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2021: a reménykedés éve?

15 milliós 
állami támogatás 

önkormányzatunknak

GyömrőSzínház: év elején ismét 
előadhatják a 12 dühös embert

A  koronavírus-járvány az egész 
2020-as évre rányomta bélyegét, így 
sajnos az sem meglepő, hogy az idei 
adventi időszak is más, mint a koráb-
bi években volt. Természetesen idén 
is ünnepi díszbe öltözött a  város, 
ahogy a Fő téri parkban található ka-
rácsonyfa is. Gyömrő adventi koszo-
rúja is elkészült a Művészeti Központ 
előtt, de a közös programok, ünnepi 
gyertyagyújtás már elmaradt. Minden 
advent vasárnap kigyullad egy-egy 

újabb gyertya a koszorún, jelezve az 
ünnep közeledtét.  
Párok, családok sétálnak a városköz-
pontban, megállnak a  koszorú előtt, 
szívükbe talán egy kis melegség köl-
tözik, majd mennek tovább. Ilyen ez 
az év, ilyen ez az ünnep is. Remény-
kedjünk benne, hogy 2021 már szebb 
és vírusmentes lesz, és minden visz-
szatérhet a normális mederbe!

Hauser Antal
főszerkesztő

Még néhány nap, és végre lezárhatjuk 
a  2020-as évet. Persze szimbolikus 
lezárás ez, hiszen január elsejére éb-
redve sem tűnnek el a  gondok, nem 
szűnik meg a  vírus, nem áll helyre 
a  megtépázott gazdaság. De talán 
a lelkünknek jót tesz, hogy kimondhat-
juk: vége ennek a borzalmas évnek! 
Persze ez is nézőpont kérdése, ki-
nek-kinek a  saját életében akár jó 
év is lehetett, hiszen történtek szép 
és emlékezetes dolgok is. Összes-
ségében azonban kétségkívül egy 
olyan esztendőn vagyunk túl, amire 

nem nagyon volt példa az elmúlt év-
tizedekben. A  lelkileg is megterhelő 
időszakban sokan fordultak egymás 
ellen: vírustagadók és vírushívők, 
maszkhordók és maszkellenesek, 
önkéntesen tesztelők és nem teszte-
lők, s a sort hosszan lehetne folytatni.  
Ismét bebizonyosodott, hogy milyen 
könnyű szembeállítani egymással az 
embereket. Az ünnepek sem ígérkez-
nek könnyűnek, hiszen – ha a szabá-
lyok meg is engedik majd – sokan 
nem mernek együtt ünnepelni szeret-
teikkel, félve a vírus terjedésétől. 

Ez az időszak talán jó lesz arra, hogy 
elcsendesedjünk, kicsit átértékeljük 
az eddigi dolgainkat, és ha csak szim-
bolikusan is, de megújulva kezdjük el 
a  2021-es évet. Remény. Talán ez 
most a legfontosabb, amibe kapasz-
kodhatunk. Reménykedünk, hogy 
lesz megfelelő vakcina, reményke-
dünk, hogy az élet újra visszaáll a nor-
mális kerékvágásba, reménykedünk, 
hogy családtagjaink egészsége nem 
kerül veszélybe. És reménykedünk, 
hogy 2021 jobb lesz. Sokkal jobb.

Hauser Antal

A  kormány döntése nyomán 15 mil-
lió forintos vissza nem térítendő tá-
mogatást kapott Gyömrő Város Ön-
kormányzata, amit a  közüzemi díjak 
kifizetésére használhat fel. Tekintve, 
hogy a járványhelyzet miatt az önkor-
mányzat kiadásai jelentősen megnőt-
tek, a központi elvonások miatt pedig 
a bevételek csökkentek, a támogatás 
nyomán felszabaduló forrásokat más 
területen használja fel a város. 

November 7-én mutatta be a Gyöm-
rő Színház társulata a 12 dühös em-
ber című darabot. Sok szempont-
ból volt rendhagyó az elő adás. 
Egyrészt több, mint másfél éves 
próbafolyamat előzte meg, mivel 
az eredetileg tervezett áprilisi be-
mutatót a  járvány miatt el kellett 
halasztani. Másrészt pedig a  pre-
mier után véget is ért a munka, mi-
vel a kormány korlátozásai miatt az 

idei évre tervezett előadásokat le 
kellett mondani. 
A  társulat úgy tervezi, hogy amint 
lehetőség lesz rá, a  korábban 
meghirdetett előadásokat megtart-
ják, már csak azért is, mert a pre-
mier korlátozott számú közönsé-
ge hosszú percekig tapsolta az 
amatőr színészeket, akik a  nehéz 
darabot kiválóan adták elő a  Mű-
vészeti Központ színpadán. 

Rendhagyó adventi ünnepek
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Évek óta Magyarország egyik legna-
gyobb egészségügyi szolgáltatója, az 
Inter-Ambulance Zrt. látja el Gyömrőn 
az orvosi ügyeleti feladatokat. A  kö-
zösségi médiában megjelenő beszá-
molók szerint a  lakosok tapasztalatai 
igen vegyesek, van, aki pozitívan nyi-
latkozik az ellátásról, míg mások elé-
gedetlenségüknek adnak hangot. 
Gyömrőn az elmúlt bő másfél évtized-
ben mindennel próbálkoztak: a házi-
orvosok által végzett ellátástól kezdve 
a  kisebb cégen át egészen az or-
szágos szolgáltatóig. Mindegyiknek 
megvolt a maga előnye és hátránya 
– mondta lapunknak Gyenes Levente 
polgármester. A  városvezető szerint 
igazán jó megoldás talán nem is léte-
zik. Rengeteg mindent kipróbáltunk, 
a  lakossági visszajelzések alapján 
folytattunk egyeztetéseket a  szol-
gáltatóval is, aki alapvetően mindig 
együttműködő volt – ismerte el a pol-
gármester. 
Jövőre azonban változások jönnek, 
de nem az ellátás minősége miatt. Az 
önkormányzat ugyanis havidíjat fizet 
az ügyeleti szolgáltatásért, az árak 
pedig jelentősen nőttek. 
Idén tavasszal elértük azt a  szintet, 
ami már túlzás egy ekkora méretű 
város esetében – mondta a  polgár-
mester. Ez egészen pontosan az je-
lenti, hogy míg 2020 februárjában 
1 234 000 forintot fizettünk a cégnek 
az orvosi ügyeletért, addig március-

Változások az orvosi ügyeleti rendszerben

ban már ugyanezért 1 789 164 forin-
tot kellett fizetni, ami 45%-os drágu-
lást jelent. Gyenes Levente hozzátette: 
a cég ennél is nagyobb áremelést sze-
retett volna, mivel szerintük jelentősen 
megnőttek az orvosok óradíjai. 
Ez jogos, ezen nem vitatkozunk, ne-
künk viszont éves szinten sok a  22 
millió forint vagy még ennél is több 
ezért a  szolgáltatásért. Jelenleg 
2021. január 31-ig van szerződésünk, 
az Inter-Ambulance addig vállalja 
ezért az összegért a szolgáltatást, azt 
követően biztosan nem – adott hely-
zetértékelést Gyenes Levente. 
A polgármester lapunknak azt mond-
ta, jelenleg is zajlanak a  tárgyalások 
arról, hogy a  jelenleginél nagyobb 

A Határ út őszi felújítását követően került sor a Ráday és a Tőzeges utca 
Béla utcai bekötő szakaszának felújítására. Az előbbi 120 méter hosz-
szan mart aszfaltréteget, míg az utóbbi szilárd aszfalt-bitumen burkolatot 
kapott. A Ráday utcában a csatornázási munkálatok befejeztével végle-
gesítik majd az út minőségét, de addig is az ott lakók por- és sármentes 
burkolaton tudnak közlekedni. 
Mint idén a legtöbb beruházás, így ezek a munkálatok is teljes egészében 
saját önkormányzati beruházásban valósultak/valósulnak meg.

