
vértelepüléseivel való kapcsolatát.

Néhány évvel ezelőtt Csallóköz-
csütörtök és Gyömrő közös, szlo-
vák-magyar pályázata révén épül-
hetett meg a városközpontban lévő 
irodaépület, mely városunk tulajdo-
nába került. Csallóközcsütörtökön 
is felépült ennek testvére. Ennek 
a projektnek a tapasztalataira épít-
ve – reményeink szerint – további 
eurómilliókkal gazdagíthatjuk majd 
a jövőben is mindhárom település 
vagyonát. 

Elkészült a Dózsa György 
út aszfaltozása

December 5-én végeztek az aszfal-
tozási munkákkal a Dózsa György 
út Református templomtól Szent 
István útig tartó szakaszán. 

Egy kormányhatározatnak kö-
szön hetően az Állami Közútkezelő-
vel kötött konzorciumi megállapodás 
értelmében önkormányzatunk 100 
millió forintot kapott kifejezetten en-
nek az állami kézben lévő, kb. 900 
méteres útszakasznak a felújítására. 
Ez egy példaértékű együttműködés 
volt a kormány, a Közútkezelő és vá-
rosunk önkormányzata között. Re-
mélhetőleg ezt a „receptet” más te-
rületen is tudjuk majd alkalmazni.   

A felújításhoz kapcsolódó ki-
egészítő munkák elvégzését külön 
közbeszerzési eljárásban bonyolít-
juk majd le, erre idén már nem lett 
volna idő. Az olyan járulékos úthoz 
kapcsolódó feladatok, mint a kapu-
beállók, bizonyos járdaszakaszok, 
árkok rendbetétele, híd felújítása, 
tavasszal lesznek elvégezve. Télen 
lesz időnk ezeknek a munkáknak a 
műszaki előkészítésével foglalkoz-
ni, és kiírni rá az új közbeszerzést.

Az első ütemben elkészült asz-
faltozás december második hetére 
készül el teljesen, ekkorra várható 
a felújított útszakasz átadása.

Megkezdte működését a 
város első hókotró autója

Ugyan  Gyömrőn eddig is volt 
hóeltakarítás és sózás az utakon, 
de erre eddig egy olyan teherau-
tót használt a városüzemeltetés, 
amely utólagosan lett erre a fel-
adatra átalakítva. Az idén munká-
ba állt, minden időjárási körülmény 
között közlekedni képes hókotrót 
a legmodernebb technikákkal fel-
szerelve Németországból szerez-
tük be. 

Az autó összkerékhajtással, di-
gitális állítási lehetőségekkel ren-
delkezik a szórásszélességet és 
mennyiséget tekintve is, így ke-
vesebb lehet a sófelhasználás, 
kisebb lesz a környezetterhelés, 
mégis jobb eredmények érhetők 
el vele. Só mellett folyékony sí-
kosság mentesítő szerrel is fel le-
het szerelni az autót. A lefagyá-A három település vezetése közösen ünnepelt
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sok miatt ezekre a feladatokra 
nagyobb szükség is szokott lenni 
a téli időszakban. Ha mégis leesik 
a hó, az autó elején a hókotró la-
pot szintén digitálisan lehet állí-
tani, így a keskenyebb utakon is 
nagyobb eséllyel tud végigmenni 
az autó. 

A beszerzett új autó egy univer-
zális jármű, nem csak hókotró. Ha 
a téli adaptereket leszereljük, ak-
kor egy normál 10 tonna teherbí-
rású, modern, billencs teherautó 
lesz belőle, amelyet a városüze-
meltetés az év többi részében is 
maximálisan ki fog tudni használ-
ni. Nyári időszakban egy seprő 
adapternek köszönhetően még a 
padkatakarítási feladatokat is el 
fogja tudni látni. Az autó teljes fel-
szereléssel 13 millió forintba ke-
rült.

Komoly és nagy eredménye-
ket várunk az új járműtől, azon-
ban ahhoz, hogy a városban mi-
nőségi és megfelelő színvonalú 
hóeltakarítást lehessen végezni, 
a lakosoknak is segíteniük kell. 
Egy egész utca hóeltakarítását 
meg tudja akadályozni egy rossz 
helyen parkoló autó, amelytől a 
hókotró autó nem fér el. Ez egy 
normál méretű teherautó, amely 

alap esetben elfér az utcákban, 
de csak akkor, ha nincs akadály. 

Célunk, hogy nagyságrendek-
kel javuljon a lakosság komfortér-
zete a téli közlekedési viszonyo-
kat tekintve. Tudomásul kell venni 
viszont, hogy akármilyen modern 
ez a jármű, akármilyen gyorsan tud 
menni és takarítani, csak egy da-
rab van belőle a városban. Gyöm-
rő nem akkora méretű település, 
hogy ésszerű lenne több ilyen jár-
művet üzemeltetni. A város mére-
téhez igazodva ez elegendő, főleg 
ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
a téli időszakban mennyire gyakori 
a havazás.

Hóesés esetén a jármű elindul 
a főutakon, a városból kiveze
tő utakat teszi járhatóvá, aztán a 
gyűjtő utakat, mint például a Szent 
István út, a Táncsics út, a József 
Attila út vagy a Széchenyi utca. 
Ha ezekkel végzett, akkor átfordul 
a mellékutakra.

Örülnék, ha erre is büszkék le-
hetnénk, hogy városunkban a 
hóeltakarítás is olyan minőségű, 
amelyet el lehet várni a városüze-
meltetéstől. Eszköz tekintetében  
valóban felkészültünk az idei télre.

Dr. Mezey Attila
polgármester

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
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Formabontó közmeghallgatást 
tartottunk

AKTUÁLIS

November 20-án tartotta Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testü
lete az évente szokásos közmeghallgatást. Ezek az évente megrendezett 
meghallgatások remek alkalmat adnak arra, hogy a lakosság elmondja 
véleményét városi ügyekben a képviselőknek és a polgármesternek, 
így azok értesülhetnek arról, hogy mi foglalkoztatja a lakosokat. Az ese
ményt Dr. Szűcs Lajos, térségünk országgyűlési képviselője is megtisz
telte jelenlétével.

Az idei közmeghallgatást formabon-
tó módon tartotta meg a testület. Az 
esemény első felében egy tájékozta-
tót tartottak, ahol Dr. Mezey Attila, vá-
rosunk polgármestere a képviselőkkel 
együtt olyan témákról beszélt, amely 
egy kis összefoglalót adott a megje-
lenteknek és később a közmeghallga-
tást felvételről visszanéző lakosoknak 
is a város működésével, a képviselők 
munkájával kapcsolatban.

