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HÍREK

Új alpolgármester segíti 
a polgármester munkáját

Állami finanszírozásban, a  Ma-
gyar Közút beruházásában tel-
jes egészében megújul a  Baj-
csy-Zsilinszky, valamint a Dózsa 
György út – erről Dr. Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő és 
Gyenes Levente polgármester 
számolt be közös sajtótájékoz-
tatóján.
A  közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sa után várhatóan még idén ősszel 
megvalósul a teljes beruházás, mely 
érinti a 3111-es út egészét Maglód 

és Péteri között. Gyömrő esetében 
a  Dózsa György és a  Bajcsy-Zsi-
linszky utakon zajlanak majd a mun-
kálatok. Ennek keretében teljes egé-
szében megújulnak az érintett utak, 
így végre a  város legforgalmasabb 
főútjain is kiváló minőségű aszfalt-
réteg szolgálja majd az autósokat. 
A  kivitelező számára fontos szem-
pont lesz a  munkavégzés során, 
hogy a lehetőségekhez képest a le-
hető legkisebb forgalmi fennaka-
dásokat okozza, de egy ilyen volu-

menű beruházásnál értelemszerűen 
számítani kell majd kellemetlensé-
gekre. Ennek kapcsán Gyenes Le-
vente polgármester elmondta: a vá-
ros számára kiemelten fontos ez 
a  projekt, így mindenkitől türelmet 
és alternatív útvonalak használatát 
kéri. A  városvezető hozzátette, ez 
a beruházás jelentősen javítani fogja 
a  városi úthálózat általános minő-
ségét. A munkálatok kezdéséről és 
a  részletekről későbbi lapszámunk-
ban számolunk majd be! HA

A  2020 márciusa óta tartó ve-
szélyhelyzetben a  jogszabályok 
gyakorlatilag minden döntési 
jogkört a  polgármesterekhez 
utaltak. Mindez nem csupán 
megnövekedett felelősség, ha-
nem jelentős többletmunka is 
a településvezetők számára.
Gyenes Levente polgármester már 
a  tavalyi évben jelezte: 2021-ben 
a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a  kapcsolatépítésre, me-
lyeken keresztül Gyömrő jelentős ál-
lami és pályázati forrásokhoz juthat. 
Mindez sok időt és energiát igényel. 
Az optimális munkavégzés, valamint 

a  napi szintű városi ügyek további 
gördülékeny intézése érdekében pol-
gármester úr felkérte Török Réka kép-
viselő kisasszonyt, hogy a  jövőben 
társadalmi megbízatású alpolgármes-
terként segítse a munkáját.
Gyenes Levente választásában fontos 
szerepet játszott, hogy Török Réka je-
lentős munkát végzett a  vírushelyzet 
alatt is a választókerületében.
Török Réka – mivel nem főállású al-
polgármester lesz – megtartja civil 
tanári állását is. A  jövőben tehát két 
társadalmi megbízatású alpolgármes-
ter, Tóth János és Török Réka segítik 
Gyenes Levente munkáját. HA

Felújítják a Bajcsy-Zsilinszky és a Dózsa György utakatFelújítják a Bajcsy-Zsilinszky és a Dózsa György utakat

Dózsa György útBajcsy-Zsilinszky út
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FEJLESZTÉS

Még 2017 végén döntött róla 
a  kormány, hogy az Egészséges 
Budapestért program keretében 
300 millió forintot biztosít a gyöm-
rői szakorvosi rendelőintézet fel-
újítására, valamint az orvostech-
nikai eszközök korszerűsítésére. 
Önkormányzatunk már akkor je-
lezte: további húszmillió forin-
tot meghaladó támogatást nyújt 
a projekt megvalósításához. 
Az elmúlt bő három évben nem csu-
pán a gyömrői, hanem számos továb-
bi hasonló fejlesztés került parkoló-
pályára, hiába állt rendelkezésre az 
anyagi fedezet. Az elmúlt hónapokban 
aztán sikerült újra sínre tenni a felújítá-
si programot, köszönhetően Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselőnek, 
valamint Dr. Stubnya Gusztávnak, 
a fenntartó Bajcsy-Zsilinszky Kórház új 
főigazgatójának. Gyenes Levente pol-
gármester kezdeményezésére a  felek 
több körben is egyeztettek, és sikerült 
minden adminisztratív akadályt elhárí-
tani a beruházás elől. 

Ennek köszönhetően sikerült kiír-
ni a  felújításról szóló közbeszerzési 
pályázatot, így még a  nyár folyamán 
megkezdődhet az „A” épület teljes 
felújítása. Önkormányzatunk korábbi 
vállalása volt egy nagyobb parkoló 
kialakítása, ami szintén megvalósul 
a  nemrég elbontott EKI-raktárak he-
lyén, a szakrendelő mögött. 

Az új eszközöket, egyebek mellett egy 
korszerű röntgengépet már korábban 
beszerezték, így a megújult épületben 
ezek is a betegeket szolgálják majd. 
A  Bajcsy-Zsilinszky Kórház vezetésé-
nek fontos feladata, hogy a  munkála-
tok során is megoldott legyen a beteg-
ellátás, jelenleg ennek megszervezésén 
dolgoznak a  szakemberek. A  beruhá-
zás várhatóan az ősz folyamán elkészül, 
onnantól pedig a térség mintegy száz-
ezer lakosának javul majd jelentősen az 
egészségügyi ellátási színvonala.
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Végre kezdődhet a szakrendelő felújítása

Elektromos rollerek a városban
A  Föld napján álltak üzembe a  LIME 
elektromos rollerei Gyömrőn. Az app-
likációval kölcsönözhető zöld színű jár-
gányok Budapesten és Európa nagy-
városaiban jól ismertek, de a  kisebb 
települések közül Gyömrő az első, 
ahol állandó jelleggel telepítették őket. 