szolgáltatási terület jöjjön létre, több 
lakossal, így többfelé oszlanának 
a költ ségek is. Gyömrő jelenleg Men-
dével közösen finanszírozza a szolgál-
tatást, a jövőben ez biztosan változni 
fog. A  városvezető szerint az egyez-
tetések jó irányba haladnak, mind 
a szolgáltató, mind az esetleges új te-
lepülések készek a  megállapodásra. 
Várhatóan január első felében születik 
meg a végleges koncepció az ügyelet 
további működése kapcsán.
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Egy nehéz év vége – évértékelés a polgármesterrel

December első napjaiban készül 
ez az interjú, Ön még otthon lá
badozik a  koronavírusból. Hogy 
érzi magát?
Gyenes Levente: Jól, köszönöm! 
Vagy mondjuk úgy: sokkal jobban, 
mint pár napja. Szerencsére a  leg-
utolsó tesztem negatív lett, már csak 
enyhe kis tüneteim vannak, szóval 
úgy néz ki, túlvagyok a  nehezén. 
Amíg az ember el nem kapja a vírust, 
és csak beszámolókból ismeri, hajla-
mos legyinteni rá. Én magam próbál-
tam betartani minden előírást, mégis 
megfertőződtem. Volt pár olyan nap, 
amit az ellenségeimnek sem kívánok. 
Szerencsés vagyok, hogy otthoni kör-
nyezetben végül felépültem. Eddig is 
azt mondtam, és most még inkább 
mondom: tartsunk be minden óvintéz-
kedést, és ne menjünk közösségbe!
Nehéz év áll mindenki mögött, 
gondolom, az önkormányzatnál 
sem így terveztek az év elején.
Gy. L.: Ezzel a világméretű járvánnyal 
senki nem számolt. Mi a  2019-ben 
meghirdetett ötéves tervünk üteme-
zett projektjeivel készültünk erre az 
évre. Ennek jelentős részét elvitte 
a  vírus, gyakorlatilag folyamatosan 
újra kellett terveznünk. Előbb már-
ciusban, amikor megállt az élet, majd 
szeptemberben, amikor berobbant 
a második hullám. 
Ha csak szigorúan pénzügyi alapon 
nézzük, mennyi a város kiesése?
Gy. L.: Ez több részből tevődik össze. 
Egyrészt sok pluszkiadás jelentkezett 
a  védekezés kapcsán: maszkok, fer-
tőtlenítőszerek, tesztek stb. Ezek ön-
magukban is tízmilliós tételek. A másik 

része pedig a bevételeink csökkenése. 
A kormány a súlyadót elvonta az ön-
kormányzatoktól, ez a mi esetünkben 
csak idén 50 millió forint feletti mínusz. 
Ezenfelül mivel a  cégek is megsíny-
lik a  vírust, nagyon komoly mértékű 
ipar űzésiadó-csökkenés várható, 
nem beszélve az egyéb kiesésekről. 
A kérdésre válaszolva: nagyságrendi-
leg 400 millió forintos mínusszal szá-
molunk erre az évre. Ez a teljes éves 
költségvetésünk közel 20%-a. 

Elég jelentős hiánynak hangzik. 
Gy. L.: Brutálisnak mondanám, és 
mivel sajnos tartalékok nélkül vettük 
át a  kasszát 2019-ben, újra kellett 
terveznünk többször is az év során. 
Nyilván hiány az év végén nem lehet, 
így beruházások maradnak el, tolód-
nak későbbre, vagyis ehhez mérten 
kurtítjuk a kiadásainkat is.  
Látja a fényt az alagút végén?
Gy. L.: Optimista ember vagyok, aki 
a  munkában hisz. Nyárra sikerült 
igazán jó pozíciókat elérnünk, olyan 
munkákat tudtunk elindítani, amiket 
tavasszal nem hittünk volna. Sajnos 
az ősz megint a vírusról szól, de re-
mélhetőleg több állami elvonás nem 
lesz, így a  költségvetési számaink 
sem romlanak tovább. 
Koncentráljunk akkor a pozitívu
mokra. Miket emelne ki ebből az 
évből?
Gy. L.: Szerencsére van miről beszél-
ni. Az év elején a Művészeti Központ 
kapott nagyobb figyelmet: a  bel-
ső terekben a  falak javítására került 
sor, majd az aula és színházterem 
teljes festésére. Év közben egy régi 
hiányosságot is sikerült pótolni: im-
máron klimatizált a színházterem, az 
eddigi sima légcserélő rendszer lett 
felbővítve egy jelentős beruházással. 
Komoly munkákat végeztünk a  Tó-
fürdőnél is, felújítások, átépítések, 
modernizálások zajlottak. Szezonra 
sikerült elkészülni, a  visszajelzések 
pedig szerencsére pozitívak voltak! 
Az idei évben készült el, és december 
közepén adhatjuk át a bölcsőde kibő-
vített részét, amire hatalmas szükség 
volt! Nem csupán a  férőhelyek szá-
mát tudtuk növelni, hanem megújult 
a konyha is. Ez is fontos, mivel itt saját 
magukra főznek. Hatalmas előrelépés, 
hogy közel 80 millió forint értékben tu-
dott az idei évben a városüzemelteté-

Optimista ember vagyok, 
aki a munkában hisz. 
Nyárra sikerült igazán 
jó pozíciókat elérnünk, 

olyan munkákat tudtunk 
elindítani, amiket tavasszal 

nem hittünk volna.

A 2020-as év egészen biztosan nem aranybetűkkel vonul majd be a vi-
lág történelemkönyvébe. Családok, vállalkozások és az önkormányza-
tok számára is megterhelő évet zárunk le, ám Gyenes Levente, Gyöm-
rő polgármestere még így is próbál optimistán tekinteni a jövőbe. 
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sünk új gépeket vásárolni. A kosaras 
autó és a  multifunkciós traktor nagy 
segítség lesz a  mindennapi munká-
ban. Nyár végén megújult a Határ út, 
valamint több kisebb útszakasz, ezek 
megint csak fontos beruházások vol-
tak, mind saját forrásból. 
Említette, hogy vannak olyan be
ruházások is, melyek elindítását 
tavasszal nem hitték volna. 
Gy. L.: Az idei év – számomra –  
egyik legkiemelkedőbb önkormány-
zati beruházásáról van szó, ami az új 
gyermekorvosi központ kialakítása. 
Gyermekorvosaink szanaszét, vál-
tozó körülmények között dolgoztak 
eddig. Most ezt sikerült egy helyre, 
európai szintű környezetbe integrál-
nunk. Az előző vezetés jelentős hitel-
felvétel terhe mellett vásárolta meg 
a korábbi KIOSZ-épületet. Nagyjából 
semmit nem lehetett vele kezdeni, 
de a pénzt vitte folyamatosan. Most 
ezt az épületet újítjuk fel és alakítjuk 
át orvosaink számára. Az idei évben 
minden belső munka elkészül, janu-
árban be is költözhetnek a doktorok. 
Jövőre külső felújításon esik majd át 
az épület, de ez a rendeléseket nem 
zavarja majd. Csak idén mintegy 50 
millió forintot költünk az épületre.  
Azért biztosan van Önben hiány
érzet is.
Gy. L.: Természetesen, ez az év sze-
rintem mindenkiben okozott hiány-
érzetet. Önkormányzati szempontból 
is. Vannak olyan dolgok, amikre nem 
jutott forrás, mert át kellett csopor-
tosítani például azért, hogy a  tava-
szi bezárás alatt is tudjuk fizetni az 
óvónőink bérét, vagy épp meg tudjuk 
tartani a  könyvtári, művészeti köz-
pontos dolgozókat, miközben hóna-
pokig zárva voltak az intézmények, 
így csökkentek a  normatívák. 2020 
ilyen, ezzel már nem tudunk mit kez-

deni, de bízom benne, hogy összes-
ségében a  lakosaink nem érezték 
azt, hogy megállt volna a város. 
Van olyan terület, ahol gondokat 
lát?
Gy. L.: A hulladékszállítás borzalmas, 
ezen nincs mit szépíteni. A szolgálta-
tó DTKH Kft.-vel a városüzemeltetés 
szerződést bontott ebben az évben, 
mivel a  közszolgáltató 70 millió fo-

rintos tartozást halmozott fel az ön-
kormányzati céggel szemben. Azóta 
mi semmilyen módon nem veszünk 
részt a  feladatellátásban. Viszont 
a gondokat látjuk, legyen szó szelek-
tív vagy zöldhulladékról. Tárgyalunk, 
keressük a lehetőségeket, de az ön-
kormányzatok elég kis porszemek 
ebben az állami gépezetben. Ezzel 
együtt nekünk képviselnünk kell la-
kosainkat, akik jól láthatóan elége-
detlenek a  rendszerrel. Friss hírek 
szerint a kormányzat a szektor teljes 
államosítására készül, úgyhogy nincs 
kizárva, hogy hamarosan megint vál-
tozik majd minden ezen a területen.   
Összeálltak már a 2021es tervek?
Gy. L.: Az én terveim 2024-ig meg-
vannak, a  kérdés csak az, hogy 
a  gazdasági környezet mit enged 
meg számunkra anyagilag. Tervezget-
jük a 2021-es költségvetést, de annyi 
a bizonytalan tényező egyelőre, hogy 
több forgatókönyvvel kell készülnünk.  