Mezey Attila beszámolt arról, hogy 
a megválasztása után tartott beszé-
dében azt mondta, hogy szeretne a 
város minden egyes lakosának a pol-
gármestere lenne, és munkája so-
rán szeretne a képviselőtestület min-
den tagjára támaszkodni. Elmondása 
szerint ennek szellemében dolgozott 
egész évben, és dolgoztak vele közö-
sen a képviselők is, akiknek munkája 
nagyban hozzájárult, hogy az idei év-
ben igen komoly eredményeket tudtak 
elérni. Elmondta, hogy ehhez a mun-
kához nem megosztó, hanem integrá-
ló vezetőként szeretne hozzájárulni. A 
testület dolgozik, nem egy személy-
nek köszönhető minden fejlesztés, 
nem egy személy érdeme az, hogy 
az önkormányzat, a város fejlődik, ha-
nem a teljes képviselőtestület munká-
ja szükséges ahhoz, hogy Gyömrő a 
jövőben is sikeres város lehessen.

A polgármester ismertette az el-
múlt időszak fejlesztéseit, a megva-
lósult beruházásokat és a jövőben 
tervezett újításokat, beadott pályáza-

tokat egyaránt. A lakosoknak egy igen 
fontos területről, a városüzemelteté-
si munkáról beszélt. Összefoglalta, 
hogy milyen feladatokat sikerült meg-
valósítaniuk, de az esetleges hiányo-
kat is beismerte: például nem meg-
felelően sikerült teljesíteniük a város 
gyomos területeinek kaszálását, ir-
tását. Erre a jövő évben nagyobb fi-
gyelmet fognak fordítani. A másik sok 
panasszal illetett területe a város-
üzemeltetésnek a téli síkosság men-
tesítési és hóeltakarítási feladatok 
voltak. A napokban megérkezett mo-
dern, nagyteljesítményű, többfunkci-
ós gépkocsinak köszönhetően a lako-
sok igényét már maximálisan ki fogják 
tudni szolgálni a téli időjárási viszo-
nyok között is.

Városfejlesztési terveivel kapcso-
latban elmondta, hogy az óriási mé-
retű lakosságszám növekedés miatt 
nem mennyiségi, hanem minőségi fej-
lesztésekre kell koncentrálni a jövő-

ben. Olyan városfejlesztési stratégiát 
kell alkalmazni, amelynek köszönhe-
tően az itt élők életminőségét, környe-
zetét tudják javítani.

Az innovatív közmeghallgatás ke-
retében a képviselőtestület tagjai is 
megtartották saját beszámolóikat, 
akiknek a polgármester szintén sze-
retett volna teret adni, hogy ismertes-
sék saját területüket, saját munkáju-
kat a lakossággal.

Ducsai Sándor képviselő a képvi-
selőtestület munkájáról, működéséről 
és a képviselők közötti összefogásról 
beszélt, ami a város életének segíté-
se érdekében elengedhetetlen a tes-
tület tagjai között.  Elmondta, hogy 
a polgármester-választás óta meg-
változott a képviselőtestület vezetési 
módja a korábbi időszakhoz képest. 
Nemcsak azt tartja pozitívnak, hogy 
a közmeghallgatáson is bármely kép-
viselő felszólalási lehetőséget ka-
pott, hanem kibontakozott a testü-
letben egy egészséges munkamorál, 
amely minden egyes képviselő hoz-
zászólására, véleménynyilvánítására 
tud alapulni. Úgy véli, hogy egy olyan 
folyamat indult el a képviselők közös 
munkavégzésében, amelynek nem 
az a lényege, hogy ki könyveli el az 
egyes feladatok elvégzése után PR 



6 GYÖMRŐAKTUÁLIS

tevékenységként a munkát, hanem 
az, hogy egységesen tudjanak tenni 
a megvalósítani kívánt célokért.

Hodruszky Lajos alpolgármester a 
vízrendezési és belvízvédelmi intéz-
kedéseket ismertette, amelyek a kö-
zelmúltban zajlottak városunkban, és 
felhívta a figyelmet a lakosok köteles-
ségeire a járdák és az árkok karban-
tartása terén. Sas Zoltán képviselő a 
város közbiztonságának témáját fej-
tette ki. Érintette a megvalósítani kí-
vánt közbiztonsági fejlesztéseket, 
amelyek egyebek között tartalmazzák 
a közterületi kamerarendszer felújítá-
sát és helyenkénti beüzemelését. Be-
szélt a gyömrői utcák forgalmi rend-
jének problémás kialakításairól és a 
megoldási tervekről, valamint a város 
közbiztonságának kiemelkedően jó 
statisztikai adatairól.

Székely Attila képviselő, a művé-
szeti központ igazgatója a város köz-
művelődéséről szólt, majd Horváth 
István képviselő a város sportéletéről, 
az épülő sportcentrumról és az egye-
sületek önkormányzati támogatásai-
ról. Kossuth László képviselő, a Moz-
gáskorlátozottak Foglalkoztatásáért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke-
ként ismertette az alapítvány műkö-
dését, valamint az akadálymentesítés 
témakörén belül érintette az okmány-
iroda épületének akadálymentesítési 
megoldási lehetőségeit. Szabó Zsolt 
képviselő a város turisztikai informá-

cióival kapcsolatban kiemelte a ren-
dezvények szerepét és azok magas 
látogatottságát településünk megíté-
lésében.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő pozitívan értékelte képvise-
lőtestületünk ez évi működését, és 
beszámolt a városunkat is érintő tér-
ségi fejlesztésekről. Beszélt a Dózsa 
György út fejújításával kapcsolatos, 
az Állami Közútkezelővel kötött kon-
zorciumi megállapodásról, valamint a 
4. számú főút üllői kereszteződésé-
nek felhajtó- és lehajtóággal történő 
kibővítéséről, amelynek köszönhető-
en hamarosan megszűnik a hosszas 
várakozás a lámpánál városunk irá-
nyába való kanyarodáskor.

A képviselői beszámolók után kö-
vetkeztek a megjelent lakosok kér-
dései, észrevételei. A nyilatkozók kö-
zül többen üdvözölték a formabontó 
közmeghallgatást, örömmel vették a 
képviselői beszámolókat. A felszóla-
lók számos esetben régebb óta fenn-
álló, személyes sérelmeket, érdeküt-
közéseket ismertettek, szomszédok 
közötti konfrontációk megoldásában 
kértek tanácsot és segítséget a kép-
viselőktől. Néhány esetben megnyug-
tató választ kaptak, de a legtöbb ilyen 
esetben az önkormányzatnak kevés 
eszköze, jogi lehetősége van a hely-
zet rendezésére.