Mindez Pridalkó Patrik önkormányzati 
képviselőnek köszönhető, aki nem-
zetközi kapcsolatai segítségével csá-
bította ide a szolgáltatót. Első körben 
60 darab elektromos rollert helyeztek 
el Gyömrő tíz legforgalmasabb pont-
ján. Ezekre bárki felpattanhat, és perc 
alapú díjazás fejében közlekedhet a vá-
rosban káros anyag-kibocsátás nélkül. 
Fontos tudni, hogy a KRESZ szabá lyai-
nak betartása a bérlőkre is vonatkozik, 
így a lehető legnagyobb körültekintés-
sel kell használni a fürge eszközöket. 
A városvezetés célja, hogy ezen jár-
művek segítségével is tehermente-
sítse a  közutakat, és minél többen 
válasszák ezt a  környezetbarát köz-
lekedési formát az autók helyett. HA
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É ppen ezért kiemelt figyelem-
mel kezeltem-kezeltük, hogy ez 

a fontos intézmény egy olyan épület-
ben kapjon végre helyet, ami igazán 
méltó hozzá, amelyre valóban ráillik 
az „olvasók fellegvára” elnevezés. Már 
a  tavalyi évben terveztük a  könyvtár 
elköltöztetését, ám szerettük volna 
a  lehető legjobb megoldást megta-
lálni. Ezért döntöttünk a  pandémia 
okozta költségvetési nehézségek 

ellenére is úgy, hogy a  könyvtárnak 
idén új otthont kell találnunk.
Az ideális megoldást a központi park-
ban, a Polgármesteri Hivatal és a Han-
kó István Művészeti Központ közvet-
len szomszédságában elhelyezkedő, 
könnyen megközelíthető, volt „EKI” 
raktárak helyén találtuk meg. Itt az 
egyik, eddig raktárként funkcionáló 
épületet kívül-belül teljes mértékben 
felújítjuk, átalakítjuk. A terveket Czibula 

Magdi és a  Poly-Graf Építésziroda 
csapata elkészítette, a  végleges lát-
ványterveket pedig hatalmas örömmel 
osztom meg most Önökkel!
Az épület megjelenésében illeszke-
dik a hivatal és a művészeti központ 

„A költözéssel évtizedeken 
keresztül biztos és 

kényelmes helye lehet 
az idén 70 éves Gyömrő 

Városi Könyvtárnak.”

Városunk könyvtára töretlen 
népszerűségnek örvend mind 
a  mai napig. Kicsik és nagyok 
kedvenc helye, Gyömrő kulturá-
lis életének egyik artériája. Je-
lenleg is közel 1200 beiratkozott 
olvasóval a  térség egyik legke-
resettebb könyvtárának számít. 

Nyár végén vehetik birtokba az olvasók az új városi könyvtárat
Könyvtárat (is) építünk!
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arculatához. Modern külseje mellett 
a  könyvtár és az olvasók igényeit 
szem előtt tartva tágas, világos, jól 
funkcionáló belső tereket alakítunk 
ki. Természetesen a  tervezésbe 
bevontuk a  könyvtár vezetőjét is, 
így a  belső terek teljes egészében 
a könyvtárosaink kérései, elképzelé-
sei szerint lesznek kialakítva.
Az új épületben nagyobb terek, mo-
dern elrendezés várja majd az ol-
vasókat. Lehetőség lesz kisebb és 
nagyobb csoportok fogadására, 
programok szervezésére. Összessé-
gében egy XXI. századi színvonalú 
könyvtárral fog gazdagodni városunk!
Az új könyvtárépület ütemtervünk sze-
rint a nyár folyamán el is készül. A tel-
jes mértékben önkormányzati forrás-
ból megvalósuló projekt hosszú távú 
befektetés a  város kulturális életébe: 
a  költözéssel évtizedeken keresztül 
biztos és kényelmes helye lehet az idén 
70 éves Gyömrő Városi Könyvtárnak. 
Mi ezt adjuk születésnapi ajándékként.
Ha pedig már az alcímben úgy fo-
galmaztam, hogy könyvtárat „is” épí-

tünk, akkor röviden néhány sorban 
a még idén várható jelentősebb beru-
házásokról. Reményeim szerint már 
a  nyáron megkezdődik az évek óta 
halogatott szakrendelő-felújítás. Nagy 

lépés lesz ez a helyi egészségügyi el-
látás színvonalának javításában! Ez 
állami beruházás, de önkormányza-
tunk is részt vesz a megvalósításban. 
Tisztán saját forrásból folytatjuk az 
év elején átadott gyermekorvosi köz-
pontban a  munkákat: ezúttal külső 
felújításon, szigetelésen esik majd 
át az épület. Mindez a  rendeléseket 
nem fogja befolyásolni. 
A szakemberek már dolgoznak a vé-
dőnői szolgálat épületének felújítá-
sán, bővítésén. Önkormányzatunk 

pá lyá zati forrásból valósítja meg ezt 
a  fontos fejlesztést, hiszen örömteli 
módon egyre több gyermek születik 
városunkban, nekik és védőnőinknek 
pedig rendezett körülményeket sze-
retnénk biztosítani. 
Hatalmas lépésnek gondolom a szin-
tén még idén megvalósuló állami be-
ruházást, amely során teljesen meg-
újul a  Bajcsy-Zsilinszky és a  Dózsa 
György út is. Városunk két legfor-
galmasabb útja nincs jó állapotban, 
a beruházás után azonban kifogásta-
lan minőségű aszfalton gurulhatunk. 
Évtizedes problémát oldunk meg ha-
marosan a  Pataki lakótelepen, ahol 
saját forrásból és az ott élők hozzá-
járulásaival bekötjük a telepet a városi 
víz- és csatornarendszerbe. A  közel 
50 millió forintos beruházással szintén 
ebben az évben szeretnénk végezni. 
Ezeken felül pedig még számos terv és 
projekt indul hamarosan, így abban bí-
zom, senki nem mondhatja majd, hogy 
2021 a tétlenség éve lenne Gyömrőn!

Gyenes Levente
polgármester

„Abban bízom, senki 
nem mondhatja majd, 
hogy 2021 a tétlenség 
éve lenne Gyömrőn!”

VÁROSFEJLESZTÉS

Nyár végén vehetik birtokba az olvasók az új városi könyvtárat
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KULTÚRA

A  bemutató okozta öröm azonban 
nem tartott sokáig, hiszen két nappal 
később ismét korlátozásokat vezettek 
be, így a további tervezett előadások 
elmaradtak. Jelen állás szerint ezeket 
idén ősszel tudja pótolni a társulat, így 
ismét láthatják majd a nézők Reginald 
Rose lebilincselő darabját, melyben 
12 esküdtnek kell döntést hoznia ar-
ról, hogy a vádlott bűnös vagy sem? 
Az egyhangú döntés eleinte kézen-
fekvőnek tűnik, de hamar kiderül: 
a  12 különböző ember ennél sokkal 
kisebb dolgokban sem tud egyetérte-
ni, így kezdetét veszi az idegőrlő lelki 

hullámvasút, melynek végén el kell 
dönteni: villamosszékbe kerül a  vád-
lott, vagy szabadon távozhat. 
A Takács Gábor rendezte előadás be-
mutatója zajos sikert aratott, a társulat 
pedig készen áll arra, hogy októbertől 

ismét szórakoztassa a  színházra ki-
éhezett közönséget. Az előadások 
tervezett dátumai: 2021. október 16., 
24., 30., valamint november 6. és 14.
Aktuális hírek és információk: 
www.gyomroszinhaz.hu