Esetleg pár részlet elárulható?
Gy. L.: Az idei évre terveztük, de 
2021-re toltuk a  városi könyvtár el-
költöztetését. Régen megérdemelne 
már egy normális méretű és állapotú 
épületet. A terveink szerint jövő nyá-
ron költöznek majd át az egykori in-
kubátorházba, amit kicsit átalakítunk 
a  könyvtár igényei szerint. Terveink 
között szerepelnek további útfelújí-

tások, közintézményi felújítások, bő-
vítések is. Bízom benne, hogy a kö-
vetkező lapszámban már részletes 
terveket tudok mondani. 
Az év utolsó napjai mindig csen
desebbek, nyugodtabbak. Ön 
hogy éli meg ezeket a napokat?
Gy. L.: A  karácsony az egyik leg-
szebb ünnepünk, amikor adhatunk 
másoknak. És itt ne nagy ajándékok-
ra gondoljunk, hanem odafigyelésre, 
törődésre, egy jó szóra. A vírus miatt 
sajnos ez most más karácsony lesz, 
mint amit megszoktunk. De ennek 
ellenére se idegenedjünk el egymás-
tól, családtagjainktól! Azt kívánom 
minden lakosunknak, hogy ennek 
a  zaklatott évnek a  végén találják 
meg saját békéjüket családjuk köré-
ben, és egyúttal figyeljenek azokra, 
akiknek a család nem adatott meg.  
Ezúton is kívánok mindenkinek áldott 
karácsonyt, és sikerekben, főképp 
egészségben gazdag új esztendőt!

INTERJÚ
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Dr. Babos Örs Levente
2020. december 1-jétől 
rendel Gyömrőn
Rendelési helye: 
Rudolf utca 56.
Rendelési idő:  
hétfő: 13:00–17:00 
kedd: 8:00–10:00 
szerda: 14:00–17:00 (terhes-
gondozás: 13:00–14:00) 
csütörtök: 8:00–10:00 
péntek: 13:00–17:00
Elérhetőség:
+36-29-330-085, haziorvosomgyomro@gmail.com
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Új háziorvosok Gyömrőn
Az egészségügy egy alapvetően 
sok sebből vérző terület, az idei 
évben ráadásul extra nyomásnak 
van kitéve. Ezekben az időkben 
még nagyobb fegyvertény, hogy 
sikerült két új orvossal bővíteni 
a gyömrői háziorvosok körét.
Hosszas egyeztetések után született 
megállapodás arról, hogy városunk-
ban folytatja rendelését Dr. Péterfai 
János gyermek háziorvos, aki egy 
igazán tapasztalt szakember. A  cse-
csemő- és gyermekgyógyász szakor-
vosi végzettségű doktor közel tízéves 
kórházi tapasztalattal rendelkezik, 
ez idő alatt dolgozott a Bethesda és 
a Szent László Kórházban is. 2008-tól 
mostanáig Budapest XVII. kerületében 
folytatta praxisát, vagyis Rákoskertről 
érkezik Gyömrőre. 
Altorjai Károly doktor úr tragikus halá-
la után átmenetileg helyettesítés volt 
a körzetében, de idővel sikerült meg-
találni a véglegesnek tűnő megoldást. 
Dr. Babos Örs Levente háziorvos ve-
szi át a praxist és egyben a körzetet 
is a Gyömrői Orvosszövetkezet köte-
lékén belül. Babos doktor 2009-ben 
szerezte orvosi diplomáját, majd há-
ziorvostanból és foglalkozás-egész-
ségügyből szakvizsgázott. 2016 óta 
látja el a  gyömrői Harmónia Idősek 

Falva háziorvosi, intézményi orvosi és 
üzemorvosi feladatait, 2015 és 2020 
között Maglód III. számú felnőtt kör-
zetének háziorvosa volt, onnan ér-
kezik Gyömrőre. A háziorvosi ellátás 
mellett több egyéb szolgáltatással is 
készül, így reményei szerint egy he-

lyen, egy adott időben tudnak biztosí-
tani foglalkozás-egészségügyi, sport-
orvosi ellátást és labordiagnosztikát. 
Mindkét új háziorvossal hosszabb 
interjút olvashatnak majd következő 
lapszámunkban!

Hauser Antal

Dr. Péterfai János
gyermek háziorvos
2021. február 1-jétől
rendel Gyömrőn
Rendelési helye:
Táncsics Mihály út 49. 
(gyermekorvosi központ)
Rendelési idő:  
hétfő, kedd, csütörtök,  
péntek: 8:00–11:00 
szerda: 14:00–17:00
Egészséges tanácsadás:  
kedd 11:00–13:00 (előzetesen egyeztetett időpontra)
Elérhetőség: drpeterfaigyomro@gmail.com
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Januárban benépesül az 
új gyermekorvosi központ
Lapzártánk idején is megfeszített 
tempóban dolgozik a  kivitelező 
Gyömrő új gyermekorvosi köz-
pontjának kialakításán. 
Ahogy arról már beszámoltunk, a vá-
rosvezetés döntése alapján a pár éve 
megvásárolt egykori KIOSZ-épületben 
kapnak majd helyet a  gyermekorvo-
sok. A  Táncsics Mihály és Bercsényi 
utca sarkán lévő ingatlan átalakítása 
és felújítása hetek óta gőzerővel zajlik. 
A  kivitelező alapos és pontos mun-
kát végez annak érdekében, hogy az 
orvosokat és a  betegeket is európai 
színvonalú környezet várja. 
A  belső terek teljesen megújultak, 
szó szerint az alapig lett visszabont-

va a  beltér. Az elektromos és egyéb 
hálózatok kicserélése is megtörtént. 
A terveknek megfelelően lettek kiala-
kítva a helyiségek, amiket az orvosok 
is megnéztek, egyúttal elmondták sa-
ját egyéni kéréseiket, amiket a kivite-
lezésnél figyelembe is vesznek. 
A napokban megtörtént a nyílászárók 
cseréje, és folytatódnak a  burkolati 
munkák is. A városüzemeltetés az ud-
var rendezésével és a parkoló kialakí-
tásával segíti a munkát. Az új központ-
ban négy rendelő mellett a szükséges 

várók és vizesblokkok kapnak helyet, 
valamint egy fertőzőbeteg-vizsgáló és 
elkülönítő is létesül. A  gyermekorvo-
si központba azok a  gyerekorvosok 
költöznek majd, akik kizárólag gyerek-
praxist látnak el. A tervek szerint janu-
árban az érintett orvosok beköltöznek, 
és ott folytatják majd a rendelésüket. 
A  beruházást Gyömrő Város Önkor-
mányzata teljes egészében saját for-
rásból valósítja meg, a kivitelezés költ-
ségei elérik az ötvenmillió forintot.

Hauser Antal

Birtokba vehetik a gyerekek 
a kibővült bölcsődét

Lapunk megjelenésével egy időben adják át ünnepélye-
sen a városi bölcsőde kibővített szárnyát. Az alig egy év 
alatt megvalósult beruházásnak köszönhetően két új cso-
portszoba jött létre, valamint teljesen megújult a konyha 
is, beleértve a konyhai eszközöket. Utóbbi azért volt ki-
emelten fontos, mert az intézmény saját magára főz, nem 
külsős cégtől kapja az ellátást. A csoportbővítésnek kö-
szönhetően 24 fővel nő az intézmény befogadóképessé-
ge, ami érezhető mértékben csökkentheti majd a jelenle-
gi várólistát. Természetesen új parkolókat is kialakítottak, 
valamint az udvar is bővül, fejlesztésen esett át. 