Olyan hozzászólások is érkeztek, 
amely témák már korábban is felme-

rültek a testületben. Ilyen volt például 
az 1956-os emlékmű állítása, gyalo-
gos-átkelőhelyek kialakítása a város 
több pontján, a zöldhulladék leraká-
sára szolgáló ideiglenes terület meg-
tisztítása vagy az eddig még elma-
radt útaszfaltozások beütemezése 
valamint a Csokonai iskola előtti jár-
da szakasz kiépítése. Ezekben az 
ügyekben pozitív választ tudtak ad-
ni a felszólalóknak, a legtöbb feladat 
már ismert volt előttük is, és számos 
esetben már gondoskodtak azok ren-
dezéséről.

A polgármester zárásként még el-
mondta, örül, hogy idén is több lakos 
élt azzal a lehetőséggel, hogy szemé-
lyesen ossza meg velük észrevétele-
it a város működésével, a képviselők 
munkájával kapcsolatban. Ugyanak-
kor szeretné, ha nem csak ez az évi 
egyszeri alkalmuk lenne erre. Ezért 
alkották meg a Gondoskodó Önkor-
mányzat jelmondat értelmében az 
önkormányzati Facebook oldalon az 
új online üzenetfogadási rendszert. 
Ezen keresztül örömmel fogadják a 
várossal kapcsolatos észrevételeket. 
Ahogy arról már korábban beszámol-
tunk, a jövőben szeretnék ezt a felü-
letet egy hivatalos bejelentési és in-
formációs platformként használni, 
hiszen ennek köszönhetően első kéz-
ből kaphatnak tájékoztatást a lakosok 
az egyes területek felelőseitől.

BZs
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(2) A közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el a köztisztaság fenntar-
tása körében, aki:

a) a szokásos mennyiségű 
hulladéknál nagyobb mennyisé-
gű hulladék, többlet-hulladék ösz-
szegyűjtéséről - amennyiben az a 
hulladék elszállítását végző szol-
gáltatóval kötött szerződésben fog-
laltakon kívül, az általa biztosított 
lehetőségek igénybevételén felül 
keletkező hulladék -, annak a hul-
ladékgyűjtő udvarra történő elszál-
lításáról nem gondoskodik, aki a 
szelektív- és zöldhulladékot és 
az elszállítást megelőzően három 
napnál korábban helyezi el a köz-
területen.

Figyeljünk oda, mert a közös
ségi együttélés alapvető szabá
lyainak megszegőjével szemben 
természetes személyek ese
tén 150 000 forintig, jogi szemé
lyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetén 
1 500 000 forintig terjedő köz
igazgatási bírság kiszabásának 
van helye.

A teljes rendele-
tünk a  
http://www.gyomro.
hu/kozadattar/ 
dokumentumok/
rendeletek/gyomroi_dokumen-
tum_7974_1508921557.pdf 
webcímünkről letölthető, átta-
nulmányozható.

Ha kérdés merülne fel, keres-
se önkormányzatunkat a megszo-
kott elérhetőségeken, az info@
gyomro.hu email címen, vagy a hi-
vatalos Facebook oldalunkon.

Hodruszky Lajos
alpolgármester

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Önkormányzat 
GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések)

Számtalan megkeresés érke
zik önkormányzatunkhoz (főleg 
az újonnan beköltöző lakosaink 
részéről), hogy melyek a helyi 
rendszabályok.

��Kinek kell az ingatlanom 
előtti járdát takarítani?

Mindig a tulajdonos (használó) kö-
telessége. Társasház esetén a kö-
zös képviselő a felelős, ennek hi-
ányában a lakosok (használók) 
egyetemlegesen felelnek a járda 
tisztántartásáért.

Ide vonatkozó önkormányzati 
rendeletünk: A közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól szóló 
9.§ A köztisztaság fenntartása

(5) A közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartást 
követ el a köztisztaság fenntartása 
körében, az ingatlan tulajdonosa, 
használója, aki:

a) az ingatlan előtti, illetve 
az ingatlan megközelítését szol-
gáló járdák, járdaszakaszok, jár-
da hiányában egy méter széles 
területsáv, lépcsők, síkosság men-
tesítéséről folyamatosan nem gon-
doskodik,

b) a járdáról letakarított havat 
a közút és a járda között úgy he-
lyezi el, hogy a gyalogosforgalmat, 
gépjárműforgalmat, a járda melletti 
víznyelők működését akadályozza,

c) hórakást
ca) útkereszteződésben,
cb) útburkolati jeleken,
cc) tömegközlekedésre szolgáló 

jármű megállóhelyén,
cd) közszolgáltatási felszerelési 

tárgyra és egyéb közérdekű létesít-
mény köré,

ce) kapubejárat elé, annak szé-
lességében 

helyez el.
d) síkosság elleni védekezés-

hez a környezetkímélő anyago-
kon kívül konyhasót úgy alkalmaz, 
hogy egyszeri kijuttatásának maxi-
mális mértéke több, mint  40 g/m2.

e) síkosság elleni védekezés-
hez zöld területen és közvetlen 
környékén konyhasót használ.

��Kinek kell az ingatlanom 
előtti árkot, átereszt karban-
tartani, takarítani?

Itt is az ingatlan tulajdonosának 
(használójának) a kötelessége. 
Társasház esetén a közös képvi-
selő a felelős, ennek hiányában a 
lakosok (használók) egyetemlege-
sen felelnek a takarításért.

Ide vonatkozó önkormányzati 
rendeletünk: A közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól szóló.

9. A köztisztaság fenntartása
e) a járda melletti nyílt árok és 

ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
fűfélék rendszeres kaszálásáról , 
vágásáról

12. Környezetünk védelme, zaj-
védelem: szabálysértést követ el 
az, aki

c) a meglévő vízelvezető árkot - 
ingatlanok előtti közterületen, ker-
tekben -betemeti, feltölti, rongálja, 
a víz lefolyását megakadályozza

��Mikor rakhatom ki a zöld, 
illetve a szelektív hulladéko-
mat?