Ősszel ismét 
színpadon

a 12 dühös ember!Nem túlzás azt mondani, 
hogy a GyömrőSzínház tör-
ténetében soha nem volt 
olyan hosszú próbafolya-
mat, mint a  tavaly ősszel 
bemutatott 12 dühös em-
ber című előadás esetében. 
Az okok sajnos ismertek: 
a  koronavírus okozta kor-
látozások miatt az erede-
tileg tervezett időpontban 
elmaradt a  premier, amit 
végül 2020 októberében 
tudtak megtartani. 
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Városunkban évek óta jelentős gondot okoz a kerti 
zöldhulladékok maradéktalan elszállítása. Az álla-
mi szerepvállalás és az önkormányzatoktól történt 
feladatelvonás óta nem működik rendesen, vagy 
mondjuk úgy, a korábban megszokott jó színvona-
lon a szállítás.
Hosszas tárgyalások és egyeztetések után sikerült az ön-
kormányzatnak megállapodni a DTKH Kft.-vel, így elhárult 
minden akadály egy gyömrői zöldhulladék udvar meg-
nyitása elől. A  lakosság számára létrehozott átvételi pont 
az Annahegyi utca végén található, ahova eredetileg hul-
ladékválogatót terveztek. A  terület, annak infrastruktúrája 
alkalmas a feladatra.
A  beérkező zöldhulladékok zárt konténerekbe kerülnek, 
amiket aztán a DTKH rendszeresen elszállít.

Megnyitott a városi Megnyitott a városi 
zöldhulladék udvarzöldhulladék udvar

ÖRÖKZÖLD FAISKOLAÖRÖKZÖLD FAISKOLA
2230 GYÖMRŐ, FRANGEPÁN UTCA 2. Nyitva: H–P: 8–17, Sz: 8–13

GYÜMÖLCSFÁK,GYÜMÖLCSFÁK,
TUJÁK TUJÁK ésés ÖRÖKZÖLDEK ÖRÖKZÖLDEK
Széles választékban!Széles választékban!

Mobil: +36 30 483 7892 
www.kerteszetgyomro.hu
E-mail: gyomroikerteszet@gmail.com

Évelők, sövénynövények, bogyósok, 
szőlők, cserjék, fenyőfélék,  

virágföldek, földkeverékek, műtrágyák, 
fűmagok és gyepszőnyeg… 
Öntözéstechnikai anyagok,  
geotextil és vakondháló… 

KONTÉNERES DÍSZFÁK 
ÉRTÉKESÍTÉSE!

Gyepszőnyeg rendelhető 1450,-/m2+fuvar+áfa

A legfontosabb tudnivalók a zöldhulladék udvarról

Nyitva tartás: 
kedden és csütörtökön 12:00–18:00, 

szombaton 9:00–14:00 óráig

Az udvarba kizárólag zöldhulladékot lehet vinni, bármi-
lyen átlátszó zsákban, míg a gallyakat a megszokott mó-
don kötegelve.
Az udvar kizárólag gyömrői lakosok számára vehető 
igénybe! Ennek okán a  hulladék leadása előtt a  gyömrői 
lakcímet igazoló lakcímkártya felmutatása kötelező!
A zöldhulladék leadása DÍJKÖTELES lesz. A fizetendő ár 
megszabása jelenleg is folyamatban van, a  köbméteren-
kénti ár várhatóan a zöldzsákok árával megegyező lesz. 
SZÁLLÍTÁS: Akik nem tudják elszállítani az udvarba 
a zöldhulladékot, azoknak lehetőségük lesz szállítást kér-
ni a szerződött partnerünktől. A szállítási díj 5000 Ft+áfa 
(a köbméterenkénti díj ezen felül fizetendő). Fontos, hogy 
ebben az esetben is tilos kirakni a házak, ingatlanok elé 
a  hulladékot, azokat az elszállításkor kell a  szállító cég 
munkatársainak átadni.
Szállítás megrendelése: 06-20/924-9300
Természetesen a  DTKH által minimálisan biztosított 
kétzsáknyi ingyenes elszállítás megmarad. Ezen felül, 
plusz szolgáltatásként indítjuk el a hulladékudvart. Kér-
jük Önöket, hogy csak nyitva tartási időben keressék 
fel az udvart! Azokkal szemben, akik az udvaron kívülre 
helyeznek el szemetet, minden esetben eljárást indít az 
önkormányzat.  HA
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Bátran nevezhetjük az áprilist vá-
rosunk legzöldebb hónapjának 
idén, hiszen számos olyan kör-
nyezetvédelmi pro-
jekt valósult meg, 
ami rövid és hosszú 
távon is lakosaink és 
városunk környezet-
tudatosabb életmód-
ját segíti majd. 
Az egyik ilyen a használt 
lakossági sütőolaj gyűjtő 
állomás telepítése volt. 
A  teljesen automatizált 
és 100%-ban megújuló 
energiával működő automata lehető-
vé teszi, hogy bárki leadhassa a  sü-
tés-főzés után visszamaradt háztartási 
zsiradékot, és a gyűjtőedényt is lepré-
selve helyezheti el benne, megkímélve 
a  környezetet a  hulladéktól. A  gépet 
a Petőfi u. 1. szám alatt, a házasság-
kötő épület oldalában helyeztük el, 
és ingyenes, a nap 24 órájában várja 
lakosainkat. A  projekt szervezésekor 
kiemelt fontosságú volt, hogy olyan 
megoldást tudjunk kínálni, amit bárki 
bármikor igénybe vehet különösebb 
erőfeszítés nélkül, a  haszna azonban 
sokkal nagyobb, mint azt gondolnánk. 
A nem megfelelően gyűjtött, lefolyóba 
öntött vagy edényben kukába dobott 
sütőolaj ugyanis a  szennyvíztelepre 
és élővizeinkbe kerülve a víz felületén 
szétterülve megakadályozza, hogy 
oxigén áramoljon a vízbe, ezzel ellehe-
tetlenítve a vízi élővilágot. A szenny víz-
tisztítás olajos végterméke pedig nem 
hasznosítható újra iszapként. 
A gépben összegyűlt olaj ezzel szem-
ben a  biodízel-gyártásban hasznosul 
újra, a palackok pedig megfelelő mó-
don kerülnek ártalmatlanításra. A gép 
üzemeltetője az alábbi e-mail címen 
várja az esetleges hibabejelentéseket, 
észrevételeket: etolajgyujto@gmail.com

Tavaszi zöldprojektek:
használtolaj-gyűjtő és fecskeszálló

Persze a  környezetvédelem nem csak 
a  hulladékok XXI. századi kezelésé-
ről szól, éppen ezért olyan programon 
is dolgoztunk, ami az élővilág jelentős 
problémáit hivatott megoldani. A  Ma-
gyar Madártani Egyesület adatai alapján 
a hazai fecskék állománya drasztikusan, 
az eredeti populáció 64%-ára csökkent.  
Hogy részeseivé válhassunk a folyamat 
visszafordításának, egy mesterséges 
fecskeszállót állítottunk fel a Tőzeges tó 
Béla út felőli sarkán. A négy méter ma-
gas építmény nyolc mesterséges fész-
ket rejt magában, ami reményeink sze-
rint elegendő és megfelelően csábító 

helyet biztosít ahhoz, hogy költöző ma-
daraink magukénak érezzék, és elfoglal-
ják azokat, amíg itthon vannak. Ideális 
saras, vízközeli ponton áll, nyáron nagy 
mennyiségű szúnyoggal és repülő rovar-
állománnyal, amelyek szabályozásában 
ezentúl a madarak is részt tudnak majd 
venni. Külön öröm számunkra, hogy 
a kezdeményezést két fiatal vállalkozói 
csapattal karöltve sikerült megvalósíta-
nunk. A fészkeket a The Mind Gallery 
Tattoo csapata ajánlotta fel, a famunkát 
pedig a Pattinger Wood készítette.  