Gyenes Levente polgármester a beruházás kapcsán el-
mondta, hogy már tervezik a szükséges további fejlesz-
téseket, amit a  folyamatosan növekvő gyermeklétszám 
is indokol. A városvezető hozzátette: a mostani bővítés 
és felújítás is kimagasló minőségben valósult meg, amit 
elsősorban az intézménybe járó gyerekek élvezhetnek 
majd, akárcsak az új játékokat.  A beruházás összköltsé-
ge 192 433 239 forint volt, melyből 182 millió forint állami 
támogatásként érkezett a  Pest Megyei Területfejleszté-
si Program keretében. Gyömrő Város Önkormányzata 
a szükséges 9,6 millió forintos önerőt biztosította.  HA
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Mindez nem megy a kényelem rovásá-
ra. A következő szezontól a látogatók 
azzal a  tudattal élvezhetik majd a  tó 
kellemes vizét, hogy egy, a  fürdőben 
töltött nappal nem ártanak a környe-
zetüknek, óvják, védik a természetet.
Hogy miben lesz más a  Tófürdő 
jövőre?
– Tovább növelik a zöldfelületet: a ko-
rábban rengeteg gondot jelentő fa 
stégeket pázsitos napozófelületre 
cserélik. 
– A büfékben csak lebomló vagy új-
rahasznosítható eszközöket talá-
lunk majd az egyszer használatos 
műanyag poharak/tányérok/evőesz-
közök/szívószálak helyett.
– Az előző években bevezetett repo-
hár-rendszer tovább folytatódik, ezzel 
is csökkentve a  műanyaghulladék 
mértékét.
– A  fenntartó arra ösztönzi a  büfék 
üzemeltetőit, hogy alapanyagaikat 
helyi termelőktől szerezzék be.

– A minimumra redukálják a műanyag 
szemetet, amit a strandon elhelyezett 
szelektív hulladéktárolókban gyűjte-
nek majd.
– A  fürdő területén kihelyezett infor-
mációs táblákkal hívják fel a látogatók 
figyelmét a környezetvédelemre.
– Nagy figyelmet fordítanak a tó öko-
szisztémájára: tilos lesz kenyérrel, 
egyéb pékáruval etetni a vadkacsákat, 
hiszen ez árt az állatoknak és a víznek 
is, valamint továbbra sem használnak 
vegyszert a víz tisztán tartására.

– Rendhagyó környezetórák formájá-
ban edukációs programot terveznek 
a helyi iskolákban.
– A  jövőben napkollektorokat szerel-
nek majd a mosdók, öltözők tetejére, 
ezzel biztosítva a szükséges energiát.
– Odafigyelnek az ételallergiás vagy 
alternatív módon étkező vendégekre 
is: a  büfékben hús-, glutén-, cukor- 
és tejcukormentes kínálatból is lehet 
majd választani.
Gyömrő Város Önkormányzatának 
és a  strandot üzemeltető Gyömrői 
TÜF Nonprofit Kft.-nek határozott és 
kiemelt célja, hogy évről évre egyre 
több, a  környezettudatosság jegyé-
ben meghozott intézkedést vezessen 
be azért, hogy a Tófürdőn eltöltött fel-
hőtlen kikapcsolódás ne legyen teher 
a környezet számára sem.

Teszárik-Böjti Zsuzsa

Ökofürdőként üzemel tovább 
a Gyömrői TófürdőAz idei teljes körű felújítás 

után a  Gyömrői Tófürdő to-
vább fejlődik. Jövő nyártól 
fenntarthatóbb módon üzemel 
majd, az országban egyedülál-
ló módon ökofürdőként nyitja 
meg kapuit városunk strandja.
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A  Gyömrő határában lévő szenny-
víztelep három települést szolgál ki: 
Gyömrő mellett Ecser és Maglód fo-
gyasztóinak szennyvize is ide érkezik. 
Az elmúlt években mindhárom telepü-
lésen dinamikusan nőtt az ingatlanok 
száma, emellett az ipari bebocsátók 
aránya is jelentősen emelkedett. Mind-
ezek hatására a telep elérte a kapaci-
tása felső határát, sőt nem egyszer át 
is lépte azt. 
Évek óta várható volt, 
hogy elérjük ezt a szin-
tet, ezért is készült el 
a  telep bővítésének 
terve – mondta la-
punknak Tóth János, 
Gyömrő alpolgármes-
tere. A kész tervek hosz-
szú ideje a szakhatósá-
goknál voltak, de most 
végre zöld utat kapott 
a  beruházás: kiírták a  közbeszerzési 
eljárást, amelyre december 14-ig lehet 
jelentkezni – mondta a városvezető. 

A  várhatóan egymilli-
árd forintnál is többe 
kerülő beruházás kere-
tében felújítják a meg-
lévő műtárgyakat, 
va lamint újakat is épí-
tenek. Kialakítanak egy 
eleveniszapos tisztítót, 

mely jelentős hidraulikai és biológiai 
kapacitással rendelkezik majd. A bő-
vítés hatására 1400 m3/d és 10  660 

LEÉ kapacitásnövekedést érnek majd 
el a szakemberek. 
Amennyiben a december 14-i határ-
időre érkezik megfelelő ajánlat, akár 
már a jövő év első felében megkezdőd-
het a beruházás, amit teljes egészében 
állami költségvetésből finanszíroznak. 
Mindez azért is nagyon fontos, mert 
tavasszal rákötési moratóriumot kellett 
hirdetni, mivel túlterheltté vált a telep. 

Hauser Antal

Az ott élők jó ideje panaszkodtak 
arra, hogy sok gépjárművezető nem 
megfelelő sebességgel közlekedik 
a  Határ utca egyes szakaszain. Mi-
vel ez az út csatlakozik közvetlenül 
a  31-es úthoz, néhányan azt hihet-
ték, gyorsforgalmi úton közleked-
nek, legalábbis a  tempójuk alapján. 
Ez sajnos több esetben balesetet 
is eredményezett, és talán csak idő 
kérdése volt, hogy emberéletet köve-
teljen a felelőtlenség. 
A Határ út több körzetet is érint, így 
Tóth János alpolgármester úrral kö-

zösen léptünk fel annak 
érdekében, hogy vala-
milyen módon gátat 
tudjunk szabni a  szá-
guldozóknak. 
Polgármester úr támo-
gatta törekvéseinket, így 
kibővítettük a  Határ utca 
mentén a  lakó-pihenő öveze-
tet. Mostantól ide tartozik az Eskü, 
a  Gyóni Géza, a  Köztársaság, az 
Erzsébet, valamint az Arany János 
utca Nefelejcs utcától kezdődő sza-
kasza. Ezeken a szakaszokon (illetve 

minden lakó-pihenő öve-
zetben) a  megengedett 
legnagyobb sebesség 
20 km/h! A  táblákat 
a városüzemeltetés ki-
helyezte, a  korlátozás 

érvényben van, a  be-
tartatását pedig kértük 

a rend őrségtől. 
Bízunk benne, hogy a jövőben senki 
nem nézi versenypályának ezt az út-
szakaszt sem!

Földesi Katalin
önkormányzati képviselő

Újabb milliárdos fejlesztés Gyömrőn

Bővül a szennyvíztelep

Biztonságosabb lett a Határ utca, 
nincs több száguldozás
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Hosszú évtizedek óta szellemtanya ként áll a tó partján az 
a régi ház, amelynek november végén megkezdődött az 
elbontása. A régóta balesetveszélyes épületbe rendre haj-
léktalanok költöztek be. Volt, hogy tüzet raktak, amitől ki-
gyulladt az épület, de kisebb-nagyobb bűncselekmények 
elkövetésének is „otthont adott” az üresen álló épület.