A meghirdetett elszállítási időpon-
tot megelőzően 3 nappal.
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Elérhetőségeink:  
e-mail: pmhiv@gyomro.hu; 

Tel.: 330–011, vagy 330–012   
107, 114, 115, 116 mellék

Ügyfélfogadás:  
hétfő: 8.00–17.30;  

szerda: 8.00–12.00;  
péntek: 8.00–12.00

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ – HIRDETÉS

Új adótárggyal egészül ki  
az építményadó tárgyak köre
Változások az építményadóban

2018. január 1-től a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) kiegészül a 11/A. §-sal, mely szerint 
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védel
méről szóló törvény szerinti reklámhordozó. A Htv. módosítása értelmében 2018. január 1-től kiegészül 
az építményadó tárgyak köre a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tvt.) szerinti 
reklámhordozókkal.

��Mit jelent ez a mi esetünk-
ben?
– Adóköteles az önkormányzat 

illetékességi területén lévő ingatla-
non elhelyezett, a településkép vé-
delméről szóló törvény szerinti rek-
lámhordozó.

– Az adó alanya az, aki az év el-
ső napján a reklámhordozó Polgári 
Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

– Az adókötelezettség a rek-
lámhordozó ingatlanon történő el-
helyezését követő év első napján 
keletkezik és megszűnik a reklám-
hordozó lebontása, eltávolítása 
vagy megsemmisülése, de legko-
rábban az adókötelezettség kelet-
kezése évének utolsó napjával.

– Az adó alapja a reklámhordo-
zó reklámközzétételre használha-
tó, m2-ben számított felülete.

– Az adó évi mértéke 12.000 Ft/m2.
A reklámhordozó tulajdonosának 

az adóbevallást első alkalommal 
2018. január 15-ig kell teljesítenie. 

Az erre vonatkozó űrlap a későbbi-
ekben (várhatóan januárban) kerül 
fel a honlapra oly módon, hogy az 
építményadó bevallás egészül ki a 
reklámhordozókra vonatkozó infor-
mációkkal.

A Tvt. törvény alapján nem mi-
nősül gazdasági reklámnak: 

– a cégtábla, üzletfelirat, a vál-
lalkozás használatában álló ingat-
lanon elhelyezett, a vállalkozást 
népszerűsítő egyéb felirat és más 
grafikai megjelenítés

– az üzlethelyiség portáljában 
(kirakatában), a járművön elhelye-
zett gazdasági reklám

– a tulajdonos által az ingatlanán 
elhelyezett, annak elidegenítésére 
vonatkozó ajánlati felhívás (hirde-
tés)

– a helyi önkormányzat által la-
kossági apróhirdetések közzététe-
lének megkönnyítése céljából biz-
tosított táblán vagy egyéb felületen 
elhelyezett, kisméretű hirdetés.

Vagyis, a fentebb felsorolt ese-
tekben nem kell adót fizetni a rek-
lámhordozókra.

Nyomtatványaink megtalálha-
tók www.gyomro.hu weboldalon 
a polgármesteri hivatal/irodák/adó-
hatósági iroda menüpontban.

Adóhatósági Iroda
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Jó bornak nem kell cégér
Borháló Borszaküzlet nyílt Gyömrőn

November 25-én nyitotta meg kapuit Gyömrőn a Borháló nevű 
szaküzlet, ahol hangulatos környezetben több mint 200 féle bor 
közül válogathatnak az érdeklődők. A megnyitóra teljesen megtelt 
a Táncsics Mihály úti üzlet, és a hangulatra sem lehetett panasz. 

volt olyan vevőnk, aki ne talál-
ta volna meg nálunk a számára 
legmegfelelőbb bort – mondja. 
Minden jelentős hazai borásza-
ti vidékről vannak boraink a jég-
bor jellegű italtól kezdve a való-
ban testes vörösekig. Ha nem is 
a klasszikus értelemben véve, 
de mi is kínálunk folyó borokat, 
de ezek is olyan minőségű italok, 
amelyekhez bátran merem ad-
ni az arcom – jelenti ki a tulajdo-
nos, aki ha úgy adódik, nem rest 
kocsiba ülni és kiszállítani a vá-
sárlóknak a megrendelt borokat.  

A Gyömrői Borhálóban a ren-
geteg féle bor mellett minőségi 
pezsgőket is kínálnak, de megta-
lálhatóak kézműves termékek és 
fűszerek is. A tulajdonosok úgy 
tervezik, hogy tavasztól az üzlet 
előtt és mellett is lesz lehetőség 
kiülni egy pohár borra, egy jó be-
szélgetésre. Addig is rendszeres 

Eddig Mendén volt az üzletünk, 
de régóta érlelődött bennünk, 
hogy Gyömrőre költözzünk – me-
séli a bolt egyik tulajdonosa, Fi-
scher László. Vásárlóink 85%-a 
eddig is Gyömrőről jött, egyértel-
mű volt számunkra, hogy igény 
van a városban egy nívós és 
megbízható borszaküzletre – te-
szi hozzá. 

Országszerte csaknem ötven 
Borháló borszaküzlet található, 
a cég hetven borászat 400 ter-
mékét forgalmazza. Ezek között 
nagyjából száz olyan található, 
amelyet máshol biztosan nem 
kap meg a vásárló.  

Fischer László szerint megéri 
minőségi borokkal foglalkozni, a 
gyömrői üzlet kínálata pedig min-
den olyan bort tartalmaz, amely 
átlag feletti, de mégis meg tudják 
fizetni a vásárlók. Nagyon széles 
a paletta, valóban nem nagyon 

borkóstolókkal, folyamatos akci-
ókkal és egyedi kedvezmények-
kel várják a régi és új borbará-
tokat. 

BORHÁLÓ BORSZAKÜZLET  
Gyömrő

Táncsics Mihály út 57.

Nyitva tartás: 
Kedd–Péntek: 10–19

Szombat: 9–15
Az ünnepek alatt üzletünk 
minden nap nyitva tart!
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Idén is eljött Gyömrőre a Mikulás
Nagy sikerrel zártuk a Mikulás nap köré szervezett idei programja
inkat városunkban. Az idén debütáló Mikulás Ház hatalmas érdeklő
dés mellett működött, a Városi Mikulásjáráson pedig az idén minden 
eddiginél több kisgyerek találkozhatott a Mikulással Gyömrő utcáin.