Romanov Vivien Anni
önkormányzati képviselő
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Magunk sem hittük volna, hogy ilyen 
népszerűek lesznek ezek az akciók! 
Az előre megrendelt két gumigyűj-
tő konténer két óra alatt megtelt, így 
újabbakat kellett hozni. 
Végül másfél nap alatt 
összesen 3700 darab (!) 
használt abroncsot ad-
tak le lakosaink. Mindez 
mutatja, hogy jelentős 
igény van az ilyen spe-
ciális hulladékgyűjtésre. 
Ezúton is köszönöm 
a  gyűjtés során vég-
zett munkáját György 
Árpádnak és családjá-
nak (Ed-Ju-Or Kft.), valamint Szabó 
Andrásnak (Hamisza Kft.), aki ingyen 
vállalta az abroncsok megfelelő helyre 
történő szállítását. Szintén köszönet 
jár Dóczi István képviselőtársamnak, 
aki egész hétvégén segédkezett a pa-
kolásnál, valamint Kun Sándornak és 

Tavaszi nagytakarítás

ba a  teherautóknál, ahol hatalmas 
mennyiségű elektronikai szeme-
tet adtak le. A  gyűjtést végző cég 
munkatársai sem emlékeztek ilyen 
sikeres akcióra az elmúlt években! 
A többtonnányi hulladék a megfele-
lő ártalmatlanító helyre került. 
Köszönjük lakosaink együttműködé-
sét a gyűjtések során! Hisszük, hogy 
ezzel is tenni tudtunk környezetünk 
tisztaságának megóvása érdeké-
ben. Az igényeket látva önkormány-
zatunk már döntést is hozott róla, 
hogy minden évben megszervezzük 
ezeket a  tematikus gyűjtési akció-
kat, vagyis jövő tavasszal is lesz le-
hetőség a különféle hulladékok sza-
bályos és környezetbarát leadására. 

Tóth János
alpolgármester 

családjának, továbbá 
Gerencsér Csabának 
és Horváth Bálintnak!

A sikeres abroncsakció után sejthe-
tő volt, hogy a lakossági elektronikai-
hulladék-gyűjtés is sokak számára 
lesz hasznos. Ebben az esetben is 
felülmúlta várakozásainkat lako saink 
aktivitása, hiszen reggel 7-től kora 
délutánig folyamatosan álltak sor-

Sikeres gumiabroncs- és elektronikaihulladék-gyűjtésGyömrőn első alkalommal hir-
dettünk „tavaszi nagytakarí-
tást”, melynek keretében önkor-
mányzatunk finanszírozásában 
előbb használt gumiabroncs-, 
majd elektronikaihulladék-gyűj-
tést szerveztünk.
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Több mint félmillió négyzet-
méterrel csökken a  beépíthető 
lakóövezet, és ugyanennyivel 
nő az ipari területek mérete 
Gyömrőn. Röviden ez a lényege 
a  nemrég életbe lépett dönté-
sünknek.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy 
Gyömrő az egykori kis községből 
az utóbbi évtizedekben virágzó, 
gyorsan fejlődő várossá nőtte ki 
magát. A  hirtelen megugró lakos-
ságszám mellett azonban városunk 
infra struktúrája leterheltté vált, így 
az elmúlt másfél évben erre a prob-
lémára is kerestük a megoldást.
Átdolgozzuk, szigorítjuk a  Helyi 
Építési Szabályzatot, valamint 
a  legutóbb bevezetett változtatási 
tilalomnak köszönhetően nem en-
gedjük, hogy nagy, egymásba zsú-
folt lakásokat építsenek a belváro-
sunkba, valamint a  már kialakult 
telkeket a  továbbiakban megosz-

szák, amivel igyekszünk megóvni 
kisvárosias arculati elemeinket, 
hangulatunkat.
Ezen felül kidolgoztunk egy olyan 
tervet, amellyel úgymond két legyet 
ütünk egy csapásra: megállítjuk 
városunk túlnépesedését, ugyan-
akkor hosszú távú bevételi forrást, 
új munkahelyeket teremthetünk te-
lepülésünk számára.
A Gyömrőn még szabadon rendel-
kezésre álló, beépíthető lakóterület 
felét (kicsit több, mint 50 hektárt) 
a meglévő törvényi keretek között 
iparterületté minősítjük át, így azok 
lakáscélú felhasználhatósága meg-
szűnik. Az ipari beruházásra szánt 
területeket jellemzően az új M4-es 
autóúthoz közel eső részeken jelöl-
tük ki, hogy az ide települő vállalko-
zások teherforgalma ne a városun-
kon haladjon keresztül.
Az új M4-es autóút, valamint az 
M0-s felújításával Gyömrő logisz-

tikai szempontból is vonzó lehet 
a  nagy cégek számára, hiszen 
a  Liszt Ferenc repülőtér alig 25 
perc alatt érhető el, az osztrák vagy 
román határig pedig autópályán, jó 
minőségű autóúton juthatunk el 
hamarosan.
Természetesen csak olyan ipari te-
vékenység végzését engedélyez-
zük majd ezeken a  területeken, 
amelyek nem zavarják Gyömrő 
lakosságának nyugalmát, és nem 
veszélyesek az egészségre.
Ez a területátminősítés, területcsere 
a HÉSZ módosításával életbe is lép.
Bár az intézkedésünk alapvető 
célja városunk infrastruktúrájának 
megóvása volt, ezzel a döntéssel új 
munkahelyek létesülhetnek Gyöm-
rőn, valamint az itt beruházó vál-
lalkozások adóiból biztos bevétele 
származhat a városnak. 