Önkormányzatunk régóta próbált közös nevezőre jutni 
a tulajdonosokkal annak érdekében, hogy megszűnjenek 
ezek az áldatlan állapotok. Ez mostanra sikerült, így végre 
megkezdődhet az épület elbontása, amit a tulajdonosok 
és önkormányzatunk közösen finanszíroz.
A  területmegosztásnak köszönhetően az önkormányzatra 
eső részen a jövő évi strandszezonra a sétány és az iskola 
felőli részen parkolókat alakítunk ki, így növelve a már meglé-
vő, csúcs időszakban kevésnek bizonyuló férőhelyek számát. 
Személy szerint nagyon örülök annak, hogy városunk leg-
szebb pontján végre eltűnik az egyik legcsúnyább épület, 
és vele együtt a sajnálatos problémák is. A tó körüli erdei 
sétányt rendszeresen használóknak pedig ezentúl nem 
kell aggódva elsietniük az omladozó épület és bozótos, 
elhanyagolt környezete mellett.

Gyenes Levente
polgármester

FEJLESZTÉS

Elbontják Elbontják 
a tóparti a tóparti 
szellemházatszellemházat

December 12. (munkanap)–13.: Kehely Gyógyszertár
December 19–20.: Humanitas Gyógyszertár
December 24.: Humanitas Gyógyszertár
December 25.: Kehely Gyógyszertár
December 26–27.: Szent Erzsébet Gyógyszertár
Január 1.: Szent Erzsébet Gyógyszertár
Január 2–3.: Kehely Gyógyszertár

Gyógyszertári 
ügyelet Gyömrőn
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Fáklyás 
felvonulás
Hősi halottainkra emlékezve idén is meg-
tartottuk október 30-án fáklyás felvonulá-
sunkat. A  telepi temetőben találkoztunk, 
ahol a  program szervezője, Büki Beatrix 
Orsolya mondott rövid, elgondolkodtató 
beszédet.
A  szitáló eső ellenére kelt útra csapatunk, 
hogy a  falusi körforgalomnál lévő emlék-
helyen énekkel (Kis-Szótér Andrea) és vers-
sel (Angyal Ágnes) tisztelegjünk az ismert és 
ismeretlen katonák előtt. Virágh József plé-
bános szavai vigaszt öntöttek belénk halot-
tak napja előtt. Köszönjük a résztvevőknek, 
hogy csatlakoztak hozzánk.

Horváth István
önkormányzati képviselő

HEGY

Bejelentkezés az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 realmanbarber.booked4.us,    +36 30 653 8682    Gyömrő, Szent István út 20/a.    facebook.com/realmanbarberGyomro   H-p: 7-19, szombat 7-14

MERT A FÉRFIAKNAK IS JÁR 
A NYUGALOM!

MERT A FÉRFIAKNAK IS JÁR 
A NYUGALOM!
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Partnerkapcsolati megállapodást írt 
alá egymással az UFC Gyömrő és 
a Ferencvárosi Torna Club november 
26-án. Kiss Baranyi Sándor, az FTC 
utánpótlás szakmai vezetője elmond-
ta, a  cél az, hogy a  Fradi utánpót-
lás-képzésében jelen lévő módszertani 
és pedagógiai munka hatással legyen 
a  Ferencváros tradícióit és kultúráját 
befogadni és ápolni képes partnerek 
szakmai tevékenységére is. A partne-
rek kiemelkedő képességű játékosai 
számára pedig folyamatos a belépési 
lehetőség az FTC csapataihoz. 
Mindez azt jelenti, hogy a  gyömrői 
klub edzői folyamatos szakmai segít-
séget kapnak a  rekordbajnok egye-
sülettől, a  legtehetségesebb játéko-
sok pedig akár az FTC korosztályos 
csapataihoz is kerülhetnek. 

A Ferencvárosi Torna Clubot Kiss Ba-
ranyi Sándor mellett Szűcs Mihály tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős vezető 
képviselte az eseményen, míg az UFC 
részéről Tóth János elnök, egyben a vá-
ros alpolgármestere és Kuprák János 
vett részt az ünnepélyes ceremónián.

Tóth János az aláírást követően el-
mondta, nagy lehetőség ez az együtt-
működés az egyesület számára, 
hiszen a szakemberek sokat tanulhat-
nak a zöld-fehérektől, míg a gyerekek 
számára pluszmotivációt jelent a  Fe-
rencvároshoz kerülés lehetősége.  HA

Az NBII-ben Szfinx néven szerep-
lő (Fekete Oroszlánok Rögbi Klub és  
a  Soproni Sasok Rögbi Klub fúziója) 
együttesünk az őszi fordulóban az 
első helyen zárt. A  Szfinx 2017-ben 
kezdte meg debütálását a  magyar 
bajnokságban, a rengeteg befektetett 
munka most hozta meg a gyümölcsét. 
A csapat – ha a  jelenlegi helyzet is 
úgy akarja – nyáron, Európa egyik 
legnagyobb strandrögbibajnoksá-
gán, Hollandiában a  North Sea 
Beach Rugby nevű eseményen is 
kipróbálhatja magát. Ide személye-
sen a főszervezőtől érkezett a meg-
hívás, látva a csapat teljesítményét 
a Balaton Beach Rugbyn. 
A  csapat gerincét volt utánpót-
lás válogatott játékosok adják az 
Oroszlánok részéről. Az anno ha-

todikos-hetedikes kisdiákok mö-
gött mára többévnyi játékosrutin 
és megannyi válogatott meccs van. 
A rengeteg edzésóra és a rögbi sze-
retete mára meghozta gyümölcsét, 
és egy olyan csapatközeget tud-
hatunk magunkénak, ami u12-es 
kortól egészen a felnőttkorig mutat-
ja a  sportunkban elérhető célokat. 

Legyen az az u16-os nemzeti válo-
gatott keretbe való bekerülés vagy 
az 1500 sportolót és 100 csapatot 
számláló North Sea Beach Rugby 
versenyre való meghívás.
Célunk egyértelműen az NBI-be 
való felkerülés, amelynek jelenleg az 
előszobájában állunk.
Álmunk, hogy egyszer önálló felnőtt 
bajnokságban szereplő csapatunk 
legyen. Erre remek alternatíva, hogy 
az utánpótlás játékosaink az évek 
múlásával bekapcsolódnak felnőtt 
csapatunk munkájába. A  másik le-
hetőség, ha becsatlakoznak hoz-
zánk olyan felnőtt vagy u18-as spor-
tot szerető emberek, akik részesévé 
szeretnének válni egy ezeket a célki-
tűzéseket dédelgető csapatnak.

Péczely Ákos

Hatalmas lehetőség az UFC Gyömrő focistái előtt

Partnerkapcsolati megállapodást 
kötött az UFC és az FTC

A gyömrői rögbisek vezetik az országos másodosztályt
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A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest 
Megyei Igazgatósága első alkalom-
mal a 2020/2021-es bajnoki szezon-
ban írta ki az U14-es leányok részé-
re a  megyei kispályás bajnokságot. 
Ebben a sorozatban egyesületünk is 
részt vesz, amelyet edzőként felnőtt 
csapatunk kapusa, Jansik János 
(a képen csapatával látható) irányít, s 
aki klubunknál több utánpótlás-kor-
osztály mellett bizonyított már az el-
múlt években.
Hogyan jött létre a leány U14es 
együttes Gyömrőn?
Júniusban vettem át az utánpótlás 
lánycsapatot az egyesületen belül. 
Itt tudni érdemes, hogy a  2011-es 
születésűtől a  2007-es születésűe-
kig bezárólag futballoznak lányok. 
Miután elfogadtam a felkérést a lány-
csapat irányítására, a  vezetőséggel 
arra a döntésre jutottunk, hogy leg-
fontosabb szempontként mindenki 
számára igyekszünk a lehető legtöbb 
versenyzési lehetőséget biztosítani. 
Ezért a kisebbek a fiúkkal közösen az 
U11-es, a nagyobbak pedig szintén 
vegyesen az U13-as Bozsik-torná-
kon, valamint az U14-es leány kis-
pályás bajnokságban vesznek részt, 
amelyet az MLSZ Pest Megyei Igaz-
gatósága első alkalommal indított el 
ősszel.
Korábban mely csapatok mellett 
dolgozott utánpótlásedzőként?
2015 óta vagyok Gyömrőn. Itt kezd-
tem az edzői pályafutásomat is, 
ugyanebben az évben. Az U7-es 
korosztálynál kezdtem, ezután felke-
rültem az U9-esekhez, majd az U11-
et is irányítottam, lényegében végig-
jártam a szamárlétrát.
Mekkora kerettel tud együtt dol
gozni ebben a korosztályban?