Az első adventi hétvégére felállí-
tott Mikulás Házban két délutánon 
keresztül várta a Mikulás azokat a 
gyermekeket a Hankó István Mű-
vészeti központ előtt felállított kis 
házban, akik szerették volna ne-
ki személyesen elmondani, mit is 
szeretnének Mikulás napján kapni 
tőle. Az idén elsőként kialakított Mi-
kulás lak a szervezők minden vá-
rakozását felülmúlva folyamatosan 
fogadta a helyi és környékbeli gye-
rekeket, akik türelmesen várták ki 
a sorukat, amíg bejutottak a Miku-
láshoz. Bent énekeltek neki, ver-
seket szavaltak, az ölébe ülve el-
mondták kívánságaikat, hogy mit is 
szeretnének kapni az ablakukba ki-
tett, kipucolt kis csizmájukba. A Mi-
kulás Manói segítségével apróbb 
édességeket is adott azoknak, akik 
meglátogatták őket hajlékukban. A 
Mikulás Ház ötletének sikerét lát-
va a szervezők remélhetőleg új ha-
gyományt teremtettek Gyömrőn, és 
jövőre is minden kisgyerek meglá-
togathatja majd a Mikulást.

A Városi Mikulásjárás során a 
Gyömrő 2000 Kör jóvoltából idén 
27. alkalommal járta végig Gyöm-
rő utcáit a Mikulás. Mivel hatal-
mas hóval idén sem tudtuk őt vár-
ni, ezért a rénszarvasok húzta 
szán helyett lovashintón érkezett 
városunkba, hogy minden kis-
gyermeknek ajándékot hozzon. 
Az állomásokon örömmel várták 
a Mikulást a kilátogató gyerekek, 
ahol a Mikulás Krampusz segítői 
csomagokat osztottak ki a legki-
sebbeknek. A legbátrabbak a hin-
tóra felmászva énekkel, verssel, 
rajzokkal köszöntötték a piros ru-
hás Mikulást.

Sok önzetlen segítőnknek hála, 
ismét élmény lehetett ez a nap vá-
rosunk apró lakóinak. Köszönjük a 
Mikulás Háznál, a csomagok össze-
állításában, a Mikulásjárás lebonyo-
lításában, az állomásokon történő 
vendégvárásban nyújtott segítsé-
get mindenkinek, aki egy kicsivel is 
hozzájárult a gyömrői Mikulás prog-
ramok sikeréhez!                      BZs

TÁMOGATÓK:
 

Gyömrő 2000 Kör tagjai
Eskü Tériek Baráti Köre
Új Halászkert Étterem
Kaszanyi Edward – 
    Vágóhídi CBA
Illés Szekere CBA
West Shop CBA
Miklós CBA
Sorompó 100 Ftos
REÁL Élelmiszerbolt  
    (vasútállomás)
Szabó Zöldséges
Pindur Zöldséges
Mancs Állatorvosi Rendelő
SK Marketing Kft.
Micropolis Bt.
László Péter –  
    Péteri Borbarát Kör
Szivárvány Lottózó
MSZP helyi szervezete
Gyöngy Fotó
 
 és még sokan mások…

Fotó: Szűcs István

Fotó: Nagy Attila

Fotó: Szűcs István
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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

Ünnepi hulladékszállítási rend
Az ünnepek alatt a szemétszállítás a következő
képpen alakul városunkban:

�� 2017. december 25. hétfői szállítás helyett 
korábban, december 22én pénteken,
�� 2017. december 26. keddi szállítás helyett 
korábban, december 23án szombaton,
�� 2018. január 1. hétfői szállítás helyett koráb
ban, 2017. december 29-én pénteken viszik 
el a kommunális hulladékot.
��A fenyőfákat 2018. január 8án és január 
15én szállítják el.

Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési időpontok 
2018

Kommunális hulladék 
gyűjtés szerint

január február

1-2 körzet
hétfő

19 16
kedd

3-4 körzet
szerda

26 23
csütörtök

A zöldhulladék elszállítása áprilisban indul.
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„A bent didergő éjszakát
sejlő fényremény fűti át
szív öröme feldereng
benső béke csöndje cseng
nyugalom derűje száll
s angyalok ideje jár.”

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

Hankó István Művészeti Központ dolgozói

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy a Hankó István Művészeti Központ 
december 22. és január 7. között zárva tart.

2018. január 17én 18 órakor

Nyolcvan nap alatt  
a Föld körül

Fábry Sándor estje
Jegyek 3 100 Ft-os áron megvásárolhatók  

a művészeti központban,  
valamint a tixa.hu oldalon.



13DECEMBER KULTÚRA – SZABADIDŐ



14 GYÖMRŐKULTÚRA – SZABADIDŐ



15DECEMBER KULTÚRA – SZABADIDŐ

Az ünnepek gyógyító illatai
Hamarosan itt a karácsony. Sokan 
szeretnénk karácsonyi hangulatot 
varázsolni környezetünkbe, így fel-
díszítjük házunkat, lakásunkat és 
egy kicsit a lelkünket is. Nem is be-
szélve az ilyenkor – főként a kony-
hában – uralkodó illatokról és az 
egész lakást betöltő fenyőillatról. 

Ezt az időszakot saját javunk-
ra is fordíthatjuk, hiszen az ilyen-
kor használt fűszernövények, aro-
mák testi és lelki jólétünket is 
szolgálhatják. Segítségükkel tá-
mogathatjuk szervezetünket, és 
végre lazíthatunk így év vége felé 
egy kicsit, magunk mögött hagy-
va a stresszes hétköznapokat. Az 
alábbiakban összegyűjtöttük a leg-
ismertebb fűszereket, melyek se-
gítségével valódi karácsonyi han-
gulat varázsolható, és nem utolsó 
sorban szervezetünk is örülni fog 
kényeztetésüknek.

A kihagyhatatlan fahéj
A fahéjat, mint fűszert már az ókor-
ban is ismerték, és előszeretettel 
alkalmazták a konyhákban. Nem 

véletlenül. Ugyanis, ha ezt a ba-
bérfélék családjába tartozó fakér-
get használjuk ételeink ízesítésé-
re, serkenthetjük étvágyunkat és 
emésztésünket is. Valamint hozzá-
járulhatunk szervezetünk egészsé-
ges szénhidrát – cukor anyagcse-
réjéhez. És valljuk be, ez jól jöhet 
így az ünnepek alatt!

A fahéjat aromaterápiában is 
használhatjuk. Illóolaja kiváló az 
influenza, köhögés, megfázás tü-
neteire.

 A varázslatos szegfűszeg
A gondűzőként is ismert, mirtusz-
félék családjába tartozó, örökzöld 
növény szárított bimbója téli éte-
leink, italaink egyik kihagyhatatlan 
összetevője. Régebben annyira ér-
tékes volt, hogy az ára az aranyé-
val vetekedett.