Gyenes Levente
polgármester

Csökken a beépíthető lakóövezet, 
nő a kijelölt iparterület

Gyömrő logisztikai szempontból is vonzó lehet a nagy cégek számára
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A Gyömrői Önkéntes Tűzoltók évek óta végzik mun-
kájukat a térségbeli lakosság védelme érdekében. 
A  főállásuk mellett, szabadidejükben szolgálatba 
lépő lánglovagok nem csak tűzesetekhez vonulnak 
ki, hanem természeti károk felszámolásához, vagy 
épp balesetek műszaki mentéséhez is. 

Az eredményes munkavégzésük elismerésének is te-
kinthető, hogy sikeresen szerepeltek egy, a  Katasztró-
favédelem által kiírt pályázaton, melynek köszönhetően 
egy teljesen új Volkswagen Amarok típusú gépjárművet 
kaptak. Juhász János, az önkéntes tűzoltók parancsno-
ka elmondta, a  jármű elsősorban olyan káresemények 

felszámolásánál lesz hasz-
nos, ahova a már meglévő 
fecskendő gépjárművük 
az adott terepviszonyok 
miatt nem tud eljutni. 
Az új autó teljesen felsze-
relve érkezett Gyömrőre, 
így egyebek mellett kézi-
szerszámok és nagynyo-
mású motoros fecsken-
dő is helyet kapott rajta. 
A  tűzoltók a  szükséges 
képzések elvégzése után 
már bármikor vonulhatnak 
ezzel a gépjárművel is.

Hauser Antal

Gyömrő dinamikusan fejlődő, fiatalos kisváros, 
emellett azonban nagyon fontosnak tartom, hogy 
a  hagyományainknak, a  múltunknak is tisztelet-
tel és figyelemmel adózzunk. Ennek fontos része 
őseink nyughelyeinek ápolása.
Kötelező feladatainkon túl, amely alapján idén jelentősen 
bővítjük az Új temetőt, még ebben a ciklusban teljes egé-
szében felújítjuk a mára már kicsit ütött-kopottá vált ravata-
lozót, és természetesen ahogy eddig is, ezután is folyama-
tosan gondoskodunk a sírkert rendben tartásáról.
A másik nagy vállalásunk az eddig történelmi egyházaink 
által fenntartott Falusi temető rendbe tétele, tereprendezé-
se, kitisztítása. Célunk egy olyan szép, meghitt kegyeleti 
park létrehozása, ahol méltó módon emlékezhetünk elő-
deinkre, eltávozott szeretteinkre.
A  most zajló munkálatok végeredményeként szeretnénk 
megadni a lehetőségét, hogy a falusi részen élő lakosaink, 
ha úgy rendelkeznek, végső nyughelyüknek választhassák 
a  Falusi temetőt, hiszen sokunk ősei nyugszanak ebben 
a sírkertben. 

A  Falusi temetőben a  munkálatok előreláthatólag még 
egy-másfél hónapot vesznek igénybe, addig is a látogatók 
és az arra közlekedők türelmét kérjük! 
A  hétvégenként pluszban elvégzett hatalmas munkáért 
pedig ezúton is köszönetet mondok Szekrényes István-
nak és családjának, akik nélkül a Falusi temető dzsungele 
nem tudna kegyeleti parkká szelídülni.

Török Réka 
alpolgármester

Rendbe tesszük városunk 
összes temetőjét

Új autóval bővült az önkéntes tűzoltók eszközparkjaÚj autóval bővült az önkéntes tűzoltók eszközparkja
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Eltelt 5 év amióta az 
Eagle Industry Hun-
gary Kft. elfoglalta 
vadonatúj gyárépüle-
tét Maglódon. Ezt az 
évfordulót minden év-
ben megünnepeljük, 
sőt idén nem csak 1 
napon, hanem egész 
héten keresztül ünne-
peltünk.
Megpróbáltuk egy kicsit 
feledtetni a dolgozókkal 

a jelenlegi kissé komor járványhelyzetet és olyan közös prog-
ramokat kitalálni, amelyeket az előírások betartásával is meg 
lehet valósítani. 
A jeles eseményhez közeledve megkértük a kollégákat, hogy 
japán hagyomány szerint hajtsunk 1000db origami darut kö-
zösen, amivel fel tudjuk díszíteni a gyárunkat. A hagyomány 
szerint aki meghajtogat 1000 darut és közben kíván valamit, 
az a kívánság valóra válik. Mi közösen hajtogattunk és reméljük 
a közben megfogalmazódott kívánságok mind valóra válnak. 

A daru hajtogatá-
son kívül ültettünk 
virágot egy nagy 
5-ös formájú vi-
rágágyásba, ahol 
kis táblácskával 
jeleztük az ültető 
nevét, indítottunk 
egy nyeremény-
játékot, mely sze-
rint több – a céget 
érintő – online fe-
lületen kellett szá-
mokra „vadászni” 
és értékes nye-
reményeket sor-
soltunk ki a he-
lyesen kitöltött 
nyereményszel-
vényt beküldők 
között. Az egyik 
legnépszerűbb 
viszont az „ilyenek voltunk” játék volt, melynek az volt a 
lényege, hogy a céges tablóképeinket lecseréltük a gye-
rekkori képeinkre. Ahányszor elmentünk a tabló mellett 
mosolyt csaltak az arcokra a vidám, vicces gyerekfotók. 
Galaskó Gergely ügyvezetőnk, a német fejlesztői csapat 
videoüzenetét követően rövid előadás keretében vázolta 
a kollégáknak az elmúlt 5 év fejlődési szakaszait. Ami-
kor ide költöztünk a csarnok még csak félig volt a gyár-
tósorokkal, el sem tudtuk képzelni, hogyan fog megtelni. 
Mára belaktuk teljesen a gyárat. A dolgozói létszám több 
mint duplájára nőtt, ahogyan a legyártott darabok száma 
-köszönhetően a gyártósorok és a munkavállalói létszám 
növekedésének – sokszorosára nőtt. És az előrejelzések 
szerint ez a növekedés nem fog megállni a jövőben sem.
A hetet egy könnyed beszélgetéssel zártuk, amikor feli-
déztük, hogy milyen is volt a költözés Pécelről Maglódra, 
milyen élmények, érzések maradtak bennünk. Nagyon jó 
hangulatban telt ez a program is. 
Jó volt egy kicsit játszani, emlékezni, egy kicsit kiszakadni 
a szürke hétköznapokból, amire mostanában – a közös-
ségi programok teljes hiánya miatt – már nagyon vágy-
tunk. 