Ahogyan azt már korábban említet-
tem, a kisebbekkel összevontan tart-
juk az edzéseket. Ez jelenleg 17 főnél 
jár, de folyamatosan jönnek új lányok, 

és továbbra is várjuk szeretettel azo-
kat, akik ki szeretnék próbálni ma-
gukat a  labdarúgásban. Az U14-es 
bajnokságban szereplő keretünk 8 fő. 
Hozzátenném, hogy heti egy alkalom-
mal közösen tréningezünk a hasonló 
korosztályú fiúkkal, ezzel is segítve 
mindkét csapat fejlődését. Emellett 
a lányok heti egy-két alkalommal láto-
gatják a „csak fiús” edzéseket.
Mi a  legfontosabb cél, illetve el
várás a leánycsapat felé?

Az első és legfontosabb cél, hogy 
egy nagyon jó és összetartó közös-
séget kialakítsunk, ahová mindenki 
szívesen jár. Rövid távú cél, hogy 
technikailag képzett fiatal lányaink 
legyenek, valamint taktikailag éret-
tek legyenek majd idővel a  nagy-
pályás bajnokságra. Hosszabb tá-
von pedig azt tűztük ki, hogy egy 
komolyabb U17-es bajnokságban 
tudjanak elindulni a lányaink. Ezután 
a  legerősebb U19-es női vagy egy 
alacsonyabb osztályú felnőtt baj-
nokság a terv. Legvégső cél pedig, 
hogy akár NB-s szintű női nagypá-
lyás bajnokságban tudjunk indulni, 
immár saját nevelésű lányokkal.
Mire számít a  koronavírusjár
vánnyal terhelt időszakban? 
Folyamatosan fog zajlani majd 
a bajnokságuk?
Nagyon pozitívan állunk a dolgokhoz, 
és reméljük, hogy a vírushelyzet nem 
szakítja majd félbe az edzések, a tor-
nák és a  bajnokság menetrendjét. 
A lányok és természetesen jómagam 
is nagyon lelkesek vagyunk. Hétről 
hétre várjuk a megmérettetéseket.

A kispályás gyömrői lányok idővel 
nagypályán is bizonyítanának
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Németh Bettináról olvashattak már a Gyöm-
rő újságban. A  tehetséges fiatal kerékpá-
ros tavaly novemberben kötött szerződést 
a  KONTENT-DKSI Cycling Team csapatá-
val, azóta a  fővárosi klub színeiben verse-
nyez WU17 korosztályban. 
Ez nem jelenti azt, hogy ne képviselné Gyöm-
rőt a versenyek során, és teszi mindezt igen 
komoly sikerekkel!
Mindez persze áldozatokkal is jár, hiszen az is-
kola és az edzések mellett másra már nem na-
gyon jut ideje a fiatal sportolónak. Az edzések 
távmunkában zajlanak, ami nagy szaktudást 
és sok-sok munkaórát igényel. Nem csak Bet-
tina, hanem edzője és a mögötte álló csapat is 
mindent megtesz a sikeres szereplésért. 
Sajnos az idei évben az ismert helyzet miatt 
jóval kevesebb versenyre került sor, de az 
alapozás ettől függetlenül megtörtént a  ka-
rantén alatt is. Bettina összesen nyolc verse-
nyen állt rajthoz ebben az évben, ezek közül 
három az országos bajnokság keretében zaj-
lott. Az Időfutam OB-n első helyen végzett, 
így elnyerte a magyar bajnoki rózsaszín trikót is! Pálya-
futása során ez a második rózsaszín trikó, amit nyert. 
A gyömrői versenyző a nyolc idei futamból csupán két 
alkalommal maradt le a  dobogóról, így – bár cson-

ka szezon volt – sikeresnek mondható évet zárhat le. 
A 2021-es versenyévre már megkezdődött az alapozás, 
hamarosan pedig edzőtáborba is vonul majd a  többi 
versenyzővel. Sikeres szezont kívánunk! HA

Bajnoki címet szerzett a gyömrői fiatal kerékpáros

Második rózsaszín trikóját Második rózsaszín trikóját 
nyerte Németh Bettinanyerte Németh Bettina

Németh Bettina 
2020-as eredményei                                                                                                                                      

Gran Gella Giro Kupa 3. hely
Mezőny OB 5. hely
Időfutam OB 1. hely
Kritérium OB 5. hely
Vagép Ford Tisza-tó 2. hely
Búi Időfutam 2. hely
Balmaz Nagydíj 1. hely
Turul Kupa 2. hely
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Kedves barátaim!
Kedves gyerekek!

Lapzártánkkal egy időben érkezett 
a hír, hogy a jelenlegi helyén épül-
het újra a  Fekete István Általános 
Iskola. A korábbi kormányzati dön-
tés már rendelkezett a  szükséges 
pénzügyi forrásokról, mostanra 
a szakértők arról is döntöttek, hogy 
a meglévő épület teljes lebontásá-
val annak helyére építik fel a  há-
romszintesre tervezett intézményt. 
A bontási munkálatok 2021 őszén 

kezdődhetnek meg, és 6 hónapig 
is tarthatnak. Az építkezés ezt kö-
vetően kezdődhet. Az optimista 
jóslatok szerint legalább kettő, de 
inkább három tanévet kell a gyere-
keknek egy erre a  célra felépített 
konténeriskolában tölteniük, ami 
az ófalusi részen kap majd helyet. 
A  beruházás teljes egészében ál-
lami finanszírozásban és koordiná-
lásban valósul meg.

A jelenlegi helyén 
épülhet újra a Fekete 

István Általános Iskola

2020 szeptemberében lettem kerek 100 esztendős. 
1920. szeptember 1-je óta tölti be termeimet a gye-
rekzsivaj, a csengő hangja és a nyári csend. 
Megszámolni sem tudom, hány diák kop-
tatta a  padjaimat, hány tanító és tanár 
okította és nevelte a gyerekeket az elmúlt 
évtizedekben. Mindig örömmel álltam mellettetek és 
felettetek, de hamarosan búcsúznom kell. 
Az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, hiszen véget ér 
számomra egy sokszor nehéz, de rengeteg szép em-
lékkel teli korszak. Nemsokára utódom, egy megújult 
iskola szolgálja a tudás átadását a jövő gyermekei-
nek. Nevet, mert megértem ezt a szép kort, és 
együtt ünnepelhetek veletek!
Kérlek benneteket, hogy a születésnapomra 
küldjetek nekem egy postai levelezőlapot, 
bárhol is éltek a világban! Kérem, hogy írjátok 
rá a lapra a neveteket, az osztályfőnökötök 
nevét és az évet, amikor elballagtatok. 
Ha pedagógusként ismersz, kérlek, 
írd meg nevedet, mettől meddig taní-
tottál itt, és az akkori iskolaigazgató 
nevét! Írjátok meg néhány mondat-
ban kedves emlékeiteket is!
Elektronikus úton küldött köszöntők-
nek is nagyon örülnék! 

Izgatottan várom soraitokat! 
Postai címem: Gyömrői Fekete István Általános Iskola 
2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 5–7.
E-mail címem: altiskola.fekete@gmail.com
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Tájékoztatás  
igazgatási szünetről

A koronavírus terjedése miatt önkormányzatunknál is több 
változás életbe lépett november 23-tól. Tekintettel arra, 
hogy a polgármesteri hivatalban több kolléga is COVID-19 
fertőzött lett az utóbbi időben, a hivatalvezetés a személyes 
érintkezések számának drasztikus csökkentését kívánja el-
érni annak érdekében, hogy az ügyintézés és munkavég-
zés minden területen folyamatosan biztosított legyen.
Ennek érdekében november 23-tól (hétfő) új munkarend 
lépett életbe, mely ügyfeleinket az alábbiak szerint érinti.
• a személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel
• ügyintézésre elektronikus módon van lehetőség
Elektronikus ügyintézéshez szükséges elérhetőség:
• GYOMROONK Gyömrői Polgármesteri Hivatal KRID-azo-
nosító: 604143946
• GYOMROONK1 Gyömrő Város Önkormányzata KRID-azo-
nosító: 159438138
E-mailben történő kapcsolattartáshoz a pmhiv@gyomro.hu, 
valamint a titkarsag@gyomro.hu e-mail címek állnak ren-
delkezésre.
• a  személyes jelenlétet igénylő ügyekben (anyakönyv, 
szociális iroda) kizárólag hétfőn, szerdán és pénteken 

van mód ügyintézésre előzetes időpont-egyeztetés után! 
Szintén kizárólag hétfőn, szerdán és pénteken adhatók le 
iratok, számlák és egyéb dokumentumok a portán.
A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek. Kérjük tisz-
telt ügyfeleink megértését és együttműködését!