Illóolaja párologtatva kiváló a 
fertőzések, hörghurut elkerülésé-
re. És ha túl sok volt a karácsonyi 
menüből, illóolajából készült boro-
gatása jó a hányinger, puffadás és 
hasmenés kezelésére.

A karácsony jelképe:  
az erdei fenyő

Az erdei fenyő illóolaja azon kívül, 
hogy csodás illatot varázsol laká-
sunkba, kiváló fertőtlenítő, immun-
rendszer aktivizáló, vizelethajtó, 
vérkeringést serkentő szer is. Ola-
ját külsőleg alkalmazhatjuk reumás 
fájdalmak enyhítésére, illatosítás-
ra, gyógyfürdőben, szaunázás-
hoz és inhalációhoz is. Légcső- és 
hörghurut esetén a fenyőfa illóolaja 
balzsamként is alkalmazható.

Varázsoljon mindenki egy kis 
egészséget is otthonába a kará-
csonyi hangulaton kívül!

Rádóczi Edina
Természetgyógyász – 

Fitoterapeuta

Karácsonyfadísz szódabikarbónából
Hozzávalók:
�� 2 egység szódabikarbóna
�� 1 egység keményítő
��  1,25 egység víz

Kellékek:
�� Mérőpohár, amely az 1 egységet 
fogja adni
�� Lábas
�� Fakanál
�� Nyújtófa, nyújtólap
��  Kiszúró formák
��  Csipke szalag, tuja ág
��  Vékony szalag

A hozzávalókat kimérjük egy lábas-
ba, majd kis melegítés mellett addig 
kavargatjuk, míg keményedni kezd. 

A cél, hogy krumplipüré sűrűségű le-
gyen. Gombócba gyúrjuk, és pár órára 
egy dobozba tesszük lehűlni, hogy a 
külső réteg ne szá-
radjon meg. Teljes 
lehűlés után olyan 
vastagra nyújtjuk 
ki, amilyen vastag 
díszt szeretnénk, 
és formákat szag-
gatunk ki belőle. 
A kiszúrt darabok-
ba óvatosan csip-
ke szalagot, tuja 
ágat nyomunk min-

tának, tetejére szívószállal lyukat vá-
gunk. Kb. egy egész napot hagyjuk 
száradni, majd szalagot fűzünk bele, 
és a karácsonyfára akasztjuk.

Benkő Dóra
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Rendhagyó történelem óra  
a Weöresben

OKTATÁS

Városi szövegértő verseny a Gyömrői  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

2017. október 25-én tartottuk az alsós szövegértő versenyt.
A feladatokra 45 percük volt  a diákoknak. 
 A verseny célja egyrészt a magyar nyelv ápolása, a szövegér-

tés, mint kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás elmélyítése, 
a tanulók nyelvi érzékenységének a fokozása, s a lényeglátás ja-
vítása volt. Pedagógusaink nagy gonddal állították össze a felada-
tokat. 

Munkaközösségünk nevében szeretnék köszönetet mondani minden 
kollégának a tanulók felkészítéséért, a szülőknek a támogatásukért, va-
lamint a „Rákóczis” 6. évfolyamos diákoknak a szíves vendéglátásért.

 Lóki-Takács Brigitta, Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

EREDMÉNYEK:

2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

I. Tajti Gergő W.S.Á.I. I. Kovács Zita Kinga II.R.F.Á.I. I. Novák Ajsa W.S.Á.I.

II. Jódy Julianna W.S.Á.I. II. Tóth Sára II.R.F.Á.I. II. Pavlyás Anna W.S.Á.I.

III. Bejó Dávid W.S.Á.I. III. Urbancsok Léna W.S.Á.I. III. Benke Zsófia W.S.Á.I.

IV. Borbély Levente II.R.F.Á.I. IV. Ladjánszki Lotti II.R.F.Á.I. IV. Tajti Szonja W.S.Á.I.

V. Mészáros Nóra W.S.Á.I. Szanitter Rozália W.S.Á.I. Somogyi Márk W.S.Á.I.

Szabó Dominik Miklós W.S.Á.I. Papp Brigitta W.S.Á.I. V. Liszák Botond F.I.Á.I.

V. Németh Levente F.I.Á.I.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

2017. november 23-án a 32-es 
Gyalogos Kompánia Hagyomány-
őrző Egyesület rendhagyó történe-
lem órát tartott a Weöres Sándor 
Általános Iskola aulájában. Bemu-
tatták, milyen gazdag hagyománya 
van a magyar katonai viseleteknek.

A Hagyományőrző Egyesület 
élőben hozta el az iskola diákjai-
nak azokat a korokat, amelyekre 
mindenkinek érdemes emlékeznie. 
Részben eredeti, részben korhű 
másolatok segítségével elevení-
tették fel a magyar katonai ruházat 
fejlődésén keresztül az egyetemes 
történelem eseményeit is. A képze-
letbeli idővonalon elhelyezett kato-

nák a Honfoglalástól egészen az I. 
világháborúig vezették végig a ma-
gyar történelmen az iskola felső ta-
gozatos napközis diákjait.

Elmagyarázták, hogy a különbö-
ző korokat képviselő katonák esz-
közei közül mit mire és hogyan 
használtak, a rajtuk lévő ruhák kö-
zül minek mi volt a funkciója. Az 
interaktív bemutatón a diákokat is 
bevonták az előadásba: sok kér-
désre a hallgatóság közösen szed-
te össze a helyes választ, és meg 
is érinthették az aktuálisan ismer-
tetett eszközt.

Az előadás után a diákoknak le-
hetőségük volt felpróbálni a korhű 

öltözékeket, megnézhették és meg 
is foghatták az előzőleg bemuta-
tott fegyvereket a nyilaktól kezdve 
a kardokon át egészen a puskákig.

A rendezvény létrejöttét a 32-es 
Gyalogos Kompánia Hagyomány-
őrző Egyesület sikeres pályázata 
tette lehetővé.

BZs
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Hírek a Weöres Sándor Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskolából

Iskolánk harmadik éve rendezi vá-
rosi szinten az Olvasás Ünnepét. 
Ebben az évben is színes, gazdag 
programmal készültünk. Célunk 
a rendezvénysorozattal többrétű: 
népszerűsíteni az olvasást, gaz-
dagítani szókincsünket, találkozni 
kortárs írókkal, költőkkel, kellemes 
perceket átélni színházi előadáso-
kon.

Hát hogyan is történt mindez? 
November harmadik hetétől kez-

dődően iskolánk aulájában a ta-
nulók kedvenc könyveik ajánlását 
tették közszemlére könyvjelzőkön, 
társaik nem kis örömére.