EKK

Megjelent 1000 daru az EKK-ban
5 éve Maglódon
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Az önkormányzat hosszú évek óta 
folytat szélmalomharcot az illegális 
szemetelőkkel szemben. Az erdők-
ben, mezőgazdasági területeken vagy 
a város határaiban rendre tűnnek fel 
újabb és újabb szemétkupacok. Ezek 
elszállítása, a  terület rendezése éves 
szinten több millió forintjába kerül 
a városnak. Ezt szeretné megspórolni 
a városvezetés egy új módszer beve-
zetésével. 
Mezőőrünk jóvoltából pontosan tudjuk, melyek azok a terü-
letek, amelyek a leginkább vonzzák az illegális szemetelőket 
– mondta megkeresésünkre Tóth János alpolgármester. 
Úgy véljük, ha nem tudnak eljutni ezekre a helyekre, akkor 
talán felhagynak ezzel a bűncselekménnyel. Önkormányza-
tunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Tisztítsuk 
meg az országot” illegális hulladéklerakás ellen kiírt pályá-
zatán nyert 13,5 millió forintot, amiből összesen 28 darab 
kamerát, valamint 14 darab sorompót fogunk telepíteni.

 Ezek segítségével le tudjuk zárni és meg tudjuk figyelni 
városunk valamennyi külterületi, mezőgazdasági és erdei 
útját. Ezekre gépjárművel csak azok hajthatnak be, akik tu-
lajdonjoggal vagy külön engedéllyel rendelkeznek. 
Az érintett földterületek tulajdonosai - a tulajdonjoguk iga-
zolásának bemutatásával - Harangozó Tibor mezőőrtől 
kérhetnek kulcsot a sorompókhoz hétköznaponként 8 és 
16 óra között a +36-30/655-5197-es telefonszámon.
 HA

Sorompókkal és kamerákkal 
az illegális szemétlerakók ellen

DOLGOZZ NÁLUNK!
Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat 
napi 8 órás 3 műszakos munkarendbe:
RAKTÁROS
Főbb feladatok
• beérkező anyagok kijelölt helyre való mozgatása, beérkeztetése, átvétele
• minőségi átvétel után raktári helyre mozgatása és könyvelése (SAP),  

áru összekészítése, csomagolása, kiadása, 
• készáru raktárban tárolt anyagok nyilvántartása
Az állás betöltéséhez szükséges:
• Középfokú végzettség, Min. 1 év raktári tapasztalat
• 3324 vezetőüléses; 3313 vezetőállásos és  

3312 gyalogkisértű targoncakezelői jogosítvány
• pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
• megoldáskereső hozzáállás, együttműködés, rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

GÉPBEÁLLÍTÓ
Főbb feladatok, munkák:
• gyártósori berendezések beállítása és önálló kezelése
• hibák elhárítása, kisebb karbantartások elvégzése,  

a gépek folyamatos ellenőrzése
• termékváltás esetén a berendezések átállítása
• gépi hatékonyság növelése - kieső idő csökkentése, optimalizáció
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Min. 2 év gyártásban szerzett tapasztalat
• pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

www.ekkeagle.hu
Telefon: 06-70/400-4480

e-mail: info.eihu@ekkeagle.com

KARBANTARTÓ
Főbb feladatok, munkák:
• Automatizált PLC vezérelt gyártóberendezések és gépek megelőző 

karbantartása, rendelkezésre állásának biztosítása
• Napi termelés folyamán felmerülő meghibásodások elhárítása,  

a későbbi hasonló jellegű meghibásodások megelőzése
• Új gyártógépek üzembe helyezésének támogatása
• Szerszámok, műszaki eszközök javítása, karbantartása, felújítása, 

módosítása
• Állapotvizsgálatok elvégzése
Az álláshoz tartozó elvárások:
• pneumatikus rendszerek ismerete
• középfokú szakirányú végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

AMIT MINDHÁROM MUNKAKÖRBEN KÍNÁLUNK:
• kiemelkedő műszakpótlékok (du 30%, éj 50%),  

bónuszrendszer, cafeteria
• beutazás támogatása vagy céges buszjárat
• egészségbiztosítás, sportolási és kulturális események,  

céges rendezvények

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN!

HÍREK
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Mit lehet tenni akkor, ha valaki szí-
vesen kertészkedne, ültetne, vete-
ményezne, de ehhez nincs meg-
felelő kertje? Alapvetően szinte 
semmit, de Gyömrőn erre is sike-
rült megoldást találni: megnyitott 
a város első közösségi kertje. 
Szorgos kezek lepték el május első 
hétvégéjén a Liget lakóparkot: az Ár-
vavár és Kassai utca sarkán a leendő 
„földművesek” alakították ki azokat 
a  parcellákat, melyeket aztán örök-
be is fogadtak. Gyenes Dorottya 
önkormányzati képviselő, a  projekt 
egyik ötletgazdája szerint jelentős 
igény van a kiskertekre.
A  célunk az volt, hogy lehetőséget 
biztosítsunk azoknak, akik nem, vagy 
csak minimális kerttel rendelkeznek 
arra, hogy tetszés szerint ültethes-
senek, termeljenek maguknak amit 
szeretnének. Az ötlet és a kivitelezés 

a Jó Itt Élni! Közösség tagjait dicséri, 
míg a területet az önkormányzat biz-
tosította. Első körben közel negyven 
darab 5x3 méteres parcellát alakítot-
tunk ki, ezek 90%-a már el is kelt – 
örvendezett a képviselő. 
A  körbekerített területre csak azok 
tudnak bemenni, akik művelik a saját 
területüket. A  földhasználat, valamint 
a víz használata is ingyenes. Van, aki 
virágokat fog ültetni, míg más régi vá-
gyát valósítja meg akkor, amikor zöld-
ségtermesztésbe fog. 
Pridalkó Patrik, a  körzet önkor-
mányzati képviselője is kivette a  ré-

szét a munkából, bár Ő maga nem fog 
gazdálkodni. Én meghagyom a  le he-
tőséget azoknak a lakosoknak, akik nek 
nincs megfelelő kertje, viszont öröm-
mel segítek ennek a remek projektnek 
a  megvalósításában. Azt gondolom, 
ez egy remek lehetőség arra is, hogy 
a gyermekeket érzékenyítsük az öko-
gazdálkodással kapcsolatban, meg-
szerettessük a hobbikertészkedést ve-
lük – tette hozzá.
Amennyiben sikeres lesz a  város első 
közösségi kertje, úgy hamarosan újabb 
területen alakíthatnak ki parcellákat.

Hauser Antal

Ültess, termelj, kertészkedj!
Elindult a közösségi kert projekt!