Varga Ernő 
jegyző

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Gyömrő Város Ön-
kormányzatának képviselő-testülete az 1/2020. (II.12.) sz. 
rendeletében igazgatási szünet elrendeléséről döntött a pol-
gármesteri hivatalban 2020. december 23-tól 2021. január 
1-ig. A polgármesteri hivatal 2021. január 4-től nyit újra. 

Varga Ernő 
jegyző

Koronavírus: új ügyfélfogadási rend 
a polgármesteri hivatalban
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Talán emlékeznek a  kedves olvasók közül néhányan, volt városunkban egy nagy sikerű szellemi vetélkedő-sorozat. Az akkoriban évente megrendezésre kerülő versenyt gondolta újra lelkes csapatunk, a Hajnal Egye-sület Gyömrőért (HEGY). Felvettük a kapcsolatot az öt-letgazdával, Tölgyes Tamással, aki rengeteg ihletet adott a megmérettetés újratervezéséhez.
Ezúton várjuk azt a hat négyfős csapatot, amely szeretne részt venni egy jó hangulatú, tartalmas, izgalmas viada-lon 2020. október 18-án, vasárnap 15 órától a Prause József Közösségi Ház nagytermében. Kérjük, az érdek-lődők bővebb tájékoztatásért vagy jelentkezési szán-dékkal a gyomro.hegy@gmail.com ímélcímre írjanak. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. Várjuk szeretettel baráti társaságok, egyesületek jelentkezését!

Angyal Ágnes szervező – (HEGY)

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott szeptember 5-én a  Hajnal Egyesület Gyömrőért (HEGY) szervezésében megrendezett első városismereti séta.Településünk ismert és kevésbé ismert értékeit, helyszí-neit próbáltuk kicsit közelebb vinni az érdeklődőkhöz – vagyis inkább az érdeklődőket vittük közelebb ezekhez. 
A  központi parkból 
(Fő térről) indulva 
a  csapatok elha-
ladtak a két tavunk 
mellett, megismer-
hették az artézi kút 
történetét, hallhat-
ták Kovács Edi-
na tárlatvezetését 
a  tájházban, elláto-
gattak a  kőhídhoz 
és a Teleki-kastély-
ba, valamint belülről is láthatták a  református templomot Csűrös András lelki-pásztor segítségével és a Nepomuki Szent János-kápolnát Pál Mihály szobrászművész élménybeszámolójával. A sok 

Városismereti túra

ÖRÖKZÖLD FAISKOLA
2230 GYÖMRŐ, FRANGEPÁN UTCA 2.

GYÜMÖLCSFÁK ÉS TUJÁK
Széles választékban!

Nyitvatartás:
H–P: 8–17, Sz: 8–13,
Vasárnap zárva

Mobil: +36 30 483 7892 
www.kerteszetgyomro.hu
E-mail: gyomroikerteszet@gmail.com
Kertépítéshez SZAKKÉPZETT 
KOLLÉGÁT KERESÜNK!

Örökzöldet a termelőtől!

ÉSZ-ÁSZ KUPA 
Újratöltve

pozitív visszajelzés – úgy napközben, mint utána a HEGY Facebook-oldalán – megerősített minket abban, hogy ko-moly igény van az ilyen jellegű programokra, így jövőre folytatjuk a megkezdett hagyományt, és igyekszünk még izgalmasabbá és érdekesebbé tenni az eseményt.Köszönjük a résztvevők érdeklődését, a HEGY tagjai – töb-bek között Horváth István önkormányzati képviselő – áldo-zatos munkáját, a segítők kitartó erőfeszítését, valamint az alábbi támogatók jelentős segítségét:
Horváth Kipufogó (Horváth Sándor), Benkőné Holubek Vi-vien, Gyöngy Fotó (Kamarás Géza), Szivárvány Vegyesbolt (Fábián Bernadett) és Gyömrő Gyöngye (Rehor Csaba).Bajnóczy-Kovács Edina, főszervező (HEGY)

Előző lapszámunk 18. 
oldalán, Városismereti 
túra címmel megjelent 
cikkünk szerzője Büki 
Beatrix Orsolya, 
akitől a hibáért 
ezúton is elnézést 
kérünk!

HelyreigazításHelyreigazítás

Ebben az évben sajnos kicsit más-
képp, a  GyömrőTök rendezvényso-
rozat nélkül, önállóan kellett megren-
dezni a  6.  Gyömrői Pálinkaversenyt. 
A  megmérettetésre így is sok ki-
emelkedő párlatot neveztek, így bár 
közhely, de tényleg nehéz dolga volt 
a zsűrinek.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
az Új Halászkert Étteremben került 
sor, a  járványügyi szabályok miatt 
csak szűk körben.

A KATEGÓRIAGYŐZTESEK

Almatermésűek: Volcz Zoltán, birs- 
jonatán alma
Cseresznye-meggy: Volcz Zoltán, 
újfehértói fürtös meggy
Szilva: Szarvas Tamás, lepotica szilva

Barack: Szarvas Tamás, gönci ma-
gyar kajszi
Szőlő és szőlő eredetű termékek: 
Volcz Zoltán, otelló szőlő
Bogyósok: Hutka Tamás, bodzabo-
gyó
Egyéb párlatok: Dr. Patkós József, 
gyógynövényágyas gyógyesszencia
A Társadalmi Zsűri különdíja: Volcz 
Zoltán, újfehértói fürtös meggy
A Gyömrői Pálinkabarát Klub külön-
díja: Hutka Tamás, bodzabogyó
GYÖMRŐ PÁLINKÁJA: VOLCZ ZOL-
TÁN BIRS-JONATÁN ALMA PÁLINKÁJA
A  felelős, kulturált alkoholfogyasztás 
elve mellett bátorítunk mindenkit, kós-
tolják meg 2020 legkiválóbb gyömrői 
pálinkáit! 

A szervezők

Megválasztották Gyömrő Pálinkáját
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A  tűzesetekből származó tragédiák 
megelőzhetőek füstriasztó érzékelő fel-
szerelésével. Fontos, hogy az érzékelők 
működését rendszeresen ellenőrizzük, 
a  szükséges karbantartásokat (elem-
csere, tisztítás) elvégezzük. A  tűzvizs-
gálati statisztikák két keletkezési okot 
regisztrálnak: az elektromos áramot 
és a nyílt lángot. A csillagszóró szikrái 
önmagukban nem tudják meggyúj-
tani a  fát, viszont ha rosszul helyez-
zük el – hozzáér a  tűlevelekhez vagy 
a papírdíszekhez –, meg fogja gyújtani 
azokat, majd a fenyőfát! A viaszgyertya 
használatát mellőzzük a karácsonyfán! 
Tűzvédelmi szempontból nem javasolt 
a  fenyőfán elhelyezett gyertyák meg-
gyújtása. Pirotechnikai terméket csak 
hatósági engedéllyel rendelkező, legális 
árusító helyen vásároljanak. Használa-
tuk tűzveszélyes, emellett hirtelen erős 
zajt keltenek, ami ijedtséget, balese-