Oláh Marianna és Turócziné Uj-
vári Anna tanárnők által felolva-
sott kortárs költők verseit hatalmas 
taps és kacagás kísérte. Mindenki-
nek jó szívvel ajánljuk Varró Dániel 
Szívdesszert című kötetét és Lackfi 
János Tanári ária című versét.

Varró Dániel személyesen is el-
látogatott iskolánkba. Minden ma-
gyartanár óráján jelen volt műve-
ivel, játékos feladatokkal, majd 
valóban megjelent, élmény volt 

hallgatni olyan ma élő 
költő szavait, aki érettsé-
gi tétel!

Köszönjük Oláh Ma-
rianna tanárnőnek a re-
mek hangulatú rendez-
vény szervezését és 
lebonyolítását.

Kohári Erzsébet tanár-
nő szervezésében 100 
tanulónk élte át Nyilas 
Misi debreceni megpró-
báltatásait a József Atti-
la Színházban látott elő-
adáson.

Olvasni, szép gondola-
tokat gyűjteni nem csak 
könyvből lehet. „Van ké-
pünk hozzá” mottóval 
rendezte meg Rozgonyi Tímea ta-
nárnő a rajzkiállítást, melyet a rajz-
táborosok és Potondi Melinda, 
tehetséges volt „vörösös” tanítvá-
nyunk alkotásaiból rendezett. És 
hogy hogy kerül a csizma az asz-
talra? A képekhez a tanulók szö-
vegmozaikokat kerestek nagy lel-
kesedéssel, ötletesen.

A rendezvény zárása a Szaffi 
című mesejáték előadása volt. A 
Hankó István Művészeti Központ 
zsúfolásig megtelt nézőterén a 
szülők, barátok, osztálytársak él-
vezhették az amatőr, de profi mó-
don játszó diákok előadását. 

A humoros forgatókönyv, a jól el-
talált szereposztás Turócziné Uj-
vári Anna tanárnő munkájának kö-
szönhető. 

Mikolai Anna tanárnő zenei bra-
vúrjait kacagással és tapssal jutal-
mazta a hálás közönség. 

A jelmezek és díszletek a szülők 
keze munkáját dicsérik. 

Köszönjük régi kedves tanítvá-
nyunknak, Gáll Zoltánnak, hogy 
ismét remek alakítással emelte a 
produkció színvonalát. 

Köszönet a Hankó István Mű-
vészeti Központnak és a Városi 
Könyvtárnak az együttműködésért.

Reméljük, jövőre ismét együtt!
Spaitsné Rónaszéki Mária

intézményvezető
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Dr. Patkós József, aki kedvtelés-
ből két évtizede foglalkozik gyü-
mölcscefre készítésével, illetve 
annak lepároltatásával, és pálin-
káiba a közvetlen lakóhelyén gyűj-
tött, netán a kertjében termesz-
tett legkiválóbb gyógynövényeket 
áztatja, családja és barátainak 
több éves biztatása után idén vég-
re gondolt egy nagyot, s életében 
először négy gyógyesszenciájával 
benevezett az egy évtizeddel ez-
előtt életre hívott nemzetközi meg-
mérettetésre. 

A siker minden előzetes várako-
zást túszárnyalt, hiszen a külföldi és 
hazai egyetemi tanárokból, szak-
emberekből álló húszfős zsűri 12 
füves alma likőrjét aranyéremmel, 
csipkebogyó-törköly likőrjét ezüst-
éremmel, csipkebogyó-almalikőr-

jét  valamint pitypang-almalikőrjét 
bronzéremmel jutalmazta, míg a 
DR. PATKÓS-GYÓGYESSZENCIA 
feliratú címkével ellátott, karcsú 
üvegekbe töltött nedűivel elnyerte 
a palackszépségverseny idei kü-
löndíját is.

„Amikor az eredményhirde-
tés reggelén a Felvidékről, Kár-
pát-aljáról, Erdélyből, Partiumból, 
a Vajdaságból és itthonról ösz-
szesereglett pálinkalovagrendek 
színpompás talárokba öltözve be-
vonultak a keceli Szentháromság 
templomba, még csak arra gon-
doltam, milyen jó, hogy tanúja le-
hetek a záró nap eseményeinek. 
A díjátadó ünnepségen azonban 
már-már arra kértem a Bács-Kis-
kun megyei városba engem el-
kísérő barátomat, Gér Lászlót, 

Éremeső nemzetközi 
pálinkaversenyen

Nem várt, nagyszerű gyömrői sikert hozott a november 6. és 12. kö
zött, a Magyar Pálinka Hete rendezvénysorozat keretében megren
dezett idei, Kárpát-medencei Pálinka- és Párlat és Palackszépség
verseny.

csípjen meg, hogy eldönthessem, 
ébren vagyok-e vagy álmodom…” 
– emlékezik vissza a számára ha-
talmas szakmai és erkölcsi elis-
merést hozó, váratlan díj-esőre a 
győztes címzetes iskolaigazgató.

Dr. Mezey Attila polgármester 
hivatalában személyesen fogadta 
és gratulált a városunknak ezúttal 
pálinkáival nemzetközi sikert hozó 
Patkós Józsefnek, aki pedagógi-
ai életművének elismeréseként ez 
év júniusában Apáczai Csere Já-
nos-díj, illetve Gyömrő Város Ne-
velési, Oktatási és Közművelődési 
Díja kitüntetésben részesült. Ket-
tejük beszélgetésén szóba került, 
hogy a hatvanötödik évét az ősz-
szel betöltött tanár két gyömrői 
színésszel, rendezésében, a len-
gyel Slavomir Mrozsek: Emigrán-
sok című darabjának próbáit kezd-
ték el, miközben vízfestményeiből 
és olajképeiből tavaszig nyitva tar-
tó mini galéria nyílt a Simon Mi-
hály téri óra-ékszer üzletben. 
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Karácsonyi ajándék
A karácsony közeledtével egyre 
többen gondolnak szeretteikre: 
azokra, akiknek a társaságát már 
nem élvezhetik, valamint azok
ra, akik jelenlétükkel még min
dig beragyogják életüket. Jus
son eszünkbe hazánk, barátaink, 
sorsunk apróbb örömei, de el
sősorban családunk, hiszen ez 
ünnepünk legfontosabb, leglé
nyegesebb része! De tulajdon
képpen mit takar a család?