Újabb pályázati sikernek örülhetünk, hiszen pozitív 
elbírálásban részesült, és ezzel 13,5 millió forintot 
nyert az önkormányzat az Innovációs és Technoló-
giai Miniszté rium „Tisztítsuk meg az országot” ille-
gális hulladéklerakás ellen kiírt pályázatán.
Ez azért is jelentős siker, mert évről évre komoly anyagi 
károkat és sok gondot okoz a városvezetésnek a törvény-
sértő szemetelők elleni szélmalomharc. A most elnyert 
összeg 28 kamera és 14 darab sorompó vásárlására biz-
tosít keretet, mely lehetővé teszi a városunkban található 
valamennyi külterületi/mezőgazdasági utak/erdők lezárá-

sát és megfigyelését, kiemelten azon területeket, ahová 
a felelőtlen és jogsértő szemetelők előszeretettel hordják 
a sokszor veszélyesnek is minősülő hulladékukat.
A beruházás megvalósulásától függetlenül természetesen 
a mezőgazdasági területek tulajdonosai továbbra is bejár-
hatnak majd az elzárt területekre, ahogyan az erdeink be, 
kirándulóhelyeink felé vezető utakon a gyalogosforgalmat 
sem akadályozzák a most telepített sorompók.
A most elnyert összegből május végéig városunk összes 
kritikusnak számító területe védelem alá kerül, nagymér-
tékben visszaszorítva az illegális szemetelést Gyömrőn.

Újabb pályázati siker, ezúttal az illegális szemétlerakók elleni harcra
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Új kezdeményezésként hívták életre Gyömrőn a „közössé-
gi kutyasétáltatást”.  Az „esemény” lényege, hogy menhelyi 
kutyusokat sétáltatnak a városban az önkéntesek, aki pe-
dig szeretne, az akár örökbe is fogadhat. 
A Jó Itt Élni! Közösség és a Kutya-gazdi tanoda szerve-
zésében előbb áprilisban, majd májusban mozdultak meg 
a  kutyabarátok. Ennek a  megmozdulásnak legjobban 
a kutyák örültek, akik végre kiszabadultak a kennelekből, 
és vidáman sétálhattak a szép zöldben, miközben simoga-
tásokból sem volt hiány. 
Szalóki Tamás, a Jó Itt Élni! Közösség elnöke lapunknak 
elmondta, évek óta segítik különféle módokon a két helyi 
állatmenhelyet. Ezzel az új kezdeményezéssel egyrészt jót 
tesznek az amúgy bezárt kutyáknak, egyúttal pedig ado-
mányokat is gyűjtenek a menhelyek számára – tette hozzá. 
Az első két alkalommal több tucatnyi kutyust mozgattak le 

a résztvevők, akik közül többen végül örökbe is fogadták 
alkalmi sétapartnerüket. 
A szervezők tervei szerint a közös, jó hangulatú kutyasé-
táltatás rendszeres program lesz az állatbarátok számá-
ra, akik közül reményeik szerint sokan örökbe is fogadnak 
majd a négylábúak közül.  HA
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Az előző évadban még az NB II-
ben szerepeltek az UFC Gyömrő 
női labdarúgói, akik akkor az alsó-
ház mezőnyéhez tartoztak, és vé-
gig a kiesés ellen küzdöttek a vé-
gül a  koronavírus-járvány miatt 
idő előtt lezárt bajnokságban.
Tavaly nyáron, a járvány első szaka-
szát követően jelentős változások 
mentek végbe a  női együttes háza 
táján. Távozott a  korábbi tréner, 
Molnár András, akinek helyét előbb 
Tutor Csaba, majd tőle – még a baj-
nokság indulása előtt – Gumolka 
Róbert (a képen), az UFC Gyöm-
rő korábbi U14-es edzője vette át 
a  szakmai munka irányítását. Vele 
beszélgettünk, hogy egyfajta hely-
zetképet adjon a női együttes jelen-
legi állapotáról.
Kérem, pár gondolat erejéig, 
megtenné, hogy bemutatja az 
eddigi edzői pályafutását?
Annak idején Vecsésen kezdtem el 
az edzősködést. Itt másfél évet dol-
goztam az U13-as, illetve az U14-es 
korosztályok mellett. Ezt követően 
Katzenbach Imre hívására a Rákos-
mentéhez kerültem, ahol egy hosz-
szabb időszak vette kezdetét, hiszen 
ez hét és fél éven át tartott, ebből 
több mint 4 évig voltam a  női csa-
pat élén. A következő állomás Péteri 
volt, ahol előbb a  női csapat, majd 
a Bozsik-korosztályok edzője lettem 
mintegy másfél éven át. Innét kerül-
tem Gyömrőre, ahol immár harmadik 
éve dolgozom.
Mennyiben változott meg a csa-
pat kerete, összetétele azzal, 
hogy a  2020/2021-es évadban 
már „csak” a megyei pontvadá-
szatban indultak a hölgyek?
Jelentős mértékben, hiszen meg-
szűnt a  korábbi U17-es együtte-

sünk, míg a  felnőttek az NB II-es 
bajnokság után nagyrészt szétszé-
ledtek. A keretet erősíti továbbra is 
a  Tótok Fruzsina–Békési Gabriella–
Miriszlai Nóra hármas, akik évek óta 
alappillérei a  csapatnak. A  csapat 
tovább erősödött a  nyáron érkező 
Farkas Mónikával és Morocz Anitá-
val. Sok edző szeret olyan játéko-
sokkal dolgozni, akikhez volt már 
szerencséje korábban, ahogy én is, 
hiszen a jelenlegi keretből három já-
tékos is nálam „nevelkedett” a  Pé-
teri női csapatnál: Fejér Bettina, Ba-
binszki Bianka és Koncz Bernadett.
A  Pest megyei bajnokság Keleti 
csoportjában az előkelő 2. hely-
ről fordulhattak rá a tavaszi foly-
tatásra. Az eddigi szereplésük 
megfelel a realitásoknak?
Úgy gondolom, hogy igen. Nem vi-
tás, az élen álló Tóalmás együttese 
kiemelkedik a  csoportunk mező-
nyéből, de a többiekkel egyértelmű-
en felvesszük a  versenyt, és feltett 

szándékunk, hogy tavasszal is meg-
őrizzük a  jelenlegi helyezésünket 
a  tabellán. A náluk elszenvedett 12 
gólos vereségünk persze azért túl-
zó, nem gondolnám, hogy ekkora 
különbség volna a két együttes kö-
zött. Bevallom, kicsit kevésnek tar-
tom a bajnoki mérkőzéseink számát, 
éppen ezért is örültem annak, hogy 
a téli felkészülés során öt edzőmér-
kőzést is tudtunk játszani, amelyen 
jó erőkből álló ellenfelekkel szemben 
tudtuk felmérni, hol is tartunk éppen.
Hogyan jellemezné egy-két szó-
val a mostani együttesét?
Mivel magam játékosként védőt ját-
szottam, ezért is kiemelten fontos-
nak tartom, mint edző, hogy egy 
odaadó, megalkuvást nem tűrő, 
akarati tényezőkben stabil csapatot 
állítsak össze. Az eddig elvégzett 
munkánk és az elért eredményeink 
alapján úgy gondolom, jó úton já-
runk. Sokra hivatott a  csapatunk, 
ezt biztosan merem állítani.