tet okozhat. A  forgalmazási helyeken 
szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki 
felvilágosítást adhat a  termék haszná-
latáról, amelyeket a balesetek elkerülé-
se érdekében minden esetben be kell 
tartani. A pirotechnikai eszközöket csak 
a meghatározott időpontban (szilvesz-
terkor) vagy külön engedély alapján le-
het használni. A petárda használata és 
birtoklása tiltott! A fel nem használt, hi-
bás vagy lejárt szavatosságú, továbbá 
a vevő által visszaadott tűzijátékot a for-
galmazóhoz vissza kell szállítani, aki ezt 
köteles térítés nélkül visszavenni. 
A  segítségkérés szabályai: mit te-
gyünk, ha mégis megtörténik a baj?
– A  karácsonyfatűz rendkívüli gyorsa-
sággal terjed, akár egy perc alatt leéghet 
az egész fa. Egy átlagos méretű helyiség 
két-három perc alatt füsttel telítődhet, és 
öt-tíz perc alatt teljesen kiéghet.
– Tűzvédelmi szempontból jelentős 
előnyt jelent, ha a  lakásban van füst-
riasztó eszköz, tűzjelző berendezés, tűz-

oltó készülék, ezek elősegítik a kezdeti 
tűz eloltását. Amennyiben lehetséges, 
akadályozzuk meg, hogy a  tűz oxigén-
hez jusson, így a lángok nem terjednek 
tovább. Erre a célra alkalmas a nem mű-
szálas anyagból készült takaró, pokróc.
– Azonnal tárcsázzuk a  112-t, hívjuk 
a tűzoltókat!
– A  legfontosabb, hogy nem szabad 
kockáztatni saját testi épségünket! Baj 
esetén az ember hajlamos a  kapko-
dásra, pánikra. Gondoljuk át a fentebb 
leírtakat, s ezek tükrében tegyük meg 
a szükséges lépéseket családunk biz-
tonsága érdekében!
– Csillagszórókat tilos épületből ki-
dobálni, mert sérüléseket és károkat 
okozhatnak.
– Az erkélyeken csak nem éghető anya-
gokat tároljanak, ezzel megelőzhetik 
a  felelőtlen emberek által kidobált csil-
lagszórók, pirotechnikai termékek által 
okozott tűzeseteket mind az erkélyen, 
mind azon keresztül a lakás területén.

A  kisgyermekek egyik legjobban várt ünnepe a  Miku-
lás-nap. A  koronavírus-járvány ellenére sem szerettük 
volna megfosztani az ovisainkat ettől a  kivételes él-
ménytől, így idén a Bóbita Óvoda hagyományát átvette 
az Arany Óvoda is, vagyis a Télapó a csoportszobák te-
raszairól vagy az udvarról integetett a kicsiknek.

Természetesen a jól meg-
érdemelt ajándék sem 
maradt el. Csokimikulás 
és egyéb finomságok 
kerültek a  cipőcskékbe, 
valamint – mint minden 
évben – most adtuk át az 
önkormányzattól kapott 
hozzájárulásból vásá-
rolt játékokat és a Városi 
Könyvtár által összeállí-
tott könyvcsomagokat is, 

amiket ezúton is nagyon szépen köszönünk! Hatalmas 
örömet okoztak vele a gyerkőcöknek!
Minden kisgyermeknek és szüleiknek áldott, békés kará-
csonyt kívánok!

Beke Gabriella
intézményvezető

Hozzánk is ellátogatott a Mikulás

Minden évben előfordulnak 
a  karácsonyfa vagy az adventi 
koszorú miatti tűzesetek. Né-
hány hasznos tanács, hogyan 
lehet elkerülni, hogy az ünnepi 
hangulatból tragédia legyen. 

Biztonságos téli ünnepek –
a katasztrófavédelem tanácsai
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A téli időjárás/időszak során fokozot-
tan figyelhetőek meg bizonyos ve-
szélyeztető hatások. Az alábbiak ban 
szeretnénk felhívni a  figyelmet a  téli 
közlekedés, sportolás és ünneplés 
biztonságára a  veszélyek bemutatá-
sával, a  javasolt megelőzési lehető-
ségek, követendő magatartási szabá-
lyok megismertetésével. 

A téli közúti közlekedés veszélyei

Pl.: csúszós, jeges utak, a  változó 
időjárási körülmények, a hótorlaszok, 
elzárt útvonalak, a  szűk látótávol-
ság, valamint a kényszermegállások. 
A  veszélyes helyzetek elkerülése és 
a bekövetkezett események kezelése 
érdekében a következőket javasoljuk:
– Időjárási körülményeknek megfele-
lően megválasztott vezetési stílus és 
sebesség;
– Téli gumik használata, hólánc, fagy-
álló folyadék
– Víz, takarók hosszú útra
– Feltöltött telefon, térkép, GPS, 
elemlámpa
– Működőképes fényszórók (ködlám-
pa)
– Kényszermegállásnál a  láthatóság-
ról való megfelelő gondoskodás (lát-
hatósági mellény, fényvisszaverő csík).
– A  közlekedés során különösen kell 
figyelni mind a  gépjárművezetőknek, 
mind a  gyalogosan közlekedőknek 
a havas, jeges, csúszós útviszonyokra.
– Szélsőséges időjárási viszonyok 
között nem biztonságos az utazás, 
különösen, ha nagyobb távolságra 
kell eljutni! Ha feltétlenül szükséges 
útnak indulni, mindig kísérő társsal 
tegye, és csak abban az esetben, 
ha meggyőződött róla, hogy úti célját 
biztonsággal eléri, és a visszautazás 
feltételei is biztosítottak.
– Gépkocsival csak akkor induljon el, 
ha feltétlenül szükséges, ha gépjár-
műve megfelelő műszaki állapotban 
van, és rendelkezik a biztonságos téli 
üzemeléshez szükséges felszerelés-

sel (téli gumiabroncsok, hólánc, tar-
talék üzemanyag, elakadás esetére 
lapát vagy ásó, homok, fagyálló stb.). 
– Amennyiben hosszabb időt (né-
hány órát) kénytelen álló gépjárművé-
ben tartózkodni, a motor járatásával 
fűtheti az utasteret, de ne felejtsen 
el legalább tíz-tizenöt percenként 
szellőztetni. Az álló jármű utasteré-
be ugyanis kipufogógázok szivárog-
hatnak, amelyek súlyos rosszullétet, 
esetleg halálos balesetet okozhatnak.

Veszélyek a szabadban

 – Havas időben összefagyott hó, az 
ereszcsatornákról jég eshet a  járó-
kelőkre, a  járdák és egyéb közleke-
dők síkossá válhatnak.
– A  hó betakarhatja a  járdaszegélyt 
és egyéb tereptárgyakat (gödrök, 
buckák), ami további veszélyforráso-
kat jelenthet (elbotlás, elesés stb.). 
– Az ingatlanok, üzletek, vendéglá-
tó-ipari egységek, elárusítóhelyek és 
társasházak előtt lévő járdaszaka-
szok (az ingatlan és az úttest közötti 
valamennyi járdaszakasz) folyamatos 
tisztán tartásáról, a hó eltakarításáról, 
a síkos járdaszakasz (járda hiányában 

egy méter széles területsáv) hintésé-
ről, sózásáról a  tulajdonos/használó 
köteles gondoskodni. 
– Az ingatlan tulajdonosa/használója 
köteles a járdaszakasz melletti átere-
szeknek, árkoknak, csatornanyílá-
soknak hótól, jégtől és más lefolyást 
gátló egyéb anyagtól való megtisztí-
tásáról gondoskodni, valamint a  ve-
szélyes, lelógó jégcsapokra (táblával, 
felirattal) hívja fel a  járókelők figyel-
mét, hívjon segítséget a  jégcsapok 
biztonságos eltávolításához.
– Az időjárásnak megfelelően meg-
választott, lehetőleg réteges öltözék 
viselése ajánlott.
– Tartózkodjon az alkohol fogyasztá-
sától, meleg italok fogyasztása java-
solt. 
– Huzamosabb időn keresztül a sza-
badban tartózkodás esetén fontos 
mozgatni a  végtagokat, ujjakat, ami 
élénkíti a  vérkeringést, emeli a  test 
hőmérsékletét. A téli sportoknál külö-
nös figyelemmel kell lenni arra, hogy 
csak a  kijelölt helyen szánkózzunk, 
korcsolyázzunk, síeljünk, valamint 
mindig javasolt a  védőfelszerelések 
(elsősorban fejvédő sisak) használata.

A téli időszak veszélyei



Áldott karácsonyt 
és boldog új évet 

kívánunk! 

Vigyázzunk 
egymásra!