Általánosan értelmezve a család 
férfiból, nőből, gyerekből tevődik 
össze, és ez a hagyományos csa-
ládmodell emberöltők óta működik 
jelen formájában, tegyük hozzá, 
eredményesen. Évünk egyik utol-
só, nagy ünnepe előtt mindig kü-
lön hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
képeslapot küldjünk, ajándékot ve-
gyünk, és szavakkal is tudassuk a 
hozzánk közel állókkal, hogy gon-
dolunk rájuk. Famíliánkban azon-
ban más módokon is kifejezhető a 
szeretet. Hogy festene egy csalá-
di ünnep, ahol csak a formaságok 
megélése dominál? A család kö-
zösség, azaz nem egymás mellett, 

hanem egymással élő embereket 
jelent. Olyan személyeket, akik bi-
zonyos értelemben egységet alkot-
nak. Legjobban testünkkel tudjuk 
szimbolizálni ezt. Egyetlen testnek 
sok tagja van, de minden részünk 
saját területét gondozza, és ha a 
harmónia felborul, az egység fel-
bomlik, működési problémák kelet-
keznek. 

Családtaggá nem csak olyasva-
laki válik, aki a családba beleszü-
letett. Családunk része lehet házi-
állatunk, barátunk vagy egy kedves 
szomszéd is. Gyakran neveznek 
így hitgyakorló felekezeteket, sőt, 
a jó gyülekezetek valóban képesek 
is ilyen közösséggé kovácsolódni. 
A család, legyen szó három ember-
ről vagy tízezer fős csoportról, nem 
irányvonal nélküli, szentimentális 
intézmény. Egyik fő célja éppen lé-
tezésében rejlik. A világtörténelem 
máig legnépszerűbb műve, a Biblia 
első könyve, a Genesis szintén tar-
talmaz utalást erre vonatkozóan: „Ti 
pedig szaporodjatok és sokasodja-
tok, nyüzsögjetek a földön, és soka-
sodjatok azon!” (Genesis 9.7) Isten 
szólt így az Özönvíz után a megma-

radt nyolc emberhez. A család fel-
adata nem kevesebb, mint a nemzet 
felépítése, sikeres, boldog társada-
lom megalapozása. Természete-
sen nagy felelősséggel, de ugyan-
akkor csodálatos tapasztalatokkal is 
együtt jár ez a nemes feladat. Bol-
dog szülők, boldog gyermekek, bol-
dog társadalom és nemzet!

Manapság „cikinek” érzik néme-
lyek, ha – ahogy állítják – efféle kon-
zervatív dolgokkal kell foglalkozniuk. 
A karácsony azonban éppen erről 
szól, ennek hagyományát is ápolja. 
És ne feledjük, annak idején család-
ba született bele valaki, aki maga az 
ünnep: Jézus Krisztus.

Zilahi Zoltán

Gyömrői aranyérmes  
a Masters Erőemelő Magyar Bajnokságon

November 25-én Kisbéren rendez-
ték meg a 2017. évi Ifjúsági és Mas-
ters Raw Erőemelő Magyar Bajnok-
ságot, ahol masters2 (50-59 év) 
korcsoportban indult Bodnár István 
Gyömrőről, az Orosházi Toldit SE 
színeiben.

A bemelegítésnél történt sérülése 
ellenére nagyon szép eredménnyel 
zárta a megmérettetést. 240 kg-
ot guggolt, fekvenyomásban 187,5 
kg-os eredményével új masters2 
országos csúcsot állított fel, és fel-

húzásban 220 kg-ig jutott. Összesí-
tésben 647,5 kg-os eredményével a 
masters2 +120 kg-os kategóriában 
Bodnár István a 2017. évi magyar 
bajnok lett.

A felkészülésben és a versenyen 
való sikeres szereplésben támoga-
tója volt a Flotta Taxi Kft., a Taxi 4, 
az Orosházi Toldi SE és a Gyöm-
rő Fitness. Bodnár István tavasszal 
EB szereplésre készül, amelyhez 
örömmel fogadja további szponzo-
rok jelentkezését.                       BZs
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Kaeshi Waza házi verseny gyömrői érmekkel
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egye
sület november 25én ismét megren
dezte házi versenyét Mendén, a Gé
za Fejedelem Általános Iskolában. 
Mivel egyesületen belüli verseny
ről van szó, ezért a nevezői létszám 
mindössze 50-60 fő között volt, 
azonban a nevezések elérték majd
nem a háromszorosát. Versenyün
kön gyömrői, péteri és természete
sen mendei tanítványok indultak. A 
versenyzők korosztálya 6 és 18 év 
közé esett. 

A nevezhető kategóriák a következők 
voltak: formagyakorlat, földharc, ütőfás 
küzdelem és erőtörés. A formagyakor-
latban ugyanazt a mozgássort kellett 
bemutatni minden indulónak. A föld-
harc Judo szabályok szerint történt. 
Az ütőfás küzdelemben a versenyzők 
egy-egy méteres szivaccsal bevont fá-
val küzdenek, ami a japán katana egyik 
bevezető gyakorlóeszköze.  Az erőtö-
résben pedig a legtöbb deszkalapot el-
törő nevező győz. Minden versenyen 
van kedvenc és kevésbé kedvenc ka-

tegória. Most a favorit egyértelműen 
a földharc volt, ami a küzdelmeken is 
meglátszott. Nagyon kemény és tech-
nikailag változatos harcokat láttunk. 
Nem meglepő, hogy ezen küzdelmek 
alapján választották ki a legharciasabb 
lányversenyzőt, Gyömrőről Ádám Vivi-
en személyében, a legharciasabb fiú-
versenyző pedig Péteriből Molnár Pat-
rik lett. Volt még egy díjunk, amely a 
legeredményesebb versenyzőnek jár, 
aki a legtöbb és legfényesebb érmeket 
hozza el. Ezt a díjat ezen a házi verse-
nyen Gyömrőről Székely Bendegúz vi-
hette haza.

Minden versenyen tapasztalok fej-
lődést és természetesen hibákat is a 
tanítványaim részéről. Mégis megér-
demlik a dicséretet, mert mindent meg-
tettek a sportszerű győzelemért, és 
kiálltak a pástra küzdeni. Köszönöm 
minden szervezőnek és szülőnek a se-
gítséget, hogy támogatták rendezvé-
nyünket. Külön szeretném megköszön-
ni Gyömrő Város alpolgármesterének, 
Garamszegi Sándornak, hogy megtisz-
telt minket jelenlétével, és részt vett a 
díjátadásban, amivel a versenyzőknek 
nagy örömet szerzett. 

Lozsi Ákos