Sokra hivatott az újjáalakult 
női labdarúgócsapat Gyömrőn
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Újra várunk teraszunkon!

 http://negresco.hu/old/   Old Negresco Étterem
 oldnegresco   2230 Gyömrő, Tófürdő

Asztalfoglalás: +36 30 860 6630

Az UFC Gyömrő felnőtt labda-
rúgócsapata zseniális tavaszt 
produkál: a  februárban újrain-
dult megye II-es bajnokságban 
lapzártánkig mind a  tizenegy 
„tavaszi” bajnoki mérkőzésüket 
megnyerték, ezeken összesen 
48 gólt rúgtak és csupán 5-öt (!) 
kaptak. A  teljes szezont tekintve 
24 mérkőzésen 22 győzelem és két vereség a mér-
leg. A fantasztikus menetelésnek köszönhetően reá-
lis esélyünk van a bajnoki címre, ezzel együtt pedig 
a megyei első osztályba való feljutásra. Molnár Ta-
más csapata régen látott remek formában van, Hor-
váth László Dávid a bajnokság során eddig rúgott 28 
góljával a góllövőlistát is vezeti. A csapat mérkőzései-
ről rendszeresen olvashatnak az egyesület hivatalos 
közösségi oldalán: facebook.com/ufcgyomro HA

Gyömrőn is egyre népszerűbb sport a tenisz. A he-
lyi klub vezetői mindent meg is tesznek annak ér-
dekében, hogy fiatalok és idősebbek is egyre jobb 
körülmények között sportolhassanak. Nem csupán 
a Táncsics Mihály úti teniszpályát építik-szépítik fo-
lyamatosan, hanem az egykori sportkocsma épüle-
tét is. Az egyesület egy éve vette birtokba, de eddig 
leginkább az eszközeik tárolására használta. Most 
társadalmi munkában megkezdték a belső felújítást, 
melynek célja, hogy a  jövőben valódi klubhelyiség-
ként is funkcionáljon az épület. 
Fontos munka zajlott a pálya körül is: a kiülő körül el-
készült a zárható kerítés. A szülők innen tudják nézni 
gyermekeik edzését, míg a  sportolók itt tárolhatják 
biztonságosan eszközeiket az edzések ideje alatt. 
Friss hírek a Gyömrői teniszklubról: 
facebook.com/gyomrotenisz HA

Saját klubhelyiség 
a teniszezőknek

Parádés 
UFC-tavasz
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Városunk egyik festői helyszíne 
a Tófürdő. A tavalyi évben teljesen 

felújított strand az idei szezontól öko-
fürdőként üzemel majd. A zöldfelületek 
növelésével, az egyszer használatos 
műanyagok száműzésével, a  szelektív 
hulladékgyűjtéssel, a  tó ökoszisztémá-
jának megőrzésével olyan környezet-
tudatos fürdő nyitja meg kapuit, mely 
a természet védelme mellett nagy hang-
súlyt fektet a vendégek kényelmére is.
A  számos „zöld” újítás mellett kurió-
zumként idén debütál a „Lake-beach” 
elnevezésű homokkal feltöltött terület, 
amely tengerparti hangulattal, kényel-
mes bútorzattal, öltözővel és mosdók-
kal várja a fürdőzés szerelmeseit a volt 

röplabdapálya helyén. A betonlépcsők 
elbontása is megtörtént, korszerű, 
csúszásmentes, biztonságos lejárók 
kerültek a vízbe. A  látogatók kérésére 
a tó hátsó részéhez is telepítettek egyet 
az új acélszerkezetből, így összesen 
hat lépcsőn lehet lejutni a vízhez.
Jó hír az ételallergiás vagy alternatív ét-
kezést választók számára, hogy a  für-
dő büféiben ezentúl ők is válogathatnak 
a számukra megfelelő étel- és italkíná-
latból. A szezon elején előre csomagolt, 
a keresztszennyeződést teljesen kizáró 
élelmiszerek állnak majd rendelkezé-
sükre, azonban a kínálat folyamatosan 
bővül majd az igényeknek megfelelően.
Az újítások mellett a  korábban meg-
épített „vandálbiztos” éjjel-nappal nyit-
va tartó mosdó, baba-mama szoba, 
gyermekek számára elkerített sekély 
vizű rész, játszótér, ingyenes érték-
megőrző és mobiltelefon-töltő állo-
más, csúszdák és vízi élménypark is 
a vendégek rendelkezésére áll.
Az önkormányzati tulajdonban üzeme-
lő komplexum fejlesztésének célja egy 
olyan fürdő létrehozása, amely amellett, 
hogy minden igényt kielégítő, pihenésre 
és sportolásra is alkalmas strandja lehet 
a gyömrői lakosoknak, egyre emelkedő 
bevételi forrást is jelent a városunknak.

Rengeteg újdonsággal készül 
a júniusban nyitó ökofürdő
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Az aktuális járványhelyzet tükré-
ben, amennyiben a kormányzati 
korlátozások engedik, akkor a ter-
veink szerint június 25–27. között 
tartjuk az idei Romantika Ünnepet. 
A jelen helyzetben a korábbi évek-
hez képest kicsit szolidabb prog-
ramsorozattal készülünk, de így 
sem hagyjuk kikapcsolódási lehe-
tőségek nélkül az érdeklődőket!
A legnagyobb sikernek örvendő 
gyertyaúsztatást a tömeg csökken-
tése érdekében két napon át tartjuk, 
vagyis péntek, szombat este is lesz 
lehetőség a Tófürdő vizére bocsáta-
ni a lámpásokat. A két napra két kü-
lön lámpás lesz megvásárolható, és 
csak az adott napra érvényessel lehet 
majd a strandra bemenni!
Szombaton este egy egészen egye-
dül álló produkcióval készülünk: az Em-
my-díjas hegedűművész Edvin Marton 
hazai és külföldi sztárokkal karöltve 
adja elő a világszerte sikeres Kings On 
Ice elnevezésű produkcióját. Az erre 
az alkalomra felépített jégpályán Edvin 

hegedűjátékára korcsolyáznak majd 
a sztárfellépők a régi városháza előtti 
téren. Az igazán művészi produkció 
után a Negresco étterem kínál kikap-
csolódási lehetőséget salsabemutató 
és latin est keretében. 
Szintén szombaton, 20:30-tól a Hankó 
István Művészeti Központban az MK 
Színpad előadásában lesz látható a Me-
zítláb a parkban című kiváló előadás. 

Az Újhalászkert étterem is Romantika 
Ünnepi programmal várja a vendége-
ket: a hétvége során Banya Csaba 
zenél majd, miközben igazán romanti-
kus fogásokat fogyaszthatnak meghitt 
környezetben. 
Kérjük, kövessék figyelemmel Face-
book-oldalunkat, ahol aktuális híreket 
és programleírásokat is olvashatnak! 
www.facebook.com/romantikaunnep

Romantika Ünnep 2021. június 25–27.




